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Tản mạn: Cảm xúc Qui Nhơn mưa 
Điểm Ngôi sao Blog: 9 (4 lượt) | Lượt xem: 593   
Chỉ còn chưa đầy mười ngày nữa, tôi sẽ xa Qui Nhơn. Bây giờ mới thấy thật thấm thía 
cảm xúc xa quê hương thật sự. Tính ra, đây mới là lần xa quê thứ hai của tôi. Lần thứ 
nhất vào 1976 giã biệt mảnh đất gắn bó tuổi thơ Cầu Đơ, Hà Trì, Hà Tây về quê cha đất 
tổ. Và lần này, sau ba mươi năm lại tiếp tục một chuyến đi ra Hà Nội. Chưa biết sẽ thành 
đạt, nối chí cha ông hay không nhưng trước phút chia tay mảnh đất gắn bó với mình, sao 
mà không nao nao trong dạ?Hà Nội với tôi giờ đây cũng chỉ nhạt nhoà như ký ức Thạch 
Lam trong truyện ngắn Hai đứa trẻ: “Hà Nội xa xăm, Hà Nội sáng rực, vui vẻ và huyên 
náo…” – là chốn kinh kỳ trong tâm thức một anh chàng tỉnh lẻ. Hà Nội trong ký ức là 
mùa thu đầy mưa khi tôi tròn 20 tuổi, lóng ngóng vụng về đạp xe bên người bạn gái mới 
quen lang thang khắp các phố phường, lạ lẫm đưa mắt ngắm những hàng cây sũng nước, 
những mặt hồ mịt mờ trắng xoá. Hà Nội của những lần tập huấn ngắn ngày, lang thang 
cùng người bạn xứ Cẩm Thành trên đê Yên Phụ, uống chén chè Thái vỉa hè, ra tới hồ 
Gươm ngủ kín mít trong chiếc áo ấm trên ghế đá như hai gã du thủ du thực chính hiệu. 
Là một đêm say cạn mười lăm bầu Làng Vân cùng những người bạn nghệ sĩ bốc trời 
trong quán rượu Hồ Tây sau lưng trường Chu Văn An, đàm đạo văn võ cùng một đệ tử 
chân truyền môn phái Vịnh Xuân để vỡ lẽ ra sau cái vẻ bụi bặm của anh là một chất sĩ 
phu Bắc Hà lãng tử. Và chỉ có thế! Hà Nội còn là hơn một tháng lăn lóc ngủ bẹp trên sàn 
của văn phòng công ty thằng bạn, ngóc đầu dậy không nổi vì cái tính khí thất thường 
ngày nắng ngày mưa của Hà nội lúc giao mùa. Là đêm chong mắt trắng, râu tóc lởm 
chởm miệt mài ôn thi, bụng đói meo, ăn uống qua loa cơm chỉ, mì tôm và chống chọi sự 
mỏi mệt bằng những hộp C sủi. Hà Nội của mấy tháng trước chen chúc xe buýt đề phòng 
móc túi, của buổi tối loanh quanh mấy thầy trò tưởng đi lạc trong khu phố cổ . Và Hà 
Nội của những ngày sắp tới chưa biết ra sao khi phải xa vợ con gần hai năm trời đằng 
đẵng, chỉ có dịp loanh quanh về lại dịp Tết, dịp hè.Nhưng bây giờ, tôi sắp xa Qui Nhơn 
thân yêu của tôi, xa cái ổ chuột hè nóng hầm hập, đông lạnh căm căm mà cả nhà tôi cũng 
đã gắn bó suốt mười năm trời, làm dân núi ngay giữa thành phố Qui Nhơn đang từng 
ngày biến đổi. Tôi đã quen với cái lặng lẽ ban đêm để quên những âm thanh ồn ã của xe 
lam, xe máy, xích lô ồn ào lúc 4 – 5 giờ sáng khi còn sống dưới phố, giữa trung tâm 
thành phố. Tôi chưa hình dung được những ngày sắp tới khi phải chuyển đổi nếp sinh 
hoạt quen thuộc ngày ngày sẵn có vợ chăm, chiều chiều cả nhà quây quần bên nhau 
quanh mâm cơm sang cuộc sống của một anh chàng đi ở trọ. Không quên được cảm giác 
khi đêm đêm ngồi trước màn hình vi tính dõi theo diễn đàn của học trò, của cư dân mạng 
Bình Định. Làm một gã nghiện nét chính cống. Cách đây nửa tháng thôi, những học trò 
của tôi đã giã biệt thầy bước chân vào mái trường Đại học ở Sài Gòn. Bây giờ thì thầy lại 
đi ra Hà Nội, cả ngàn cây số. Cũng lạ chả hiểu tại sao mình lại đa cảm thế! Hay do bây 
giờ trời nổi cơn giông. Lại nhớ đến thơ bạn mình : “Trời nổi cơn giông mùa hạ - Áo em 
màu tím u buồn…”. Có phải duyên số không, khi người con gái áo tím ngày xưa ấy đã là 
của mình, là mẹ của hai thằng cu vừa lì vừa ngố. Và cơn giông lại tới, mai mốt anh đi xa 
ba mẹ con, áo em có trầm tư một màu tím u buồn? Mưa giông nửa đêm, ầm ì dai dẳng 
tiếng sấm âm âm. Nhà nhà đã đóng cửa, cũng chẳng mấy ai ngoài phố giờ này. Lại nhớ 
một thời bạt mạng văn thơ! Chẳng hiểu vì sao mà duyên số văn chương cứ vận vào mình, 
mà rõ ràng mình là một kẻ bất tài gặp vận. Trời xui đất khiến để làm tới hai chức phó chủ 
nhiệm của hai câu lạc bộ văn chương tỉnh nhà. Anh em lại “ưu ái” cho cái chân dẫn 
chương trình những đêm sinh hoạt thơ văn. Chẳng hiểu từ lúc nào, mình đã thôi la cà 
quán xá để mong ngóng những đêm 14 có CLB Xuân Diệu để được gặp anh em làm thơ 



văn đàm đạo. Cũng chẳng hiểu vì sao mình còn duy trì và thậm chí lôi kéo các em học 
sinh tới với thơ văn trong cái thời buổi “văn chương hạ giới rẻ như bèo” này? Thậm chí 
vợ còn than thở mình làm việc “ăn cơm nhà vác ngà voi”, đi “thổi tù và hàng Tổng”. Viết 
lách thì chả ra hồn, vậy mà có dịp bù khú cùng thi hữu là cảm thấy vui vui, tăng hai tăng 
ba sa đà chuyện trên trời dưới đất có khi đến sáng mới về. Có hôm nửa đêm phóng xe ào 
ào dưới ánh đèn vàng cao áp mà chẳng bao giờ cảm thấy bất an. Hình như Qui Nhơn vốn 
bình yên và sẵn chiều lòng những chàng có máu thơ văn , kể cả những lúc ngồi la cà xóm 
ga cũng vẫn thấy anh em xích lô, khuân vác và các tay anh chị giang hồ hoá ra lại cũng 
dễ thương đáo để. Chắc còn lâu lắm, mình mới lại được sống trong không khí đậm chất 
thơ, chất hào phóng giữa những anh em văn nghệ Qui Nhơn. Nhớ làm sao giọng ngâm 
thơ anh Ba Phất, anh Năm Bửu, mái tóc rũ lên rũ xuống của Lê Hoài Lương lúc ngồi 
uống rượu mà hiếm khi gục ngã cuối cùng. Nhớ cả những dịp gặp các em nhóm QNC – 
Quinhoncity mời làm người thử rượu “kiểm định chất lượng” ở quán Suối Trầu của văn 
sĩ , bay mất gần một lít Bàu Đá thứ thiệt. Quên sao bà chị A.M, ông anh Vân Hiền lặn lội 
từ Phù Cát vô là có dịp chứng kiến anh bồ sùng sục vì ghen, đòi ăn thua đủ với anh em 
nghệ sĩ. Mà bà chị cứ vô tư khơ khớ cười, lại ôm đàn ca hay hơn bao giờ hết những bài 
tình bất hủ của Trịnh Công Sơn để cuối cùng lời ca giọng hát chiến thắng anh chàng trót 
dại yêu bà chị nghệ sĩ. Còn nhiều, còn nhiều lắm bao kỷ niệm Qui Nhơn. Và cả những lo 
lắng bồn chồn không tránh khỏi. Ông bà dạy phụ mẫu tại đường bất khả viễn du, 
nhưng biết làm sao khi thời gian không cho phép chần chờ. Vả lại lần này đi cũng là đem 
lại chút niềm vui cho cha, vốn kỳ vọng con cháu nối chí cha ông, xứng đáng là cháu nội 
cụ cử Hà Trì, là cháu của ông chú tiến sĩ viện sĩ viện Hàn lâm NewYork! Tự cười mình 
lỡ mang tiếng con cháu của nhánh họ Trần đỗ đạt cao nhất, nên đâm ra phải gánh trọng 
trách có danh gì với núi sông! Nhưng tất cả mới chỉ khởi đầu, bốc phét ba hoa không 
khéo lại lâm vào cảnh “Chưa đỗ ông nghè đã đe hàng Tổng”! Chỉ tự nhủ lòng mình: dù 
đi đâu xa cũng xứng đáng là một người mang dòng máu Bình Định, là dân xứ Nẫu để 
không hổ thẹn nơi đất khách xứ người. Chỉ lo cho mẹ sức khoẻ kém, lại cứ thương thằng 
út mà héo hon cả dạ.Mưa tạnh rồi! Thôi đừng đa cảm nữa! Sấm rì rầm chưa biết sẽ báo 
hiệu điều chi?  
                                                                          27.9.2006 

Thứ Bảy, ngày 18 tháng 11, 2006 
 
 

Bình thơ: Biển (Xuân Diệu) 
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Bình thơ :               BIỂN - XUÂN DIỆU 

 

  

Anh không xứng là biển xanh 

Nhưng anh muốn em là bờ cát trắng 

Bờ cát dài phẳng lặng  

Soi ánh nắng pha lê... 

  



Bờ đẹp đẽ cát vàng 

Thoai thoải hàng thông đứng 

Như lặng lẽ mơ màng 

Suốt ngàn năm bên sóng... 

  

Anh xin làm sóng biếc 

Hôn mãi cát vàng em 

Hôn thật khẽ, thật êm 

Hôn êm đềm mãi mãi 

  

Đã hôn rồi, hôn lại 

Cho đến mãi muôn đời 

Đến tan cả đất trời 

Anh mới thôi dào dạt... 

  

Cũng có khi ào ạt 

Như nghiến nát bờ  em 

Là lúc triều yêu mến 

Ngập bến của ngày đêm 

  

Anh không xứng là biển xanh 

Nhưng cũng xin làm bể biếc 

Để hát mãi bên gành 

Một tình chung không hết, 

  

Để những khi bọt tung trắng xoá 



Và gió về bay toả nơi nơi 

Như hôn mãi ngàn năm không thoả, 

Bởi yêu bờ lắm lắm, em ơi! 

4.4.1962 

  

Biển là một bài thơ tình đặc sắc của Xuân Diệu sau Cách mạng tháng Tám, được 
sáng tác trên bãi biển Sầm Sơn. Nhưng như chính nhà thơ tâm sự, nguồn thi hứng 
của ông được gợi lên từ biển Quy Nhơn cát vàng nước biếc dạt dào, tiếng thầm thỉ 
của phi lao như lời tâm sự của những tình nhân. Con người từng được mệnh danh 
là "ông hoàng của thơ tình" thời Thơ Mới đã nói lên cảm xúc yêu đương nồng nàn 
từ vọng tưởng về con sóng quê hương thấm đẫm hồn thơ từ thuở hoa niên. Một tình 
yêu mới mẻ, không còn cảm giác mong manh vì lo sợ "tình yêu đến tình yêu đi ai 
biết" mà gắn kết vững bền trong quan hệ sóng - bờ. Vượt ra khỏi phạm vi của tâm 
tình lứa đôi, bài thơ còn nóng hổi những bồi hồi của đứa con miền Nam những ngày 
phải xa cách quê hương khi đất nước cắt chia làm hai nửa. 

Bắt đầu bài thơ là một lời thú nhận nhưng cũng đồng thời là một khát vọng hoá 
thân, để được hướng về em bằng tất cả niềm ngưỡng vọng, đắm say: 

Anh không xứng là biển xanh 

Nhưng anh muốn em là bờ cát trắng 

Em - bờ cát trắng, như một biểu tượng của cái đẹp muôn đời, được cảm nhận bằng 
tất cả sự say mê của một trái tim si tình. Cái nhìn của nhà thơ trước sau vẫn thế, 
luôn lấy vẻ đẹp con người làm chuẩn mực cho những vẻ đẹp tự nhiên. Sắc nắng pha 
lê làm nên sắc cát vàng óng ả. Một dáng nghiêng mềm mại "thoai thoải hàng thông" 
tạo thành vẻ đẹp mang đậm nữ tính. Vẻ đẹp ấy là cái cớ để nhà thơ bộc lộ tình yêu 
tha thiết với em khi tự nhận: "Anh xin làm sóng biếc". Cái tôi hoá thân thành con 
sóng mới tự do và mãnh liệt làm sao! 

Có lẽ cho đến nay trong thi ca Việt Nam, kể cả những nhà thơ cách tân mới nhất, 
chưa ai dám bạo dạn tả cái hôn đắm đuối đến thế: hôn mãi, hôn thật khẽ thật êm, 
hôn êm đềm, mãi mãi, hôn rồi hôn lại, tan cả đất trời... Ngỡ như cả vũ trụ nghẹt thở 
bởi những cái hôn nồng cháy đến thế!. Thấp thoáng trong câu thơ những ám ảnh 
dục tính rất đời thường mà không hề vẩn đục bởi những dục vọng thấp hèn. 

Và con sóng tình không chỉ dừng lại đó mà rất bạo liệt ào ạt, nghiến nát bờ em. Ta 
lại gặp một Xuân Diệu - kẻ uống tình yêu dập cả môi thuở nào! Con người đã tìm 
thấy trong tình yêu sự sống vĩnh cửu, vượt ra khỏi giới hạn đời người trăm năm để 
quyện chặt với đời bằng nụ hôn ngàn năm không thoả. Bằng tình yêu ấy, thi nhân 
đã hoà con sóng biếc tâm hồn góp thành bể biếc cuộc đời - màu tình yêu muôn thuở. 
Ân tình nhà thơ cũng hoà chung quan niệm của một thời người yêu người sống để 
yêu nhau (Tố Hữu). Có lẽ cũng không cần phải bàn nhiều về tính chất của tình yêu 
hiển hiện trong những vần yêu nồng nàn ấy.  

Đó cũng là tình yêu vọng về mảnh đất Bình Định thân thương, nơi đã nuôi hồn thơ 



cho Xuân Diệu. Biển Quy Nhơn lung linh trong bao thi ảnh bể biếc, cát vàng, thoai 
thoải bãi bờ... Tình yêu lứa đôi quyện hoà cùng tình yêu quê hương. Để những 
người yêu nhau ra trước biển Quy Nhơn giờ đây lại có thể ngâm ngợi những vần 
thơ của người nghệ sĩ đa tình thuở ấy: 

Anh không xứng là biển xanh 

Nhưng cũng xin làm bể biếc 

Để hát mãi bên gành 

Một tình chung không hết 

  

                        Quy Nhơn, ngày 18 tháng 12 năm 2004 

                                        Trần Hà Nam 

Thứ Bảy, ngày 18 tháng 11, 2006 
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Con người lãng mạn trong  

TỐNG BIỆT HÀNH 

(Thâm Tâm)                   

Đưa người ta không đưa qua sông 

Sao có tiếng sóng ở trong lòng 

Bóng chiều không thắm không vàng vọt 

Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong 

  

Đưa người, ta chỉ đưa người ấy 

Một giã gia đình, một dửng dưng 

Ly khách! Ly khách! Con đường nhỏ 

Chí nhớn chưa về bàn tay không 

Thì không bao giờ nói trở lại 



Ba năm mẹ già cũng đừng mong... 

  

Ta biết người buồn chiều hôm trước  

Bây giờ mùa hạ sen nở nốt 

Một chị, hai chị cùng như sen 

Khuyên nốt em trai dòng lệ sót 

  

Ta biết người buồn sáng hôm nay 

Giời chưa mùa thu tươi lắm thay 

Em nhỏ ngây thơ đôi mắt biếc 

Gói tròn thương tiếc chiếc khăn tay 

  

Người đi? Ừ nhỉ! Người đi thực 

Mẹ thà coi như chiếc lá bay 

Chị thà coi như là hạt bụi 

Em thà coi như hơi rượu say... 

                             1940 

Không gian bi tráng. Ly biệt sầu thương. Nỗi buồn thăm thẳm cứ lấn át dần hùng tâm 
tráng chí người đi bằng cảm giác mất mát, đổ vỡ, hụt hẫng dâng đầy trong những dòng 
thơ của Tống biệt hành. 

  

Tống biệt hành không nằm trong không khí của những cuộc ra đi của Tây Tiến, Đất 
Nước  của giai đoạn kháng chiến chống Pháp, nên tư cách tráng sĩ của ly khách hiện ra 
trong bài thơ thuần túy chỉ là hình ảnh con người lãng mạn cá nhân mà thôi. Dẫu rằng 
trong thực tế, người bạn của Thâm Tâm có thể lên chiến khu, nhưng từ nguyên mẫu đến 
nhân vật trữ tình trong thơ thường vẫn có khoảng cách nhất định. Huống chi cách xây 
dựng hình ảnh, khắc họa tâm trạng nhân vật ở đây hoàn toàn thuộc về thủ pháp lãng mạn. 
Có mượn thơ xưa cái không khí "đưa qua sông" cũng là để phân biệt với người của thời 
hiện đại không đưa qua sông. Có mượn bóng chiều cũng để nhấn mạnh ngoại cảnh không 
phải là tác nhân tạo nên nỗi buồn biệt ly, vì bóng chiều không thắm không vàng vọt, 
không buồn không vui.. Những từ đưa người, ly khách, người buồn, người đi ... có thể 
nhận ra suốt trục dọc của bài thơ và nhấn nhá nhiều lần như một điệp khúc buồn. Sự thay 
đổi của thời đại và sự khác biệt trong tư tưởng đã làm nên hình bóng con người hiệp sĩ 



nhưng kiểu người ấy khác hẳn Kinh Kha ngày xưa ra đi diệt trừ bạo chúa. Bởi đọc kỹ 
những câu thơ Thâm Tâm, ta không biết được người ấy đi đâu, muốn làm gì cụ thể. Tất 
cả chỉ là để thỏa mãn khát khao : 

                             Chí nhớn chưa về bàn tay không 

                             Thì không bao giờ nói trở lại 

Nhưng vì một lý tưởng cá nhân để sẵn sàng đánh đổi tất cả, dứt bỏ sợi dây ràng buộc của 
tình mẫu tử, chị em, anh em, bạn bè... có tàn nhẫn quá chăng? Đứng về lý, tác giả là 
người đồng tình cùng ly khách, trong những lời cảm khái. Nhưng nếu chỉ có vậy, người 
ra đi sẽ có bộ dạng của một kép hát trên sân khấu. Thâm Tâm đã nghiêng về mặt tình 
cảm, hòa nhập với tâm trạng người trong cuộc để diễn tả những khoảnh khắc của chiều 
hôm trước, sáng hôm nay và của cả buổi chiều hiện tại với nỗi buồn đứt ruột cố nén trong 
lòng kẻ ra đi. Để biết rằng người ấy không phải là kẻ một dửng dưng . Khổ kết nghẹn 
ngào như một lời trăng trối gửi về mẹ, chị, em với những hình ảnh so sánh chiếc lá bay, 
hạt bụi, hơi rượu say đầy những ám ảnh thân phận. Và đó cũng là cách cắt nghĩa cho thái 
độ dửng dưng đến lạnh lùng trước đó.  

  

Bốn năm sau khi viết Tống biệt hành, Thâm Tâm đã viết Vọng nhân hành (1944) có 
những câu: 

                   Sông Hồng chẳng phải xưa sông Dịch 

                   Ta ghét hoài câu "nhất khứ hề..." 

Có lẽ phải bắt đầu từ tâm thế thời đại ấy, chúng ta mới cắt nghĩa được phần nào tứ thơ 
của Tống biệt hành. Vào những năm bốn mươi của thế kỷ XX, trên thi đàn lãng mạn Việt 
Nam, Thâm Tâm, Trần Huyền Trân, Nguyễn Bính có một hơi thơ giống nhau : "Nằm đây 
thép rỉ son mòn - Cái đi mất mát, cái còn lần khân" (Độc hành ca - Trần Huyền Trân); 
"Ta đi nhưng biết về đâu chứ - Đã nổi phong yên lộng bốn trời - Thà cứ ở đây ngồi giữa 
chợ - Uống say mà gọi thế nhân ơi" (Hành phương Nam - Nguyễn Bính). Phải chăng, khi 
cuộc sống thực trở nên bức bối ngột ngạt, các nhà thơ thời ấy khao khát một cuộc ra đi? 
Nhưng phần lớn những khúc hành, ca chỉ là một sự giải tỏa tâm trạng bức bối, trong khi 
cuộc sống thực của các nhà thơ cứ quẩn quanh trong khuôn đời chật hẹp. Tinh thần ấy đã 
từng được nói lên rất rõ trong thơ Hàn Mặc Tử : "Đi, đi, đi mãi nơi vô định - Tìm cái phi 
thường, cái ước mơ"(Đời phiêu lãng). Nhân vật người đi trong Tống biệt hành dù có gợi 
lại không khí cổ xưa, dù cố gắng gượng chống chọi tiếng thổn thức sâu thẳm từ tâm hồn 
bằng dáng vẻ kiêu dũng bề ngoài, cũng vẫn chỉ là sản phẩm thuần túy lãng mạn. Người 
đọc thẩm thấu thêm chất "bâng khuâng khó hiểu của thời đại" (Hoài Thanh, Hoài Chân - 
Thi nhân Việt Nam) từ bài thơ của Thâm Tâm, để trân trọng những tấm lòng biết hướng 
về những điều cao cả, như một sự phản ứng lại xã hội tầm thường tù túng lúc bấy giờ. Vì 
vậy nỗi buồn của người đi (cũng là tâm trạng của chính Thâm Tâm) rất đáng quý. 

                                                          Trần Hà Nam 

      (Giáo viên trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Qui Nhơn, Bình Định) 

Thứ Bảy, ngày 18 tháng 11, 2006 
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Phan Bội Châu - tác phẩm tiêu biểu 

  

Xuất dương lưu biệt 

 
  

Sinh vi nam tử yếu hi kỳ 

Khẳng hứa càn khôn tự chuyển di 

Ư bách niên trung tu hữu ngã 

Khởi thiên tải hậu cánh vô thùy 

Giang sơn tử hĩ sinh đồ nhuế 

Hiền thánh liêu nhiên tụng diệc si 

Nguyện trục trường phong đông hải khứ 

Thiên trùng bạch lãng nhất tề phi 

Bài thơ Xuất dương lưu biệt được sáng tác năm 1905, khi Phan Bội Châu  từ biệt các 
bạn đồng chí lên đường tìm đường cứu nước.Tác phẩm là tiếng nói hăm hở của một trang 
nam nhi quyết tâm hoàn thành sự nghiệp phục quốc. 

Tác phẩm được viết bằng chữ Hán, theo truyền thống "thi dĩ ngôn chí" của thi ca phương 
Đông, đó cũng là dấu vết rõ nhất của con người từng theo đuổi sự nghiệp công danh, 
thập niên đăng hoả học chữ Thánh hiền của Phan Bội Châu. Giọng điệu, khí phách cho 
đến hình tượng thơ còn mang đậm dấu ấn của thi pháp trung đại nhưng về mặt tư tưởng 
đã đánh dấu một sự vượt thoát ra khỏi khuôn khổ suy nghĩ của một trí thức Hán học, 
đoạn tuyệt với tư tưởng Nho giáo về căn bản. 

Có thể phân tích bài thơ theo cấu trúc : Tiền giải - Hậu giải quen thuộc của thể thơ thất 
ngôn bát cú luật Đường: 

1. Tiền giải: 

Dịch thơ: Làm trai phải lạ ở trên đời - Há để càn khôn tự chuyển dời - Trong khoảng 
trăm năm cần có tớ - Sau này muôn thuở há không ai (Tôn Quang Phiệt dịch).  

Khi viết nên những dòng thơ này, Phan Bội Châu đã bước sang tuổi 38 - lứa tuổi đã qua 
bao thăng trầm, chuẩn bị chớm bước vào tuổi "tứ thập nhi bất hoặc" - tự tin ở chính 
mình. Làm trai "tam thập nhi lập", hẳn một người đã từng đậu Giải nguyên năm Canh Tý 
(1900) như Phan Bội Châu không phải vướng bận băn khoăn về ý nghĩa làm trai như 
Giải nguyên Nguyễn Công Trứ thuở xưa, mặc dù cách nói cũng cùng một kiểu: "Thông 



minh nhất nam tử - Yếu vi thiên hạ kỳ" (Chí nam nhi). Ông Giải San lúc ấy thừa điều 
kiện để đi theo con đường tiền nhân Uy Viễn tướng công, nhưng cuối cùng con đường 
của Phan Bội Châu lại theo một ngã rẽ khác hẳn. Chữ "kỳ" của Nguyễn Công Trứ bó hẹp 
trong "bút trận" - thi cử đỗ đạt làm quan, phụng sự vô điều kiện cho triều đình phong 
kiến. Phan Bội Châu ít nhiều chịu ảnh hưởng của quan niệm làm trai thời phong kiến 
nhưng trong cách nói vẫn khẳng định một cách đầy tự hào về ý thức cá nhân mạnh mẽ 
của mình. 

Một nguời đã từng ý thức với câu thơ tâm đắc "Lập thân tối hạ thị văn chương" (Viên 
Mai) hẳn không chấp nhận bó mình theo quan niệm phong kiến! Bởi vậy, trong phần tiền 
giải này, khi nhấn mạnh vào vai trò nam tử, Phan Sào Nam chẳng qua chỉ mượn một 
quan niệm có sẵn nhằm khẳng định cho cái bản ngã đội trời đạp đất hào hùng của chính 
mình thôi, không hề có một dấu ấn của con người bổn phận theo lý tưởng làm trai phong 
kiến. 

2. Phần hậu giải: 

Dịch thơ: Non sông đã chết, sống thêm nhục - Hiền thánh còn đâu học cũng hoài - Muốn 
vượt biển Đông theo cánh gió - Muôn trùng sóng bạc tiễn ra khơi. 

Điều cốt tủy trong suy nghĩ, tình cảm của nhà thơ gửi cả vào phần hậu giải này, là bức 
thông điệp mà Phan Bội Châu gửi gắm lại bạn bè trước giờ lưu biệt. Đúng ra, với đề tài 
"lưu biệt", trong thơ xưa vốn dĩ hay nói về cảm xúc bịn rịn lưu luyến hay nỗi hận sầu của 
người trai "chí chưa thành, danh chưa đạt". Vậy mà Phan Bội Châu đã dành hai câu luận 
để nói về thời thế một cách sâu sắc: ông đạt sự sống chết, vinh - nhục của một đời trai 
trong mối liên hệ với vận nước, bằng tất cả nỗi đớn đau của người dân mất nước. Câu thơ 
thật thấm thía! Nguyên văn câu thơ chữ Hán nói về hiền thánh không hề có một chút e dè 
khi ông phê phán gay gắt cả một nền học cũ đã lỗi thời bằng thái độ đoạn tuyệt dứt khoát. 
Nước mất - dân ngu, đó chính là lời kết tội của Phan Bội Châu với cả chế độ phong kiến 
và giáo lý Khổng - Mạnh đã mục ruỗng. Chính sự bảo thủ ấy đã tiếp tay cho kẻ thù đặt 
ách thống trị lên đất nước. Khác với một Nguyễn Công Trứ bi quan yếm thế khi nếm trải 
"Vào trường danh lợi vinh liền nhục" để rồi ao ước "làm cây thông đứng giữa trời mà 
reo"; khác với một Tú Xương từng nguyền rủa chế độ thi cử và kẻ sĩ cùng thời "Sĩ khí rụt 
rè gà phải cáo - Văn trường liều lĩnh đấm ăn xôi" mà vẫn lận đận lều chõng mong được 
chen chân vào rồi cay cú "Tám khoa không khỏi phạm trường qui"; Phan Bội Châu đã 
xác định con đường khác hẳn. Hai câu kết hào hùng hiện rõ tư thế bậc đại trượng phu 
dám phá bung cả khuôn khổ lề thói cũ, đem đến một quan niệm làm trai mới mẻ: 

Nguyện trục trường phong đông hải khứ 

Thiên trùng bạch lãng nhất tề phi 

Con người nhà thơ hiện ra giữa không gian vũ trụ mới hào hùng, phóng khoáng làm sao! 
Cái hào sảng của trường phong - trận gió dài, cơn gió mạnh, cái mênh mông của đông hải 
- gắn với chí lớn con người muốn tát cạn biển đông đã dồn nén vào một chữ "khứ" - gắn 
với hành trình ra đi ngùn ngụt hùng tâm tráng chí. Vang vọng trong câu thơ hào khí của 
bậc nữ lưu Triệu Trinh Nương thuở nào: "Tôi muốn cưỡi cơn gió mạnh, chém cá kình ở 
biển Đông, chứ không cúi đầu làm thê thiếp kẻ khác". Tâm nguyện cứu nước dù gần hai 
ngàn năm trước hay thời Phan Bội Châu cũng giống nhau ở ý chí không chịu cúi đầu làm 
nô lệ một cách nhục nhã. Phan Sào Nam đã bộc lộ ý chí cứu nước qua hình tượng thật 
đẹp kết lại bài thơ: Ngàn con sóng bạc nhất tề cùng bay lên, cả đất trời như đã hoà theo 
quyết tâm cứu nước của người anh hùng. Con đường của Phan Bội Châu là con đường 



hành động, thái độ của Phan Bội Châu là thái độ không cam chịu chờ thời. Không một 
chút do dự băn khoăn, bài thơ là dự báo về những việc kinh thiên động địa trong tương 
lai của người anh hùng khiến cho thực dân Pháp và bọn bán nước phải run sợ kinh 
hoàng. 

Khép lại Xuất dương lưu biệt, người đọc nhận ra một khí phách, một nhân cách của một 
nhân vật lỗi lạc đầu thế kỷ XX. Bài thơ thổi một luồng sinh khí vào văn chương thời đại, 
mở ra những trang đầy hào khí của văn thơ yêu nước đầu thế kỷ, tiếp nối tinh thần bất 
khuất của dân tộc trong cuộc đấu tranh giành độc lập của thế kỷ trước, có giá trị động 
viên bao thế hệ yêu nước nối tiếp người chiến sĩ Phan Bội Châu. 

Thứ Bảy, ngày 18 tháng 11, 2006 
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Âm vang của thời đại Đông A với những chiến công lẫy lừng trong lịch sử chống ngoại 
xâm, ba lần đánh bại Nguyên - Mông đã in dấu trên nhiều trang viết của các nhà thơ 
đương thời. Phạm Ngũ Lão - danh tướng nhà Trần "đánh đâu thắng đó" cũng ghi lại 
những xúc cảm của mình qua Thuật Hoài -  tác phẩm thể hiện rất đẹp hình ảnh và khí 
thế của người trai thời đại, cũng là tư thế của dân tộc trong những ngày hào hùng ấy. 

Hoành sóc giang sơn cáp kỷ thu 
Tam quân tỳ hổ khí thôn ngưu 
Nam nhi vị liễu công danh trái 
Tu thính nhân gian thuyết Vũ Hầu 

Bài thơ chữ Hán , vẻn vẹn 28 chữ đã có một dung lượng thông điệp thẩm mỹ lớn, thể 
hiện khí phách nhà thơ - dũng tướng. Thi ngôn chí là nội dung tư tưởng của đề tào Thuật 
hoài, Vịnh hoài, cảm hoài... Nhưng sẽ không thể có cái ung dung hào sảng nếu tách bài 
thơ ra khỏi không khí thời đại bừng bừng "sát Thát". . Bài thơ không tách rời khỏi quỹ 
đạo tư tưởng Nho giáo trong mẫu hình người anh hùng cá nhân phong kiến nhưng trước 
hết nó là nỗi lòng của người "một thời tuy đã nên tướng giỏi - chí khí anh hùng vẫn khát 
khao". Giấc mộng lập công dương danh luôn là điều ám ảnh những kẻ sĩ, đại trượng phu 
thời phong kiến, đi liền với các tước phong công, hầu, khanh, tướng. Nhưng trong bài 
thơ này, con người đã được phác bằng những câu thơ có sức khái quát cao độ tinh thần 
dân tộc tự cường. 

Hoành sóc giang sơn cáp kỷ thu 
Câu khai đề của bài thơ đã tạo một tư thế rất đẹp của con người. Bản dịch vung giáo, 
múa giáo đều không ổn vì lập tức nó sẽ phá vỡ đi đối trọng con người - không gian. Một 
bên là giang sơn - sông núi quê hương rộng lớn; một bên là con người hoành sóc - cầm 
ngang ngọn giáo trấn giữ non sông. Thế "hoành" của ngọn giáo khiến tầm vóc con người 
như vươn lên ngang tầm sông núi. Hình ảnh người lính vệ quốc toát lên vẻ bình thản hiên 
ngang. Không những thế, trong mối tương quan  con người - thời gian còn làm nổi bật ấn 
tượng về sự bền bỉ , uy dũng của người trai thời đại. Bởi lẽ con người không chỉ đứng đó 



trong thoáng chốc mà đã trải qua "mấy thu" rồi. Câu thơ xác lập một tư thế con người 
lồng lộng giữa đất trời, ngang tầm vũ trụ. Không những thế, cả đoàn quân cùng chung tư 
thế ấy : 

Tam quân tỳ hổ khí thôn ngưu 

Câu trên là hình ảnh, câu dưới là thần thái con người. Người chiến sĩ cầm ngang ngọn 
giáo kia với tam quân đã tạo thành một tường thành vững chắc, im phăng phắc mà khí 
thế "xung thiên". Câu thơ còn gợi về một ý thơ của Quảng Nghiêm thiền sư : "Nam nhi 
tự hữu xung thiên chí". Tư thế sẵn sàng xung trận đã hình thành tứ thơ thật đẹp "tỳ hổ khí 
thôn ngưu". Tuy rằng cách diễn ý chưa thoát khỏi lối ước lệ tượng trưng quen thuộc của 
thơ xưa nhưng để hiểu cặn kẽ cũng không phải là điều đơn giản. Theo cảm quan thẩm mỹ 
cổ điển, câu thơ gợi lên khí phách đoàn quân quyết chiến làm át cả sao Ngưu - vì tinh tú 
sáng chói trên trời. Nhưng cách hiểu "ba quân như hổ mạnh nuốt trôi trâu" đem đến cảm 
nhận cụ thể hơn về sức mạnh của quân đội còn non trẻ đương đầu với đội quân Nguyên - 
Mông hùng mạnh và thiện chiến, dường như có hàm ý ngợi ca tự hào mạnh mẽ hơn. Bởi 
lẽ tỳ hổ là cách so sánh mang đậm chất võ của người thống lĩnh ba quân. Trong sự liên 
tưởng ấy, hổ và trâu hoàn toàn không làm mất đi giá trị thẩm mỹ của câu thơ mà làm rõ 
hơn cho dũng khí của quân đội nhà Trần. 

Nhưng hai câu thơ đầu mới chỉ là nền để nhà thơ bộc bạch lòng mình : 

Nam nhi vị liễu công danh trái 

Tu thính nhân gian thuyết Vũ hầu 

Đây mới là điều canh cánh bên lòng của người dũng tướng, gắn với bổn phận của kẻ làm 
trai thời phong kiến . Bao đời nay, nợ công danh từng là niềm ám ảnh khôn nguôi 
với  những người làm trai trong thời phong kiến. Phải chăng, một người anh hùng như 
Phạm Ngũ Lão cũng không thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn "công hầu kha nh tướng" 
ấy? Giả sử có như vậy cũng là lẽ thường tình, nhất là trong thời đại giá trị con người 
được tạo nên từ những chiến công - thời thế tạo anh hùng. Câu thơ bộc lộ niềm khao khát 
lớn, một điều băn khoăn chưa trả với đời của người trai làng Phù Ủng năm nào. Tất  cả 
nỗi niềm của ông được thổ lộ trong sự đối sánh với tấm gương Vũ Hầu Gia Cát Lượng 
thuở xưa. Bậc mưu thần, danh sĩ nổi tiếng thời Tam Quốc, người đã xả thân vì cơ nghiệp 
nhà Thục, vì chúa Lưu Bị, nhắm mắt chưa yên công cuộc "ủng Lưu phản Tào". Tất cả đã 
rõ, tâm niệm của Phạm Ngũ Lão nào khác nguời xưa khi ông mong muốn làm nên công 
nghiệp phò tá cho vua, thực hiện lý tưởng trí quân trạch dân cao cả của bề tôi trung thành 
tận tuỵ. Nỗi thẹn của người anh hùng toả sáng một nhân cách lớn. Băn khoăn ấy không 
dành riêng cho bản thân mà toàn tâm toàn ý hướng về nghiệp lớn muôn đời, vì sự bình 
yên của sơn hà xã tắc. 

Bài thơ là sự phản chiếu một thời đại hào hùng, khi lý tưởng trung quân ái quốc hoà 
nhịp trọn vẹn trong tình cảm, tâm hồn nhà thơ, thời đại "vua tôi đồng lòng, anh em hoà 
thuận, cả nước ra sức".Tâm nguyện của Phạm tướng quân đã phản chiếu tâm tư của bao 
người trai thời Trần : ý thức rõ giá trị bản thân, nhận rõ sự gắn bó cá nhân với cộng đồng 
- dân tộc - đất nước. Xúc cảm hào hùng toả sáng trong hình tượng thơ, đem đến cho 
người đọc cái nhìn trọn vẹn về con người thời đại Đông A. 

Thứ Bảy, ngày 18 tháng 11, 2006 
 
 

Bình thơ : Đàn Ghi-ta của Lorca (Thanh Thảo) 
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ĐÀN GHI TA CỦA LORCA 
  Khi tôi chết hãy chôn tôi với cây đàn ghita 
    * F.G. Lorca 
những tiếng đàn bọt nước 
Tây-Ban-Nha áo choàng đỏ gắt 
li-la li-la li-la 
đi lang thang về miền đơn độc 
với vầng trăng chếnh choáng 
trên yên ngựa mỏi mòn 
Tây-Ban-Nha 
hát nghêu ngao 
bỗng kinh hoàng 
áo choàng bê bết đỏ 
Lorca bị điệu về bãi bắn 
chàng đi như người mộng du 
tiếng ghi-ta nâu 
bầu trời cô gái ấy 
tiếng ghi-ta lá xanh biết mấy 
tiếng ghi-ta tròn bọt nước vỡ tan 
tiếng ghi-ta ròng ròng 
máu chảy 
không ai chôn cất tiếng đàn 
tiếng đàn như cỏ mọc hoang 
giọt nước mắt vầng trăng 
long lanh trong đáy giếng 
đường chỉ tay đã đứt 
dòng sông rộng vô cùng 
Lorca bơi sang ngang 
trên chiếc ghi-ta màu bạc 
chàng ném lá bùa cô gái di-gan  
vào xoáy nước 
chàng ném trái tim mình 
vào lặng yên bất chợt 
li-la li-la li-la... 
  (Khối vuông Rubic – NXB TPM – 1985) 
 Tôi đã yêu bài thơ này bằng tình yêu nguyên thủy của một chàng trai mới lớn, vì  cái 
chất lãng tử  cứ hiện ra trên từng dòng thơ. Tưởng như Thanh Thảo đã thật sự có những 
khoảnh khắc hoá thân, nhập vai để sống tận cùng chất nghệ sĩ của G. Lorca. Trong một 
tập thơ mà anh từng tuyên bố : « Tôi thích tỉnh rụi, tỉnh khô, tỉnh như sáo ...» thì bài thơ 
như một hiện hữu đối lập của Khối vuông rubic. Nhưng đến giờ, ngẫm kỹ lại thì bài thơ 
vẫn rất tỉnh vì đã đem lại cho người đọc một chân dung thật nhất, rõ nhất về G.Lorca – 
nhà thơ, nhạc sĩ tài hoa của xứ sở bò tót và đấu sĩ.  
 Thanh Thảo là người có biệt tài ám ảnh người khác bằng cái tỉnh rụi như không, khi viết 
những câu thơ tưởng không có gì mà nếu muốn bắt chước anh viết thử như vậy thì chẳng 
khác nào nàng Đông Thi bắt chước Tây Thi nhăn mặt để tự biến mình thành ngớ ngẩn. 
Từ một Đêm trên cát viết về Cao Bá Quát bắt đầu với những mắt cá ngủ mê trong điện 
Thái Hoà  - một ẩn dụ để hiện lên sau đó một nhân vật đầy suy tư về thời đại, rất xưa mà 
rất mới – cho đến một nỗi niềm ta như chú nghé  thèm đám cỏ trong một bài thơ nho nhỏ 
Đất Cù Trâu cũng vẫn là một ẩn ức được diễn tả một cách rất quái theo kiểu Thanh Thảo. 
Dài dòng như vậy vì sau này tôi mới đọc anh nhiều để nghiệm ra, còn lúc ấy dù rất ngạo 



mạn hay phê bậy bạ vào các trang thơ của các tiền bối những lời chê phạm thượng (tất 
nhiên chẳng loại trừ anh), tôi đã phải ghi ngay một chữ « Hay ! » bên lề trang sách ngay 
khi vừa đọc « những tiếng đàn bọt nước ...». Ám ảnh sắc màu đỏ gắt, âm thanh li-la li-la 
li-la cứ theo tôi suốt một thời gian dài (sau này tôi mới kịp hiểu li-la còn là tên một loài 
hoa theo tiếng Tây Ban Nha). Để rồi, theo bước chân chàng lãng tử , theo câu thơ lãng tử, 
tôi chứng kiến một sự sống G.Lorca đi lang thang về miền đơn độc, đi như người mộng 
du, tôi thả hồn theo tiếng ghi-ta nâu, tiếng ghi-ta lá xanh biết mấy, tiếng ghi-ta tròn bọt 
nước vỡ tan, tiếng ghi-ta ròng ròng máu chảy. Tưởng chừng tôi thấy rõ G.Lorca đối diện 
với họng súng mà tâm hồn còn mải miết hướng về bầu trời cô gái ấy, không màng cái 
chết cận kề. Tôi theo tiếng ghi-ta, theo hành trình Lorca bơi sang ngang trên chiếc ghi-ta 
màu bạc... Tất cả làm thành một cảm tính thơ không thể cắt nghĩa cho đến tận bây giờ đã 
hai mươi năm trôi qua vẫn còn nguyên vẹn. Giọt nước mắt vầng trăng làm nên  phút 
thăng hoa âm thanh bất diệt li-la li-la li-la cứ ngân mãi, hoà quyện cả màu sắc, âm thanh, 
ánh sáng, sự sống thành một thể thống nhất. Định Mệnh – lá bùa trôi vào xoáy nước khép 
lại một cuộc đời người chiến sĩ chống phát-xít kiên cường, chàng ném trái tim mình vào 
lặng im bất chợt, nhưng tiếng đàn – hồn thơ vẫn như lan toả trên dòng sông cuộc sống 
vĩnh cửu, mà mỗi giọt – âm - thanh ấy tan hoà thành sắc li-la tím mãi màu tưởng vọng.  
 Thanh Thảo đã từng viết : « Lorca là nhà thơ của những giấc mơ, của những linh cảm 
nhoi nhói, một nhà thơ có thể biến những giấc mơ thành nhịp điệu, có thể biến những 
linh cảm thành ngôn từ. Lorca siêu thực một cách tự nhiên, và hiện thực một cách tự 
nhiên » (Lorca trong tôi – Mãi mãi là bí mật, NXB Lao động, 2004). Một nhà thơ đã 
có một Lorca trong lòng như vậy, nên Đàn ghi-ta của Lorca có thể xem như là một gặp 
gỡ đẹp tạo thành phút « bùng nổ » của năng lượng sáng tạo Thanh Thảo. Với những bài 
thơ như vậy, dường như mọi lời bình giải bỗng thành... vô duyên ! 
     Quy Nhơn, 31 tháng 8 năm 2005  
      TRẦN HÀ NAM 
    (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Bình Định) 

Thứ Bảy, ngày 18 tháng 11, 2006 
 
 

Cảm nhận: NHỮNG CHÂN DUNG BIẾM HOẠ 
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(HẠNH PHÚC CỦA MỘT TANG GIA của Vũ Trọng Phụng) 
Nhà văn Thanh Thảo từng cho rằng tác phẩm “Số Đỏ” của Vũ Trọng Phụng có thể làm 
cho ta giật mình vì có thể tồn tại trong ta một “Xuân tóc xám, Xuân tóc trắng”. Bởi thế, 
tác phẩm ra đời đến nay đã gần bảy mươi năm nhưng xứng đáng được xem “là cuốn tiểu 
thuyết có thể làm vinh dự cho văn học mọi thời đại” (Nguyễn Khải). Trong chương trình 
THPT, trích chương XIV - Hạnh phúc của một tang gia, phần nào giúp ta cảm nhận rõ 
những chân dung khó quên của xã hội thượng lưu tư sản. 
 Xoay quanh cái chết của cụ cố Tổ, bộ mặt đám con cháu đại bất hiếu được nhà văn dựng 
lên với tất cả sự sắc sảo của “ông vua phóng sự đất Bắc”. Màn bi hài kịch bắt đầu ngay từ 
cách chữa bệnh cho chết với sự huy động hùng hậu của lang băm đông lang băm tây  và 
cả thuốc Thánh đền Bia “công hiệu đến nỗi làm cho người ta mất mạng”. Một cái chết 
được báo trước vì đó là thời điểm của một đám con cháu đua nhau hưởng lợi. Nhìn từ 
một góc khác, đó là dịp công nghệ lăng xê phát huy hết công suất khi tang lễ là nơi khoe 
mốt “áo tang tân thời” của ông Typhn, tài chụp ảnh của cậu Tú Tân, huân huy chương 
và … râu của đám bạn cụ cố Hồng và ông Văn Minh  – con trai và cháu nội cụ Tổ. 
Những khuôn mặt cũng biểu cảm theo mốt: cụ cố Hồng “nhắm nghiền mắt mơ màng” , 
ông Văn Minh “đăm đăm chiêu chiêu”, cô Tuyết vì vắng bạn giai mà “buồn lãng mạn rất 
đúng mốt một nhà có đám”. Không khí đám tang là cao trào của sự bát nháo “Tây, Tàu, 
Ta đủ cả”… mà với những câu văn tác giả nhắc nhở “Đám cứ đi” để người đọc khỏi 



nhầm mà người ta cứ ngỡ đám ma là đám hội! Sự giả dối đến ghê tởm hiện hình ra từng 
câu văn đặc tả chân dung cận cảnh, trung cảnh và toàn cảnh: sau vẻ sang trọng của quan 
khách, người ta thấy bóng đáng đàn dê cụ với cặp mắt hau háu nhìn làn da trắng của cô 
Tuyết mà “cảm động hơn cả khi nghe tiếng kèn Xuân nữ ai oán não nùng”; sau những 
“giai thanh gái lịch” tranh thủ “chim nhau” là âm thanh “vui vẻ ý nhị rất xứng đáng với 
tư cách của những người đưa đám”. Nhưng trâng tráo nhất là ông phán mọc sừng – kẻ 
gây ra cái chết của cụ cố Tổ: hắn hãnh diện với nỗi nhục mọc sừng đã đem lại món lợi 
vài nghìn bạc, đến lúc hạ huyệt lại đóng màn kịch với tiếng khóc bất hủ “Hứt! Hứt! Hứt” 
và  dáng lả oặt cùng lúc tuồn “tờ giấy bạc 5 đồng gấp  tư” để thanh lý hợp đồng với thằng 
Xuân tóc đỏ thật sòng phẳng. Tác giả đã ném vào trong tiếng cười toàn bộ sự khinh bỉ, 
ghê tởm của mình với toàn bộ “xã hội chó đểu” ấy.  
 Những chân dung ấy được phác lên để nhà văn lý giải cách thằng Xuân tóc đỏ ‘ma cà 
bông, hạ lưu, nhặt ban quần” đuờng hoàng bước chân vào xã hội thượng lưu dâm và đểu 
ấy là hợp lý. Vì bản chất thật của nó phù hợp với bọn người đạo đức giả kia. Đó cũng là 
lời cảnh tỉnh của nhà văn về bọn người chỉ biết theo đuổi dục vọng xấu xa, đồng tiền nhơ 
bẩn. 
 
       TRẦN HÀ NAM 

Thứ Bảy, ngày 18 tháng 11, 2006 
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Lòng nhân ái của Thạch Lam qua truyện ngắn “Hai đứa trẻ” 
 
(Trần Hà Nam – GV Văn Lê Quý Đôn- Bình Định) 

1. Thạch Lam (1910 – 1942) là cây bút có tài nhất trong Tự lực Văn đoàn. Hàng loạt 
những truyện ngắn của ông ghi dấu ấn của một  tấm lòng nhân ái , như làn gió đầu mùa 
se lạnh, thấm đẫm niềm cảm thông trước những số phận bất hạnh, những cuộc đời chìm 
trong bóng tối. Thấp thoáng trong những câu chuyện của ông bóng hình kỷ niệm của 
những ngày tháng đã hằn sâu trong ký ức tuổi thơ Thạch Lam. Hai đứa trẻ, tác phẩm 
thấm đượm tình người, như minh chứng tiêu biểu cho một tấm lòng nhân ái. 
 
2. Có người đã nhận xét, mỗi truyện ngắn Thạch Lam như một bài thơ trữ tình. Thế Lữ, 
một người bạn của ông đã nhận xét: “Sự thực của tâm hồn mà Thạch Lam diễn trong lời 
của văn chương phức tạp nhiều hình nhiều vẻ, nhưng bao giờ cũng đằm  thắm, cũng 
nhân hậu, cũng nghẹn ngào một chút lệ thầm kín của tình thương”. Tình thương với con 
người trong Hai đứa trẻ hình thành trên nền không gian phố huyện nghèo đầy bóng tối, 
với những cuộc đời lầm lụi, vất vả mưu sinh: mẹ con chị Tý, bác phở Siêu, gia đình bác 
Xẩm. Nhưng những nhân vật được ông dành cho “chút lệ thầm kín”, yêu thương chân 
thành nhất có lẽ là hai chị em Liên và An. Bởi hai đứa trẻ chính là một mảng đời nghèo 
túng của hai chị em Thạch Lam tại phố huyện Cẩm Giàng (Hải Dương). Thế giới phố 
huyện hiện ra qua góc nhìn trẻ thơ chứa đựng những bí mật mơ hồ. Hơn ai hết, Thạch 
Lam hiểu rõ tâm trạng của những em bé không có tuổi thơ khắc khỏai, đau đớn  thế nào, 
bởi đó chính là những gì nhà văn đã từng trải nghiệm. Tất thảy những gì nhà văn đem 
đến trong câu chuyện không có cốt truyện này: không gian đìu hiu phố huyện, thời gian 
đi dần vào đêm khuya, đến những khỏanh khắc sống của Liên và An chờ đợi chuyến tàu 
cuối cùng băng qua phố huyện… mang ý nghĩa thông điệp của một tấm lòng chân thành : 
đừng bao giờ lãng quên những cuộc đời trong bóng tối! Và chính ông là người đã khơi 
dậy những nguồn sáng lạ kỳ để mỗi người đọc chúng ta  thấm thía vẻ đẹp bình dị và sâu 



sắc của con người. 
 
3. Thạch Lam là người ý thức rõ hơn hết về thiên chức của người cầm bút chân chính 
trong lời tựa  Gió đầu mùa : “Văn chương không phải là cách đem đến cho người đọc sự 
thoát ly hay sự quên. Mà trái lại văn chương là một thứ  khí giới đắc lực và thanh cao mà 
chúng ta có để tố cáo và thay đổi một cái thế giới giả dối và tàn ác; vừa làm cho lòng 
người được thêm trong sạch và phong phú hơn lên". Quan niệm ấy đã thể hiện trên từng 
trang văn, từng dòng cảm xúc ở Hai đứa trẻ, làm nên phẩm chất hàng đầu ở văn Thạch 
Lam, làm người đọc được sống cùng thế giới của lòng nhân ái. Tấm lòng ấy giúp ông tạo 
dựng được không khí thắm đượm tình người, đi sâu khai phá những vẻ đẹp rất người và 
nói lên những tâm tình khát vọng con người. Người đọc có dịp thẩm thấu những nét đời 
thường một cách tinh tế mà nếu vô tình chúng ta rất dễ bỏ qua, trong một câu chuyện đan 
xen những yếu tố hiện thực – thi vị trữ tình, với những ấn tượng và cảm giác không thể 
phai mờ về cuộc sống và con người phố huyện. 
 
4. Đó là cuộc sống đã được nhà văn tái hiện bằng tất cả những ấn tượng đậm nét nhất của 
một thời dĩ vãng. Không gian được dựng lên bằng hồi tưởng giúp ta suy tưởng sâu sắc 
hơn về cuộc sống của con người trong những hòan cảnh đầy ám ảnh bóng tối phủ chụp 
lên cuộc đời. Mỗi một chi tiết của phố huyện như khơi dậy bao nỗi niềm con người. Từ 
một nhịp sống chậm chạp, nặng nề, rời rạc mở đầu với “tiếng trống thu không trên cái 
chòi của huyện nhỏ từng tiếng một vang ra để gọi buổi chiều”, một cảm giác lắng buồn 
cứ tăng dần cùng âm thanh “ếch nhái” đến “tiếng muỗi vo ve”. Sự yên tĩnh không đem 
lại cảm giác êm ả cho lòng người mà tiếp liền đó là những hình ảnh hiện lên qua ánh nhìn 
của cô bé Liên, một đôi mắt đầy bóng tối. “Cái giờ khắc của ngày tàn” cũng mở ra những 
cuộc đời tàn héo. 
 
5. Những cuộc đời ấy thấp thoáng trong quang cảnh chợ vãn: “Chợ họp giữa phố vãn từ 
lâu. Người về hết và tiếng ồn ào cũng mất”, “mấy đứa trẻ con nhà nghèo ở ven chợ cúi 
lom khom trên mặt đất đi lại tìm tòi. Chúng nhặt nhạnh thanh nứa, thanh tre, hay bất cứ 
cái gì có thể dùng được của các người bán hàng để lại”. Những nét phác hoạ đơn sơ ấy 
làm tăng nét hiện thực điển hình của phố huyện. Những chi tiết ấy không chỉ chứng tỏ 
năng lực quan sát  tinh tường của nhà văn mà còn cắt nghĩa cụ thể cho độ nhạy cảm của 
một tâm hồn không bỏ qua bất cứ một biểu hiện nhỏ nhặt bình thường của cuộc sống để 
từ đó khơi ln những liên tưởng về thân phận con người. Để rồi, ông hướng sự quan tâm 
của người đọc về những số phận cụ thể: mẹ con chị Tý ngày đi mò cua bắt tép, tối dọn 
hàng nước, chiều nào cũng thế, theo một chu kỳ đều đặn “từ chập tối cho đến đêm”, một 
bà cụ Thy nửa điên nửa tỉnh thoáng hiện nhưng khó quên, một gánh phở bác Siêu với 
chấm lửa nhỏ và vàng hiện lên từ đêm tối, một gia đình bác Xẩm… những con nguời ấy 
đã tô đậm cuộc sống phố huyện về đêm, hoà cùng gian hàng tạp hoá của chị em Liên và 
An. 
 
6. Cuộc sống ấy chìm trong bóng tối, ảm đạm và buồn tẻ. Ánh sáng cứ bị lấn át dần. 
Thạch Lam đã xây dựng bức tranh phố huyện bằng thủ pháp đối lập ánh sáng và bóng tối 
rất quen thuộc của chủ nghĩa lãng mạn. Nhưng ngôn ngữ giàu sức gợi của nhà văn đã 
đem đến ý nghĩa hiện thực đậm nét cho tác phẩm. Ánh sáng và Bóng tối không phải là 
những ý niệm tượng trưng trong văn Thạch Lam mà hiện hình cụ thể trong từng khung 
cảnh , từng mảnh đời, ẩn chứa những xung đột ngấm ngầm của cuộc sống tưởng như 
bình lặng. Viết về bóng tối, nhưng thực chất nhà văn muốn hướng người đọc về ánh 
sáng. Ông dùng ánh sáng để soi tỏ từng bí ẩn của tâm hồn con người. Ấn tượng về bóng 
tối, ánh sáng gắn với cảm nhận của một cô bé Liên – bóng dáng người chị thân yêu của 
chính tác giả, dẫn dắt người đọc khám phá những góc khuất của tâm hồn con người 
phong phú và sâu sắc. Thông qua đó, nhà văn cũng nói lên đầy đủ sự thông cảm thương 



yêu đối với con người bé nhỏ. 

T.H.N  
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Bước ngoặt cuộc đời nhân vật Mị* 
Vợ chồng A Phủ (Tô Hoài) là tác phẩm xuất sắc của văn xuôi kháng chiến chống Pháp, 
tạo xúc động cho người đọc người xem về số phận của Mị - cô con dâu gạt nợ nhà thống 
lý Pá Tra. Truyện ngắn này tiềm ẩn những yếu tố điện ảnh, giàu giá trị tạo hình và tinh tế 
trong sử dụng ngôn ngữ tạo dựng không gian truyện. Nét đặc sắc của truyện không chỉ 
tập trung trong không gian mùa xuân Hồng Ngài, nhà văn đã tập trung vào tiếng sáo 
như  phản chiếu sức sống tiềm tàng của nhân vật Mị, mà còn thể hiện đặc sắc trong đêm 
cắt dây trói cứu A Phủ . Bảy đoạn văn đặc tả không gian tương phản sáng – tối thể hiện 
sâu sắc bước ngoặt cuộc đời Mị.  
  Mở ra là những đêm mùa đông trên núi cao dài và buồn. Bóng đêm dày đặc ấy là ám 
ảnh cuộc đời đầy bóng tối của Mị. Nỗi buồn thân phận còn hiện hình khi A Phủ đang bị 
trói đứng chờ chết ở cái cọc oan khiên anh đã tự đóng xuống để ràng buộc cuộc đời con ở 
gạt nợ. Dẫu cho hàng đêm Mị ra ngồi sưởi lửa thì cũng không thể xua tan đi giá rét đã 
đóng băng trong tâm hồn cô.  
Ngọn lửa sưởi bùng lên cũng là lúc A Phủ lại mở mắt thế nhưng Mị vẫn thản nhiên thổi 
lửa, hơ tay. Nếu A Phủ là cái xác chết đứng đấy, cũng thế thôi. Mị vẫn trở dậy, vẫn sưởi, 
chỉ biết chỉ còn ở với ngọn lửa.  Ngôn ngữ lột tả tột cùng hình ảnh một người vô cảm, 
hành động theo thói quen. Trong nỗi đau của mình, Mị không để ý đến nghịch cảnh của 
người khác, vả lại những cảnh này đã quá quen thuộc ở nhà thống lý. Lửa sáng mà lòng 
tối! Cho đến cái đêm quyết định ... 
Ngọn lửa bập bùng sáng lên cũng là lúc Mị nhận ra dòng nước mắt lấp lánh bò xuống 
hai hõm má đã xám đen lại  của A Phủ – nỗi uất ức của một người sắp chết trong tuyệt 
vọng. Đó là lúc Mị nhớ lại cảnh mình từng bị trói, đến người đàn bà bị trói đến chết ở cái 
nhà này. Cùng ký ức là nhận thức chúng nó thật độc ác. Nhưng suy nghĩ ấy mới chỉ là 
dấu hiệu của lòng thương cảm mà chưa hất bỏ được cái bóng ám ảnh con ma nhà thống 
lý – định mệnh sẽ trói buộc Mị đến chết. Lửa bập bùng soi những ý nghĩ phảng phất của 
Mị. 
Rồi đám than đã vạc hẳn lửa, cũng là thời khắc Mị nhớ lại đời mình. Ngọn lửa sức sống 
tiềm tàng như than hồng trong tro đã giúp cô vượt lên nỗi sợ hãi, hình thành ý định giải 
cứu A Phủ – dẫu phải trói thay, chết trên cái cọc ấy, làm sao Mị cũng không thấy sợ. 
Theo lôgic tư duy ấy, tất yếu sẽ phải là trong nhà đã tối bưng, cùng lúc Mị cắt dây trói 
cứu A Phủ. Hành động ấy như hệ quả tất yếu của tình thương, sự bừng sáng của nhận 
thức, đồng cảm. Nhưng kết thúc hành động ấy, Mị chưa cắt sợi dây trói vô hình buộc 
chặt đời mình với nhà thống lý (như nhiều bài viết tham khảo kết luận vội vàng!). Nhà 
văn hạ xuống đoạn một câu diễn tả khoảnh khắc sau phút hốt hoảng của Mị: Mị đứng 
lặng trong bóng tối. 
Tiếp liền đó, ông đảo trật tự câu tả ở đoạn sau: Rồi Mị cũng vụt chạy ra. Trời tối lắm. 
Nhưng Mị vẫn băng đi. Đây mới là thời điểm Mị thật sự cắt sợi-dây-trói-vô-hình, tự giải 
thoát khỏi cảnh nô lệ. Hành động ấy là ánh sáng vượt qua bóng tối dày đặc của không 
gian, khẳng định khát vọng sống, khát vọng tự do mãnh liệt của nhân vật. Một trường 
đoạn dụng công nghệ thuật của Tô Hoài đã làm rõ sự thức tỉnh và gặp gỡ của những con 
người đau khổ, vượt lên bóng tối đời mình. 



------------------------------------------------------------ TRẦN HÀ NAM 
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TUYÊN NGÔN CỦA NAM CAO TRONG ĐỜI THỪA *  
Đời Thừa là tác phẩm gắn với những trăn trở của Nam Cao - cây bút hiện thực luôn đấu 
tranh vượt lên chính mình. Cốt truyện xoay quanh những xung đột nội tâm của nhà văn 
Hộ – một người luôn ý thức tình trạng “sống thừa”  trong sự nghiệp văn chương và trong 
đời sống gia đình. 
Đề  tài người trí thức nghèo trong xã hội cũ ở các tác phẩm của Nam Cao luôn đặt trong 
cái nhìn đầy suy tư về thiên chức nghệ sĩ, về xung đột giữa cái đẹp với đời thường cơm 
áo gạo tiền. Suy cho cùng, những vấn đề của tác phẩm đã vượt qua ý nghĩa phê phán xã 
hội thông thường mà đã hướng tới một ám ảnh dường như trở thành định mệnh với người 
nghệ sĩ: cái nghèo và sáng tạo nghệ thuật. Nhân vật Hộ đã chia sẻ cảm xúc ấy với Từ – 
vợ anh: “… tôi mê văn quá nên mới khổ. Ấy thế, mà tuy khổ thì khổ thật nhưng thử có 
người giàu bạc vạn nào thuận đổi lấy cái địa vị của tôi, chưa chắc tôi đã đổi” Cái khổ – 
hiểu theo cách của người nghệ sĩ sáng tạo, không nằm ở những giá trị vật chất (“hắn 
khinh những lo lắng tủn mủn về vật chất” và “ Đói rét không có nghĩa lý gì đối với gã trẻ 
tuổi say mê lí tưởng”). Điều Nam Cao muốn nhấn mạnh  trong Đời Thừa chính là chỗ 
đứng của người nghệ sĩ giữa cuộc đời. Nghệ sĩ cũng là con người, với những nhu cầu vật 
chất thiết thân và những mối quan hệ ràng buộc : gia đình, xã hội. Khi Hộ phải điên 
người lên xoay tiền nuôi vợ con, Nam Cao đã để cho nhân vật nghĩ đến một giải pháp 
thoả hiệp : “Ta đành phí đi một vài năm để kiếm tiền. Khi Từ đã có một số vốn con để 
làm ăn” Nhưng trong sáng tạo, thoả hiệp đồng nghĩa với đánh mất mình, và Hộ đã phải 
trả giá khi đón nhận những đứa-con-tinh-thần èo uột. Lời sỉ mắng Hộ dành cho chính 
mình thật thấm thía: “Sự  cẩu thả trong bất cứ nghề gì cũng là một sự bất lương rồ. 
Nhưng sự cẩu thả trong văn chương thì thật là đê tiện!”. Suy nghĩ ấy đặt vào hoàn cảnh 
hiện nay hẳn làm không ít người phải giật mình. 
Xung đột gay gắt âm thầm của nhân vật đã bùng nổ thành đoạn cao trào khi Hộ gặp hai 
người bạn văn giữa lúc đang nghĩ đến nghĩa vụ của một ông chủ gia đình tốt. Tột cùng 
của khát vọng chưa thành đã làm nên phát ngôn đầy hứng khởi khi Hộ vì chuyện văn 
chương, quên hẳn vợ con,… đỏ tai, giộng một cái vỏ chai bia xuống mặt bàn khẳng định: 
“Một tác phẩm thật giá trị phải vượt lên bên trên tất cả các bờ cõi và giới hạn (…) làm 
cho người gần người hơn” và cụ thể hoá một cách bốc đồng : “Cả một đời tôi, tôi sẽ chỉ 
viết một quyển thôi, nhưng quyển ấy sẽ ăn giải Nobel và dịch ra đủ mọi thứ  tiếng trên 
hoàn cầu!”. Đó là nhu cầu tự khẳng định chính đáng. Nhưng trớ trêu thay, nhân vật lại tự 
phủ định chính mình ngay sau đó bằng hành động đánh đuổi vợ con ra khỏi nhà, chà đạp 
lên chính nguyên tắc tình thương của mình. 
Nam Cao đã gửi vào Đời Thừa rất nhiều suy tư của người nghệ sĩ chân chính trước cuộc 
sống. Khi kết thúc tác phẩm bằng giọt nước mắt ân hận của Hộ và vòng tay ôm chồng 
dịu dàng của Từ – khoảnh khắc “người gần người hơn”, phải chăng nhà văn muốn đưa 
ra một cảnh tỉnh của cuộc sống với tâm hồn nghệ sĩ; đồng thời nhà văn cũng hướng về 
người đọc, mong tìm thái độ bao dung cho những con người luôn phải đối mặt với bi 
kịch của khát vọng… Ý nghĩa Tuyên ngôn nghệ thuật là thế chăng? 
      TRẦN HÀ NAM 
*. Giảng dạy trong chương trình lớp 11 
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TẤM LÒNG LÃO HẠC (+) 
“Lão Hạc” của Nam Cao ra mắt bạn đọc năm 1943. Câu chuyện về số phận thê thảm của 
người nông dân Việt Nam trong bối cảnh đe doạ của nạn đói và cuộc sống cùng túng đã 
để lại xúc động sâu xa trong lòng độc giả. Đặc biệt, tác giả đã diễn tả tập trung vào tâm 
trạng nhân vật chính – lão Hạc – xoay quanh việc bán chó đã giúp ta hiểu thêm tấm lòng 
của một người cha đáng thương, một con người có nhân cách đáng quý và một sự thực 
phũ phàng phủ chụp lên những cuộc đời lương thiện. 
Con chó – cậu Vàng như cách gọi của lão là hình ảnh kỷ niệm duy nhất của đứa con. 
Hơn thế, cậu Vàng còn là nguồn an ủi của một ông lão cô đơn. Lão cho cậu ăn trong bát, 
chia xẻ thức ăn, chăm sóc, trò chuyện với cậu như với một con người. Bởi thế, cái ý định 
“có lẽ tôi bán con chó đấy” của lão bao lần chần chừ không thực hiện được. Nhưng rồi, 
cuối cùng cậu Vàng cũng đã được bán đi với giá năm đồng bạc. 
Cậu Vàng bị bán đi! Có lẽ đó là quyết định khó khăn nhất đời của lão. Năm đồng bạc 
Đông Dương kể ra là một món tiền to, nhất là giữa buổi đói deo đói dắt. Nhưng lão bán 
cậu không phải vì tiền, bởi “gạo thì cứ kém mãi đi” mà một ngày lo “ba hào gạo” thì lão 
không đủ sức. Cậu Vàng trở thành gánh nặng, nhưng bán cậu rồi lão lại đau khổ dày vò 
chính mình trong tâm trạng nặng trĩu. 
Khoảnh khắc “lão cố làm ra vui vẻ” cũng không giấu được khuôn mặt “cười như mếu và 
đôi mắt lão ầng ậng nước”. Nỗi đau đớn cố kìm nén của lão Hạc như cắt nghĩa cho việc 
làm bất đắc dĩ, khiến ông giáo là người được báo tin cũng không tránh khỏi cảm giác ái 
ngại cho lão. Ông giáo hiểu được tâm trạng của một con người phải bán đi con vật bầu 
bạn trung thành của mình. Cảm giác ân hận theo đuổi dày vò lão tạo nên đột biến trên 
gương mặt: “Mặt lão đột nhiên co rúm lại. Những vết nhăn xô lại với nhau, ép cho nước 
mắt chảy ra. Cái đầu lão ngoẹo về một bên và cái miệng móm mém của lão mếu như con 
nít. Lão hu hu khóc…”. Những suy nghĩ của một ông lão suốt đời sống lương thiện có 
thể làm người đọc phải chảy nước mắt theo: “Thì ra tôi già bằng này tuổi đầu rồi còn 
đánh lừa một con chó”. Bản chất của một con người lương thiện, tính cách của một người 
nông dân nghèo khổ mà nhân hậu, tình nghĩa, trung thực và giàu lòng vị tha được bộc lộ 
đầy đủ trong đoạn văn đầy nước mắt này. Nhưng không chỉ có vậy, lão Hạc còn trải qua 
những cảm giác chua chát tủi cực của một kiếp người, ý thức về thân phận của một ông 
lão nghèo khổ, cô đơn cũng từ liên tưởng giữa kiếp người – kiếp chó: “Kiếp con chó là 
kiếp khổ thì ta hoá kiếp cho nó để nó làm kiếp người, may ra có sung sướng hơn một 
chút… kiếp người như kiếp tôi chẳng hạn”. Suy cho cùng, việc bán chó cũng xuất phát từ 
tấm lòng của một người cha thương con và luôn lo lắng cho hạnh phúc, tương lai của 
con. Tấm lòng ấy đáng được trân trọng! Hiện thực thật nghiệt ngã đã dứt đứa con ra khỏi 
vòng tay của lão, cái đói cái nghèo lại tiếp tục cướp đi của lão người bạn cậu Vàng. Bản 
thân lão như bị dứt đi từng mảng sự sống sau những biến cố, dù cho cố “cười gượng” 
một cách khó khăn nhưng lão dường như đã nhìn thấy trước cái chết của chính mình. 
Những lời gửi gắm và món tiền trao cho ông giáo giữ hộ sau lúc bán chó có ngờ đâu 
cũng là những lời trăng trối. Kết cục số phận của lão Hạc là cái chết được báo trước 
nhưng vẫn khiến mọi người bất ngờ, thương cảm. Quyết định dữ dội tìm đến cái chết 
bằng bả chó là giải pháp duy nhất đối với lão Hạc, để lão đứng vững trên bờ lương thiện 
trước vực sâu tha hoá. Kết thúc bi kịch cũng là thật sự chấm dứt những dằn vặt riêng tư 
của lão Hạc, nhưng để lại bao suy ngẫm về số phận những con người nghèo khổ lương 
thiện trong xã hội cũ. 
 TRẦN HÀ NAM 
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Phác thảo Khổng Vĩnh Nguyên 

Xin thứ tha những câu thơ tội lỗi 
Của bàn tay thi sĩ kẻ lên trăng 
Trong bao đêm xao xuyến vũng sông Hằng 
                                                                    (Hàn Mặc Tử)  

  

Đọc Khổng Vĩnh Nguyên, tôi lại nhớ đến mấy câu thơ 

này của Hàn. Hàn chỉ khuấy đảo vầng trăng thôi mà đã thấy 

bao tội lỗi trần thế chất chồng, để làm con chiên sám hối. 

Vậy mà gã làm thơ họ Khổng này đảo điên trời đất, ngất 

ngưởng mây trời, lặn vào quá khứ mà ảo tượng, chông chênh 

hiện thực mà nhỏ lệ tim mình. Gã có khi nào sám hối? Có 

đấy, một vùng quê mờ ảo cứ đi về thấp thoáng, mẹ già ngóng 

trông mòn mỏi. Vậy mà gã cứ đi, cứ say, say rượu cũng 

nhiều, say thơ cũng lắm. "Trong những mạch ngầm" 

(NXB Văn học – Hà Nội 2005) của Khổng Vĩnh Nguyên mải 

miết tứ thơ từ "Thăm thẳm bụi đường" để làm một cuộc 

rong chơi chưa biết bao giờ dừng lại.  

Khổng Vĩnh Nguyên được mệnh danh đã nhiều, hỗn 

danh cũng có, nhưng dường như danh nào cũng khập khiễng 

vì ngự ở đó toàn là những cây đa cây đề: thi sĩ chân quê đã 

có Nguyễn Bính, thi sĩ lãng tử thì cả một trời cổ kim, thi sĩ 



bụi thì có Bùi Chí Vinh, thi sĩ tàng có Bùi Giáng tiên sanh. 

Rốt cuộc, Khổng thi sĩ không theo làm đệ tử chân truyền một 

trường phái nào. Làm thơ tầm vĩ mô thì dở, làm thơ kiếm 

cơm thì khó, nên cứ buột miệng thành thơ tất cả những gì 

tuôn trào ra trong mạch ngầm tâm hồn. Thành thử lại thành 

nhà thơ – theo cái nghĩa hồn nhiên nhất của từ này! 

Đọc "Trong những mạch ngầm", theo suy nghĩ của 

tôi cần phải gạt qua một bên cái gọi là chủ nghĩa đề tài, cũng 

như dằn lại tư duy lý luận kinh điển để trước hết nhập vào 

mạch ngầm của tứ thơ. Sau đó, mới tìm thi ảnh, chủ đề, sắc 

điệu thẩm mỹ, quan niệm… Anh hoa phát tiết trong thơ 

Khổng Vĩnh Nguyên thì nhiều, nhưng hay bị xé lẻ trong 

những khoảnh khắc vụt hiện. Đặc biệt ở thơ lục bát, bên cạnh 

những câu dễ dãi thì có những câu khiến nhiều người mơ 

ước, ở đó hội tụ được cái say, cái nồng rất lục bát và rất 

Khổng Vĩnh Nguyên: 

Giữa dòng bèo bọt lang thang 

  

Lục bình ngoi ngóp tràng giang ngầu ngầu… 

                                            (Nghe hạt phù 

sa) 

No chiều rồi đói trưa mơi 



Túp lều xiêu vẹo quê người ngẩn ngơ 

                                      (Quê người) 

Người làm thơ hay vận vào mình những cảnh đời gần 

gũi với tâm tính khí chất khiến câu thơ dễ hờn dễ tủi. Trông 

người mà ngẫm đến ta là cảm hứng thường trực trong nhiều 

bài của Khổng Vĩnh Nguyên. Lên rẫy hay về với nẫu nguồn 

thì anh vẫn bị giày vò trong tâm trạng buồn của một kẻ lãng 

du đã lâu chưa về cố quận. Cái đẹp xao xác trong thơ anh là 

bóng hình mẹ già, quê hương, còn cái đẹp cụ thể hiện thực 

thì hiện mờ mờ như ảo ảnh lễnh loãng đôi khi hình thành ở 

anh những ngộ nhận những phóng cuồng trong câu chữ. 

Khổng Vĩnh Nguyên hiền lành ngay cả ở những bài cao 

giọng ngẫu hứng, những triết lý thế thái nhân tình tưởng 

chừng bặm trợn. Anh đã phải trả giá bằng những mất mát 

riêng tư để cái mất ấy lại làm nên cái được của thơ anh. Nên 

có lúc nói kiểu bất cần mà sâu thẳm bên trong là một nỗi 

buồn khó tan. Khổng Vĩnh Nguyên là con người của trực 

cảm nên những khái quát của anh trong thơ đôi khi hồn nhiên 

ngộ tính như trẻ thơ: 

Chắc bà thương thằng cháu quê mùa 

  

Đang phấn đấu hết lòng bảo vệ trẻ con và bà 

goá… 



                         (Bà Rịa ơi, Bà còn nhớ cháu 

không) 

Giọng điệu chủ đạo của tập thơ này phần nhiều gắn với tâm thế của một kẻ 

phiêu bạt luôn nhớ về cố xứ, nhưng trở về thì lại nhớ nhung cuộc sống thăm - thẳm - 

bụi - đường, muốn làm một Rô-Bin-Sơn giữa làng quê buồn. Đôi khi nó trở thành 

giọng khinh bạc phẫn uất hoặc bất cần. Tôi không thích cái giọng đó của Khổng 

Vĩnh Nguyên, thậm chí còn khó chịu với những ý nghĩ phụ bạc với đời của anh, 

nhất là những câu phụ phàng với chính mảnh đất sinh ra mình, kiểu: Tìm chút vui hờ 

trong nhữngngười say rượu/ Nhìn cuộc đời như có như không (Những chuyến về 

quê) hay Kiếp người vẫn kiếp trầm luân/Quê hương nhiếp dẫn gian truân sai miền 

(Xin chào điện cúp), Ở quê lâu cũng buồn/ Muốn bỏ nhà đi miết (Sống tạm). Đó 

không phải là vô-vi, “huyền-đồng của Đạo đức kinh” gì cả mà là mặc cảm bản thân 

không được kiềm chế. Một gã giang hồ tiền bối là thi nhân Nguyễn Bính khi nhớ 

quê nhà thì xa xót ray rứt với những vần thơ ứa máu trái tim người đọc: Thầy mẹ ơi, 

thầy mẹ ơi/Tiếc công cha mẹ đẻ người con hư… hay bên trời Tây một lãng tử thi 

nhân là X. E-xê-nin cũng khiến ta thổn thức: Con có đâu nát rượu sa đà/ Đến nỗi 

chết mà không nhìn thấy mẹ… (Thư gửi mẹ). May thay những suy nghĩ của Khổng 

ly khách, giang hồ trên quê hương lập dị kiểu đất đai không một chỗ nằm riêng ta 

vẫn chưa làm cạn kiệt hẳn cái mạch ngầm quê kiểng trong anh, nên người đọc vẫn 

có thể tìm chút nguồn đồng cảm:Tôi cày trên cánh đồng thơ/Vãi gieo hạt giống đợi 

chờ mùa sau (Trên cánh đồng thơ), Nghĩ đời vung vãi rạ rơm/Mười năm gió bụi 

còn thơm quê nhà (Mười năm gió bụi). Anh nhiều phen sống với nỗi nhớ đứt ruột, 

để trở về với chính mình: nhớ đồng, nhớ mẹ, nhớ con, nhớ cả những vẻ đẹp những 

tình xưa đã xa quá tầm tay với (Nửa đêm thức giấc nhớ đồng, Bên cầu tiếc 

thương, Nhớ con, Xưa cô láng giềng, Nhớ mẹ chiều tóc bạc). Tuy nhiên nỗi nhớ 



ấy vẫn chưa giục giã được bước chân anh trở về vui bữa cơm dưa, gặp lại những 

bóng hình thân quen cũ. Có lẽ cuộc sống của một thi sĩ nghèo đi nhiều thấy nhiều 

khiến anh nhạy cảm với những mảnh đời hẩm hiu, cuộc sống đầu tắt mặt tối. Tâm 

cảm ấy làm nên những bài thơ xúc động như Quê người, Đồng chiêm ngập lụt, 

Khóc theo cháu bé… Khổng Vĩnh Nguyên còn có những câu thơ giàu ân tình với bè 

bạn, bạn thơ, bạn rượu, bạn giang hồ, bạn tâm giao: Tôi người cô lậu buồn teo/ Nhớ 

chiều anh vượt bãi đèo thăm tôi/ Ngồi nghe bọt bể tan rồi/ Câu thơ còn đọng núi đồi 

anh đi… (Ngồi nghe bọt bể), Trèo lên thăm rẫy thăm nương/ Trèo lên thăm bạn nhớ 

thương quá chừng (Trèo lên). Mạch nguồn thơ của Khổng Vĩnh Nguyên là ca dao 

dân dã, cộng với cuộc đời long đong râu tóc phong trần thành những vần thơ ngọt 

ngào cơm thơm quyện lẫn chút lằn nhằn sỏi sạn. Anh yêu thơ, cuồng thơ, thờ thơ 

như một xác tín để sống với đời, tự nguyện “mang lấy nghiệp vào thân”. Nên đáng 

trọng! Và thương. Mạch ngầm thơ ấy chắc vẫn không chịu cạn kiệt . 

  

Trần Hà Nam 

Chủ Nhật, ngày 19 tháng 11, 2006 
 
 

Bình thơ: Chuỗi cười - Hàn Mặc Tử 
Điểm Ngôi sao Blog: 3 (3 lượt) | Lượt xem: 1064   

Hàn Mặc Tử  

Chuỗi Cười  
 

Lá đổ rào rào ,  
Trăng vàng xôn xao .  

Chuỗi cười ha hả  
Trên cánh đồi cao .  

 
Gió thổi vi vu ,  

Thành quách hoang vu .  
Chủ nhân đi vắng ,  

Tiếng gươm rừng thu .  
 



Hứng lấy sao băng !  
Hứng lấy sao băng !  

Ơi chàng võ sĩ  
Máu đào đương hăng !  

 
Lá đố rào rào ,  

Trăng vàng xôn xao .  
Chuỗi cười ha hả ,  
Trên cánh đồi cao .  

 
Khói bỏ tầng không ,  
Lửa dậy trong lòng .  

Ô hay tráng sĩ ,  
Dừng mãi bên sông .  

 
Lời ca Chiêm nữ  

Tản với sương lam .  
Lời ca thống thiết  

Khóc chinh phu Chàm .  
 

Lá đổ rào rào ,  
Trăng vàng xôn xao .  

Chuỗi cười ha hả  
Trên cánh đồi cao .  

 
Mầu sắc thắm kêu ,  

Niềm ý như reo .  
Anh hùng thiên hạ  

Hiểu gì chữ "yêu" ?  
 

Hứng lấy sao băng !  
Hứng lấy sao băng !  

Ơi cô sơn nữ ,  
Hết gì ánh trăng ?  

 
Lá đổ rào rào ,  

Trăng vàng xôn xao .  
Chuỗi cười ha hả  

Trên cánh đồi cao ... 

 

 

Đọc những dòng thơ của Hàn Mặc Tử trong Chuỗi Cười, chợt như được sống lại 
không khí đậm chất Chàm của vùng đất Đồ Bàn thời còn Chiêm quốc. Cảm hứng 
toàn bài rất lạ, không phải là tâm trạng u uất nhớ một thuở Điêu tàn như Chế Lan 
Viên, cũng không hẳn bàng bạc một ánh trăng Bình Định làm chạnh lòng thi sĩ. 
Điệp khúc về chuỗi cười quả thật tạo nên một ám ảnh kỳ lạ: 

  



Lá đổ rào rào , 

Trăng vàng xôn xao . 

Chuỗi cười ha hả 

Trên cánh đồi cao ... 

Đó là một không gian thơ đậm chất của Hàn - vang động, xôn xao và có chút rờn 
rợn như tái hiện bao hoài niệm về một thời quá vãng. Thậm chí còn tạo liên tưởng 
về ngựa hí, quân reo một vùng chiến địa. Tôi đã từng thử cảm giác trong một buổi 
chiều đồi cao nắng quái, đứng trong lòng một tháp Chàm mà hú lên vang động cả 
lòng tháp. Tiếng vọng từ vách gạch nung như dội tự thượng tầng không khí xuống 
làm chạy suốt sống lưng một cảm giác lạnh đến rùng mình. Ngỡ mình đối diện với 
hư vô. Bây giờ đọc những câu thơ của Hàn, lại nghĩ mình đang trở về cùng không 
khí ấy: 

Gió thổi vi vu ,  
Thành quách hoang vu .  
Chủ nhân đi vắng ,  
Tiếng gươm rừng thu 

Chính là cái hoang lạnh khi cảm nhận được  nghìn xưa trên phế tích. Và phảng 
phất vẻ kiêu bạc hào hoa miền đất võ , với đường gươm võ sĩ loang loáng ánh thép 
lạnh như sao băng rơi rụng. Hàn Mặc Tử chắc hẳn đã thấm đẫm trong mình bao 
huyền thoại của vùng đất kinh thành Đồ Bàn, cũng thấm đẫm cái bi tráng thuở trời 
đất nổi cơn gió bụi của Chinh phụ ngâm, của thơ biên tái Vương Xương Linh đời 
Đường "Yên hoả thành Tây bách xích lâu" (Khói lửa thành Tây vọi vọi lầu), của 
Hiệp khách hành (Lý Bạch) nên chỉ bằng vài nét phóng bút đã tái hiện nguyên bản 
buổi biệt li chỉ qua một sắc sương lam: 

Khói bỏ tầng không ,  
Lửa dậy trong lòng .  
Ô hay tráng sĩ ,  
Dừng mãi bên sông .  
 
Lời ca Chiêm nữ  
Tản với sương lam .  
Lời ca thống thiết  
Khóc chinh phu Chàm . 

Ta nghe được nỗi lòng chinh phụ Chiêm quốc như thoảng trong tiếng cười tiếu 
ngạo, chuỗi cười ha hả rền vang như u hồn của những quốc vương  Chiêm Thành 
Chế Mân, Chế Bồng Nga, Trà Toàn từng khuynh đảo biên thùy Đại Việt. Chuỗi 
cười ha hả ngỡ như kiêu hãnh kia lại vụt hiện nỗi chua chát oán thán của người 
tráng sĩ Chiêm Thành trong thời khắc ra đi nhằm thoả chí tranh bá đồ vương của 
bậc quân vương: 

Anh hùng thiên hạ 

Hiểu gì chữ "yêu"? 



Bởi vậy Lá đổ rào rào, trăng vàng xôn xao cũng chỉ để chuỗi cười ha hả kia thêm bi 
phẫn! Đường gươm rụng ánh sao băng kia hoá ra lại là vũ khúc li biệt! Lời ca 
Chiêm nữ hoà tiếng gươm rừng thu tan chảy thành biệt khúc khóc chinh phu. Than 
ôi! Tình là cái chi chi? Mà tan chảy chí kiêu hùng để hai châu Ô, Rí được đem đánh 
đổi lấy trái tim nàng công chúa Đại Việt? Vậy mà trái tim ấy không tan chảy vào 
ngọn lửa hoả thiêu cùng Chiêm vương, mà lại thổn thức hoà chung nhịp với vị 
tướng Đại Việt vượt biển đưa nàng về cố quốc. Anh hùng còn lụy ải mỹ nhân là thế, 
sao không hiểu chữ "yêu" mà dấy động can qua? Cảm hứng hoà quyện quá khứ - 
hiện tại làm nên một liên tưởng siêu thực trong đường gươm phủ ánh sao băng, 
bóng trăng vàng quyện vào bóng hình sơn nữ. Để bất chợt thành tiếng cười bất tận 
của Hàn Mặc Tử lay động cả không gian đầy trăng gió, lan toả bao xúc động cùng 
nỗi niềm li biệt ngàn xưa. 

                                      Kỷ niệm 94 năm sinh Hàn Mặc Tử 22.9.2006 

                                                                        Trần Hà Nam 

Chủ Nhật, ngày 19 tháng 11, 2006 
 
 

Qui Nhơn trong tôi (thơ) 
Điểm Ngôi sao Blog: 9 (4 lượt) | Lượt xem: 1216   
 

Qui Nhơn, biển vẫn hát những lời gọi nhớ, "mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ" như thuở nào có 
chàng lãng tử đã thả hồn vào con sóng ân tình của biển Qui Nhơn, của Tháp Đôi tình tứ . 
 Nhớ lắm Qui Nhơn, những đứa bé đen nhẻm, tóc đỏ hoe vì nắng và muối biển lang thang bắt còng 
trên bờ cát vàng ươm sắc kén. Biển ngoài kia xanh ngắt đến nao lòng. Tuổi thơ ta ơi đâu rồi? 
 Thương lắm Qui Nhơn, xích lô lam lũ, xe lam ba bánh nổ váng trời, gánh gánh gồng gồng rau từ 
các ngả ngoại thành tinh mơ đổ về các chợ. Đèn đường hắt , sáng lên khuôn mặt dầu dãi nắng mưa, 
lấp lánh nụ cười áo vá. 
 Qui Nhơn của tôi, bài thơ viết vội thuở sinh viên còn thơm nụ hôn người thiếu nữ bất chợt trong 
đêm tiếng mưa rả rích. Gió hất tung sách vở, ướt nhòe câu thơ căn phòng ký túc. Mênh mang nhớ 
một thời "nước mắm đại dương, canh toàn quốc", những ngọn gió tung bờ tóc sinh viên hăm hở 
bước vào đời. 
 Qui Nhơn của tôi trắng trinh áo học trò, lấp lánh mắt đen, hồng tươi hạnh phúc. Sân trường râm 
ran giọng cười đùa, giờ tan học niềm vui như Tết, xe đạp ơi vẫn cứ vui đời. 
 Qui Nhơn của tôi, nhà xây vội lam nham gạch ngói. Những phố mới mọc lên chưa kịp nhớ tên 
đường, những con hẻm ngoằn ngoèo bụi đất,... Tôi gặp Qui Nhơn hòa điệu phố và quê. 
 Qui Nhơn trong tôi vẫn thế, vẫn ân tình muối mặn như Đời, vẫn ngọt ngào như nụ hôn em, để 
chiều chiều long rong phố xá lại thèm được trẻ trung hoài như thành phố, thèm hát một lời say đắm 
Tình Yêu. 

Chủ Nhật, ngày 19 tháng 11, 2006 
 
 

Qui Nhơn (thơ) 
Điểm Ngôi sao Blog: 13 (5 lượt) | Lượt xem: 850   
Qui Nhơn sóng - bờ cát vàng lưu luyến 
Biển mênh mông và em vẫn dạt dào 
Thương nhớ quá ngày xưa tuổi nhỏ 



Chân bé con trên cát chạy lao xao 

Qui Nhơn gió - chiều nay nghe em hát 
Nắng rập rờn xao xuyến những hàng dương 
Đường sáng lóa áo học trò phấp phới 
Tuổi hồn nhiên vương vấn một niềm thương 

Tôi đã có một Qui Nhơn như thế 
Đường cát lầm tung bụi gót chân 
Thành phố sáng lung linh trong ký ức 
Cho hồn thơ thao thức biết bao lần 

Chủ Nhật, ngày 19 tháng 11, 2006 
 
 

Nghe hát trên dòng Hậu Giang (thơ) 
Điểm Ngôi sao Blog: 9 (4 lượt) | Lượt xem: 513   
  

Hậu Giang mênh mang sóng nước 
Nghe câu thương nhớ tràn về 
Bến Ninh Kiều đêm thao thức 
Lòng mình rưng rưng nhớ quê 

Em hát đi bài Dạ cổ 
Từ  phu tướng rợn âm đờn 
Khúc Nam Xuân, bài Vọng cổ 
Cho xao xuyến khách Qui Nhơn 

Chợt nghe bài Hàn Mạc Tử 
Cho mình chạnh nhớ quê hương 
Mai xa nhau rồi lại nhớ 
Ngọt ngào bao nỗi niềm thương 

Chủ Nhật, ngày 19 tháng 11, 2006 
 
 

Hẹn với thơ 
Điểm Ngôi sao Blog: 3 (3 lượt) | Lượt xem: 369   
Một ngày rồi anh lại đến tìm em 
Như một thuở đã nồng nàn khao khát 
Anh tìm lại lâu đài xưa bằng cát 
Dẫu biết sóng thời gian xô vỡ vụn rồi 

Anh sẽ trở về tìm lại  một - tôi 
Ngồi trước biển thẫn thờ con sóng trắng 
Năm tháng đã để lại nhiều trống vắng 
Cho dấu buồn thương hằn sẹo ít nhiều 

Em trở về đi cho anh lại được yêu 
Lại được sống cùng em bao đêm trắng 



Em trở về giữa hồn anh lẳng lặng 
Cho những tình đời kết muối nồng say 

Chủ Nhật, ngày 19 tháng 11, 2006 
 
 

Qui Nhơn và tôi (thơ) 
Điểm Ngôi sao Blog: 9 (4 lượt) | Lượt xem: 455   
Những con sóng chiều lừng lững đổ bọt trắng vào cát vàng làm nên một biển Qui Nhơn 
rất nhiều thơ cho những kẻ lắm mộng mơ thả hồn  vào mênh mông mây biếc trời xanh 
gành đá. 

Tôi đi tìm gì trong chiều hoang lang thang bờ bãi? Một bến neo bình yên cho lòng một kẻ 
đã nhuốm thị thành vào tim óc hay theo cánh buồm xa mang khao khát đón gió muôn 
trùng? 

Qui Nhơn tinh khôi, chưa kịp hình dung bao đường ngang ngõ tắt, mê cung số nhà tên 
phố, những biệt thự những công viên vươn tầm đô thị loại hai, mà gió vẫn thế mà sóng 
vẫn thế và tôi vẫn thế cứ như chẳng khác gì thời hai mươi hừng hực sống , nồng nồng 
mặn mặn bụi bụi bèo bèo... 

Ước một cơn mưa gột rửa nỗi buồn vô cớ trôi đi cùng những gì đã mất để giữ lại một Ta 
một Em, gia đình con cái sự nghiệp, bình thản sẻ chia cùng Qui Nhơn cơm áo gạo tiền thi 
ca nhạc họa để biết lòng mình chưa hóa đá lặng câm. 

  

                                                                        22-5-2000 

Chủ Nhật, ngày 19 tháng 11, 2006 
 
 

Lên Qui Hoà nhớ Hàn Mặc Tử (thơ) 
Điểm Ngôi sao Blog: 9 (4 lượt) | Lượt xem: 537   
Nơi đây cây lá xanh như ngọc 

Để nhớ câu thơ mặt chữ điền 

Cách một con đèo, hai thế giới 

Niềm đau kết tụ phút thiêng liêng 

  

Hàn đã âm thầm gửi ước mơ 

Câu thơ lay động  đến bây giờ 

Đâu chốn ngày xưa Hàn lặng lẽ 



Thả vào con sóng những vần thơ? 

  

Nguyên vẹn Qui Hòa một sắc xanh 

Trăng vàng lóng lánh giọt lệ-thanh 

Phong-trần mấy độ cơn binh lửa 

Vẫn sáng nơi đây giấc mộng lành 

  

Thôi những niềm đau đã ngủ yên 

Ngọc sáng nào ai đã biết tên 

Thơ Hàn thủ thỉ cùng trời đất 

Sóng trắng lung linh ánh khải huyền. 

12/5/96 

Thứ Tư, ngày 22 tháng 11, 2006 
 
 

Lời ngỏ với các em học sinh 
Điểm Ngôi sao Blog: 3 (3 lượt) | Lượt xem: 593   
Blog này lập ra nhằm giúp các học sinh tiếp cận văn chương trong nhà trường cũng như 
có thể cảm nhận thi ca, sáng tác. Những bài viết trên đây thuộc bản quyền của Trần Hà 
Nam (lãng tử). Học sinh có thể lấy về làm tư liệu tham khảo. Đồng thời, các em có thể 
nêu những thắc mắc đề nghị giải đáp, tôi sẽ sắp xếp thời gian để có thể trả lời các em 
sớm nhất! 

Thân ái 

Trần Hà Nam  

Thứ Tư, ngày 22 tháng 11, 2006 
 
 

Romantic (thơ) 
Điểm Ngôi sao Blog: 3 (3 lượt) | Lượt xem: 404   

Romantic 

(Tặng Tấn Huy) 

Đôi lúc thèm một chút xanh của lá 



Một chút lặng của rừng 

Chút muối nồng của biển 

Và hát bài ca cơn gió đi hoang 

Nhưng vẫn là ta rụt rè khốn khổ 

Ngoảnh lại bâng khuâng năm tháng xa vời 

giấu trong túi quần hai bàn tay trắng 

Không ai cần mình, mình chẳng cần ai 

Vẫn biết suốt đời là người mang nợ 

Vẫn chất lên vai gánh nợ đời mình 

Vẫn phải vung tay những đồng bố thí 

Khi xung quanh mình lắm kẻ ăn xin 

Ước ao được đi giữa đời ngẩng mặt 

Như gã di-gan sống kiếp phiêu bồng 

Nâng đàn hát bài ca du mục 

Dưới nắng chan hoà và cát bỏng bàn chân 

                                                8.96 

Thứ Tư, ngày 22 tháng 11, 2006 
 
 

Hoài niệm (thơ) 
Điểm Ngôi sao Blog: 3 (3 lượt) | Lượt xem: 454   

Hoài niệm 

Thương nhớ rồi nhạt phai 

Nắng đông vàng héo hắt 

Thôi chờ ai đợi ai 



Vấn vương gì ánh mắt? 

  

Lá vẫn còn xanh ngắt 

Người xa ta ngàn trùng 

Mùa đi không đợi tuổi 

Nghe lòng mình rưng rưng 

  

Một mai xuân lại đến 

Tuổi mình đâu đợi hoa 

Nỗi niềm người xưa vọng  

Chiều khói sương nhạt nhoà 

  

Nắng chiều phai ngấn lệ 

Còn ai mà nhớ nhung 

Biển mênh mông là thế 

Cánh buồm xa muôn trùng 

                        12.1997 

Thứ Tư, ngày 22 tháng 11, 2006 
 
 

Qui Nhơn 98 (thơ) 
Điểm Ngôi sao Blog: 3 (3 lượt) | Lượt xem: 464   

Qui Nhơn 98 

Qui Nhơn của tôi mang gương mặt bạn bè 

Chẳng thể nhạt phai dù bao năm vẫn thế 

Sạm nắng gió nhưng nụ cười mãi trẻ 

Dăm phút hàn huyên vợi bao lo toan 

  



Qui Nhơn của tôi có gương mặt em 

Thuở mối tình đầu nồng nàn đến thế 

Tình yêu vốn muôn đời tươi trẻ 

Dù khi soi gương tóc đã bạc rồi 

  

Tôi tìm Qui Nhơn trong gương mặt tôi 

Cha mẹ sinh ra đến giờ vẫn thế 

Dẫu biết mai này mình không còn trẻ 

Vẫn hát tình ca đến cuối cuộc đời 

Thứ Năm, ngày 23 tháng 11, 2006 
 
 

Phân tích: Chí Phèo - Nam Cao 
Điểm Ngôi sao Blog: 12 (5 lượt) | Lượt xem: 8271   

PHÂN TÍCH TÁC PHẨM "CHÍ PHÈO" CỦA NAM CAO 

  

Vấn đề cần triển khai về "Chí Phèo" :  
- Bi kịch không được làm người lương thiện, bị hủy hoại cả nhân tính lẫn nhân hình. 
- Bá Kiến : Tội ác với những thủ đoạn thâm độc, tinh vi. 
- Chí Phèo : nhân vật không tính cách, bi kịch xuất hiện khi gặp Thị Nở. 
- Thị Nở : khát vọng : tình yêu <--> hạnh phúc --> làm người  
"người đàn bà đẹp trong lốt xấu xí" - hiện thân của khát vọng.) 
- Xung đột mang ý nghĩa điển hình, cuộc đấu tranh xã hội không khoan nhượng 
- Tâm hồn nhân hậu của Nam Cao và thái độ bi quan trước hiện thực của nhà văn 
I. Đặt vấn đề : 
* Cách 1 :Những năm 40 của thế kỷ, trên văn đàn hiện thực Việt Nam , Nam Cao nổi bật 
với những trang viết khai phá sâu sắc bi kịch của những kiếp người khổ đau trong bóng 
đêm của xã hội cũ. Những cuộc đời lầm than đi vào trang sách của Nam Cao đã sống mãi 
với thời gian. Gắn những nhân vật của mình vào không khí ngột ngạt tối tăm của chế độ 
thực dân phong kiến, nhà văn đã lột trần bộ mặt tàn bạo của giai cấp thống trị, cảm 
thương sâu sắc nổi đau của con ngưòi. Tấm lòng nhà văn hướng về cuộc sống lầm than 
cơ cực của người nông dân, phát hiện trong những quẩn quanh bế tắc là bi kịch khủng 
khiếp hủy hoại cả nhân tính lẫn nhân hình. Chí Phèo, sáng tác đầu tiên của Nam Cao ra 
mắt người đọc từ tháng 2 năm 1941, đã có sức tố cáo bộ mặt vô nhân của xã hội và phản 
ánh bế tắc cùng cực của người nông dân. Đã hơn nửa thế kỷ trôi qua, những trang viết 
sâu sắc đầy tình người vẫn sống mãi, gợi nhớ một quá khứ tủi nhục đau thương của dân 
tộc. 
* Cách 2 : Tiếng chửi của một thằng say đã mở đầu cho thiên truyện ngắn đặc sắc "Chí 
Phèo" của Nam Cao. Nhà văn đã mở ra một cuộc đời đầy bi kịch của một Chí Phèo - thù 
hận với tất cả : cuộc đời - xã hội - con người và ngay cả bản thân, một Chí Phèo triền 
miên trong những cơn say, mất cả lương tri, trên hành trình dài đằng đẵng của một kiếp 



sống không ra sống, trong không gian tăm tối ngột ngạt của xã hội Việt Nam đêm trước 
của cách mạng. Nhà văn đã dẫn dắt người đọc vào một cuộc đời đau khổ và kết thúc 
trong cái vòng luẩn quẩn bế tắc. Để khi gấp trang sách lại, trái itm mỗi người vẫn còn 
thổn thức những buồn thương đau đớn trước bi kịch khó tin của những người không được 
làm người lương thiện trong xã hội cũ. 
II. Giải quyết vấn đề : 
A. Tổng : (bao quát tinh thần của tác phẩm) 
1. Sức hấp dẫn của tác phẩm không chỉ do tài năng của Nam Cao đã tạo dựng được cốt 
truyện theo kết cấu rất hiện đại, mà trước hết xuất phát từ sự quan tâm sâu sắc của nhà 
vănvới đồng loại của mình. Đằng sau lối kể chuyện lạnh lùng tỉnh táo là cả một trái tim 
nhân hậu đằm thắm đối với người nông dân - những người sống cùng tác giả. Những vấn 
đề Nam Cao đề cập trong tác phẩm đâu chỉ là cái nhìn sắc sảo, cách phân tích hiện thực 
tinh tế, mà còn gắn với quan niệm của nhà văn về cuộc sống, sáng lên tình cảm gắn bó, 
yêu thương trân trọng tất cả những giá trị cao đẹp gắn với con người của nhà văn. 
2. Ánh sáng của tình người nhân hậu ấy đã giúp nhà văn phát hiện ra nguyên nhân của 
những tấn bi kịch đời người trong xã hội cũ, thắp sáng lên khát vọng mãnh liệt muốn trở 
về cuộc sống lương thiện. Nhưng trong bóng đêm dày đặc của xã hội cũ, ánh sáng ấy đã 
tắt ngấm với bao buồn thương bế tắc, trước khi ánh sáng của một ngày mới bừng lên quét 
sạch bóng đêm. Tuy vậy, ngọn lửa của khát vọng làm người vẫn âm ỉ nhức nhối trong 
từng câu chữ Nam Cao. 
3. Bi kịch của Chí Phèo chỉ thật sự bắt đầu cùng với lần tỉnh rượu đầu tiên của nhân vật, 
chứa đựng tất cả sóng gió đi qua cuộc đời Chí Phèo, sau đêm trăng huyền thoại - cái đêm 
"trăng rắc bụi trên sông và sông gợn biết bao nhiêu vàng" - đã đem đến cho Chí một 
người đàn bà đích thực trong cái lốt xấu xí "ma chê, quỷ hờn" : Thị Nở. 
B. Phân : (cảm nhận chi tiết - phân tích diễn biến tâm trạng nhân vật) : 
* Khoảnh khắc bi kịch của Chí Phèo 
1/ Cùng với ánh sáng cuả một ngày mới, lần đầu tiên Chí Phèo nhận biết được những âm 
thanh đời thường : "Tiếng chim hót ngoài kia vui vẻ quá! Có tiếng cười nói của những 
người đi chợ. Tiếng anh thuyền chài gõ mái chèo đuổi cá". Cả một đoạn văn được viết 
bằng giọng điệu trữ tình tha thiết đã khắc họa rõ nét sự hồi sinh của tâm-hồn-người trong 
con-quỷ-dữ của làng Vũ Đại thật cảm động. Một cảm-giác-người đã thức tỉnh lý trí, nối 
kết quá khứ với hiện tại, một thời yên bình xa xưa và trước mắt là tuổi già, đói rét và ốm 
đau và cô độc. 
2/ Hiện tại lay thức lương tâm thành tiếng thở dài não nuột "Chao ôi là buồn!".. Một nỗi 
buồn đáng quý, bởi nó đã khơi lại những giấc mơ giản dị của một thời lương thiện: "Hình 
như có một thời hắn đã ao ước có một gia đình nho nhỏ. Chồng cuốc mướn cày thuê, vợ 
dệt vải, chúng lại bỏmột con lợn nuôi để làm vốn liếng. Khá giả thì mua dăm ba sào 
ruộng làm". Chao ôi là buồn! Vì mãi mãi cái ước mơ về hạnh phúc nhỏ nhoi ấy không 
bao giờ thành hiện thực, bởi bàn tay tội ác của những kẻ như Bá Kiến đã tước đoạt vĩnh 
viễn con-người-lương thiện của Chí ngày xưa. Nhưng trong hình hài quỷ dữ, vẫn ẩn náu 
giấc mơ ngày nào, dù chỉ nhớ lại một cách lờ mờ "hình như…" cũng đủ khẳng định cho 
sức phản kháng của lương thiện trước tội ác. Để khi hồi sinh thì không thể nào các thế 
lực hắc ám có thể bóp chết được lương tâm bé bỏng ấy. 
3/ Phút lóe sáng của tâm hồn đã giúp nhân vật ý thức nỗi đau của một kẻ cô đơn giữa 
đồng loại của mình : "Chí Phèo hình như đã trông thấy trước tuổi già củ hắn, đói rét và 
ốm đau, và cô độc, cái này còn đáng sợ hơn đói rét và ốm đau". Nam Cao đã diễn tả đặc 
sắc và độc đáo giờ phút bừng thức của nhân vật, bằng lối văn đặc tả sự "bâng khuâng" 
trong tâm hồn Chí Phèo. Phút ban đầu ấy, quá khứ mơ hồ, hiện tại mơ hồ, tương lai mờ 
mịt đều nằm trong hai chữ "hình như…". Ở đó le lói ngọn lửa của một trái tim Người. 
4/ Thị Nở xuất hiện cùng nồi cháo hành đã thổi bùng ngọn lửa mong manh ấy, đem đến 
cho trái tim Chí Phèo những nhịp đập đầu tiên của cảm giác tình yêu. Ngòi bút phân tích 
tâm lý của Nam Cao hết sức tinh tế và nhạy cảm khi mô tả quá trình về lại với cõi người 



của Chí Phèo : bắt đầu từ ranh giới mong manh "hình như mắt ươn ướt" như một tiếng 
khóc chào đón cuộc đời mới, cho đến khi Chí Phèo gặp nụ cười Thị Nở là lúc tình yêu 
bắt đầu lên tiếng - giúp nhân vật ý thức đầy đủ về quãng đời đã qua. Bát cháo thứ nhất là 
ý thức về Tình Yêu và Dục Vọng. Bát cháo thứ hai là niềm sám hối về tội ác, mở ra khát 
khao hướng thiện mãnh liệt "Trời ơi, hắn thèm lương thiện, hắn muốn làm hòa với mọi 
người biết bao! Thị Nở sẽ mở đường cho hắn". Cùng với niềm khát khao ấy, Chí Phèo đã 
trở lại với bản chất của anh Chí ngày xưa : hiền lành, lương thiện. Con đường trở về 
được hứa hẹn bằng nụ cười tin cẩn của Thị Nở ,làm nở ra nụ cười Chí Phèo. Từ tiếng 
khóc đến nụ cười, Chí Phèo đã thật sự vươn dậy cùng khát vọng làm người. 
* Thị Nở :  
1/ Tình yêu và niềm tin mà Chí Phèo có được bắt đầu từ Thị Nở - nhân vật đẹp nhất của 
tác phẩm. Có thể những chi tiết mô tả ngoại hình Thị Nở làm nguời đọc nhớ nhiều và ấn 
tượng mạnh về người đàn bà nhan sắc xấu nhất trong lịch sử vă nhọc. Và những kẻ vô 
tâm, chỉ quan tâm hình thức câu khách rẻ tiền mà thờ ơ trước nỗi đau đồng loại mới cười 
cợt , gán ghép cho tác phẩm tên gọi sống sượng "Đôi lứa xứng đôi". Người đàn bà Nam 
Cao tạo ra để ban tặng cho Chí Phèo để giúp hắn trở lại làm người nếu là một mỹ nhân 
thì mới là điều lạ. Vẻ đẹp của Thị Nở không nằm trong hình thức mà bộc lộ ngay trong 
những nét "dở hơi" ngược với quan niệm xã hội.  
2/ Người đàn bà đó có đủ đức tính của một người tình tuyệt vời, một người vợ tảo tần và 
có trái tim người mẹ bao dung, độ lượng. Trong cuộc gặp gỡ tình yêu Thị Nở - Chí Phèo, 
Nam Cao đã lột tả những vẻ đẹp ấy thông qua những chuyển biến tâm trạng Chí Phèo : 
người đàn bà đích thực đối lập với "con quỷ cái" bà Ba, "hắn muốn làm nũng thị như với 
mẹ". Thị Nở có đầy đủ phẩm chất của một người bình thường : biết lo toan, thương hại, 
có phút "lườm", "e lệ" trong cảm giác tình yêu và trên tất cả là tiếng cười tin cẩn như một 
phép màu giải thoát cho con người thoát ra mặc cảm tội lỗi. Có thể nói Nam Cao đã xây 
dựng nhân vật Thị Nở bằng bút pháp hiện thực trữ tình để gửi gắm niềm tin của chính 
ông vào bản chất hướng thiện của con nguời. Thực tế trong đời có lẽ khó kiếm ra người 
nào hội tụ những cái xấu nhường ấy và đẹp nhường ấy. Nhưng cuối cùng Thị Nở vẫn 
phải trở về với mảnh đất hiện thực - nơi Thị có một bà cô già năm mươi tuổi chưa chồng, 
để được nghe lời phán xét tương lai cho mối tình Chí Phèo - Thị Nở. Nhân vật vẫn không 
có phép màu như trong cổ tích để có thể kéo hẳn Chí Phèo ra khỏi hình hài lốt quỷ để 
hoà nhập vào cuộc sống thân thiện của loài người, bởi bản thân Thị Nở cũng bị cả xã hội 
kia xem như "con vật ghê tởm nhất". Ta chợt nhận ra : cái gọi là hạnh phúc ở đời không 
dành sẵn cho những người như Chí Phèo - Thị Nở, đó là thông điệp đầy phẫn uất của 
Nam Cao. Tuy căm uất dâng tràn nhưng vẫn phải cố nén xuống trong giọng văn tỉnh rụi - 
bản lĩnh nhà văn đã không để ông can thiệp vào số phận nhân vật của mình một cách thô 
bạo, Nam Cao muốn những nguời đọc có lương tri phải thấu hiểu những khoảnh khắc 
xung đột của Thị Nở, của Chí Phèo sau giờ phút "thị trút vào mặt hắn nguyên vẹn lời bà 
cô". Đó là khoảnh khắc nẻo về của Chí đã bị chặn đứng bởi những định kiến xã hội về 
một con người đã có quá nhiều vết đen trong quá khứ - một kẻ "không cha không mẹ", 
chỉ có mỗi một "nghề rạch mặt ăn vạ". Đôi khi những định kiến thật tàn nhẫn, nó tước 
đoạt cơ hội cuối cùng của Chí Phèo trở lại cuộc sống bình thường. 
* Nỗi đau Chí Phèo : 
1/ Trong giờ phút tột cùng đau đớn của một người tuyệt vọng, nhà văn đã để nhân vật có 
những khoảnh khắc tâm trạng thật khó quên : "Hắn ngẩn người ra rồi chợt hiểu", "hắn 
sửng sốt đứng lên gọi Thị lại…". Chỗ dựa cuối cùng để Chí tưởng có thể đứng vững trên 
hành trình trở lại cõi người giờ đây không còn nữa! Ta có thể nhận ra nỗi bàng hoàng đến 
ê chề của Chí. Tất cả đều sụp đổ, hắn trở về với cuộc sống đầy bóng tối của mình. Nhưng 
điều không bình thường là ngay trong giờ phút ấy, "hắn thoáng hít thấy hơi cháo hành" - 
hơi cháo tình người đích thực mà Chí đã được ban tặng từ Thị Nở 
2/ Lại rượu, lại say, Chí muốn mượn rượu để quên đi thực tại, trở về với cuộc sống u mê 
lẫn lộn thật giả tốt xấu trắng đen thiện ác của loài quỷ dữ. Nhưng lương tri đã hồi sinh. 



Hơi cháo hành cứ lẫn cùng men rượu. Tiếng khóc bật ra "Hắn ôm mặt rưng rức khóc" . 
Chưa khi nào, Chí lại phải chịu đựng sự giằng xé của lương tâm dữ dội như vậy. Chí 
đang phải đối diện với chính mình, trong sự phán xét nghiêm khắc của lương tâm. 
3/ Tưởng chừng tội ác đã thắng thế khi trong hơi rượu, Chí lại xách dao ra đi, miệng lảm 
nhảm ý định "đâm chết cả nhà con đĩ Nở". Nhưng hơi cháo hành đã quyện vào trong tâm 
hồn Chí, để giờ đây, tội ác không còn có thể sai khiến được hành động của anh. Phần 
người còn lại đã chiến thắng chất quỷ dữ, để sau bao nhiêu năm lầm lỡ, giờ đây Chí nhận 
rõ mặt kẻ thù, hành động có vẻ vô thức đã báo hiệu cho một tiềm thức sâu thẳm của 
người lương thiện trong Chí. Con quỷ dữ đích thực đã tước đoạt cả nhân tính lẫn nhân 
hình của Chí là Bá Kiến 
* Bá Kiến : 
1/Bản lĩnh của một nhà văn và khả năng nhận thức sâu sắc thực tại xã hội đã giúp Nam 
Cao phác họa chân dung của giai cấp bóc lột một cách đầy đủ nhất so với các nhà văn 
đương thời. Bá Kiến được đặt vào một vị trí trang trọng trong xã hội, khi nhà văn phác 
họa nên một lai lịch của một kẻ già đời trong nghề bóc lột : gia đình bốn đời làm tổng lý, 
bản thân Bá Kiến từng là lý trưởng, chánh tổng; cha truyền con nối trong thủ đoạn đè đầu 
cưỡi cổ người khác. Những kẻ như thế, vẫn được gọi bằng ông, bằng cụ một cách tôn 
kính. Uy quyền của Bá Kiến không phải chỉ bó hẹp trong phạm vi của một làng, mà "cụ 
Bá" là "bá hộ, tiên chỉ, chánh hội đồng kỳ hào, huyện hào, Bắc Kỳ nhân dân đại biểu " - 
đại biểu cho cả một bộ máy thống trị tay sai thực dân. Một nhân vật như thế, không thể là 
một kẻ hợm hĩnh và ngu dốt như Nghị Quế (Tắt đèn - Ngô Tất Tố) hay chỉ có tàn bạo và 
tham lam như Nghị Lại (Bưóc đường cùng - Nguyễn Công Hoan). 
2/ Nam Cao đã phác họa bản chất Bá Kiến bằng những chi tiết khó quên từ bên ngoài đến 
bên trong : cụ Bá có tiếng quát rất sang để "nắn gân người khác", có nụ cười Tào Tháo 
giòn giã và "bản thân cụ cũng tự hào hơn đời cái tiếng cười ấy". Bên trong vẻ sang trọng 
là một con quỷ dâm ô, có tới bốn bà vợ mà còn đi cướp vợ người - khi còn làm lý trưởng 
đã không bỏ lỡ cơ hội ve vãn vợ Binh Chức. Nhưng điều nguy hiểm nhất ở Bá Kiến là tội 
ác đã được hắn nâng lên thành một nghệ thật cai trị kẻ khác : "mềm nắn, rắn buông", 
"dùng thằng đầu bò trị thằng đầu bò", "nắm lấy đứa có tóc", đặc biệt là những thủ đoạn 
rất nham hiểm :"Hãy vất người ta xuống sông rồi hãy vớt nó lên để cho nó đền ơn, hãy 
đập bàn đập ghế đòi cho được năm đồng, nhưng được rồi hãy vất trả lại năm hào vì 
"thuơng anh túng quá"". Chưa một nhà văn nào lại giúp người đọc hình dung ra tội ác 
đáng sợ đến ghê tởm như Nam Cao. Với tất cả các thủ thuật trị người ấy, Bá Kiến quả là 
một kẻ "khôn róc đời" và đã phá tan cơ nghiệp của biết bao gia đình, đập nát hạnh phúc 
của bao nguời. Đáng sợ nhất là chính những nạn nhân của Bá Kiến lại bị hắn biến thành 
công cụ đắc lực của tội ác: Năm Thọ, Binh Chức - với bản tính lưu manh và đỉnh điểm là 
Chí Phèo - đã thành con quỷ dữ của làng Vũ Đại. 
3/ Để Chí Phèo đến nhà Bá Kiến vào chính giờ phút "cụ Bá" đang ghen với lũ trai trẻ vì 
"bà Tư phốp pháp, hai má hây hây…" và cụ đang có ý định "bỏ tù hết mấy thằng trai 
trẻ", đoạn văn quả có thể làm chúng ta bật cười vì sự ghen tuông của một ông lão đã 
ngoài sáu mươi, nhưng ta bỗng giật mình vì chứng tích của sự ghen tuông đáng buồn 
cười ấy bỗng hiện ra : một thằng điên, một thằng say, một con quỷ dữ của làng Vũ Đại, 
sẵn sàng đâm chém bất cứ ai - ngày xưa nó cũng là một thằng trai trẻ… 
* Cuộc đụng đầu Chí Phèo - Bá Kiến : 
Tình huống tất yếu phải xảy đến đã được Nam Cao dày công chuẩn bị cho nhân vật của 
mình. Khi sự thâm hiểm và tàn bạo đã bị bóc trần, khi những "tiếng cười và tiếng quát rất 
sang" của cụ Bá không còn nắn gân người khác như mọi khi đuợc nữa, đó cũng là 
khoảnh khắc thức tỉnh lương tri của một con người. Chí Phèo trong cơn say có những 
hành động thật đáng sợ. Nhưng có một điều, tiếng nói vang lên "dõng dạc" lại là của một 
con người hoàn toàn tỉnh táo, của một anh Chí đang đòi lại quyền "làm người lương 
thiện" đã bị bọn cường hào như Bá Kiến tước đoạt. Sự thật được nói lên, khiến Bá Kiến 
phải run sợ, "dịu giọng" để lảng tránh. Mặt nạ rơi xuống, Bá Kiến hiện nguyên hình là 



con quỷ dữ nham hiểm và hèn nhát đang cố trốn chạy sự trừng phạt của lương tri thức 
tỉnh. Nam Cao đã để cho Chí trong giờ phút ấy cất lên những lời đau đớn : " Ai cho tao 
lương thiện? Làm thế nào để mất những vết mảnh chai trên mặt này?". Đó là nỗi đau đớn 
của một người đã bị chặn mất nẻo về với thế giới thân thuộc của Con Người, bởi những 
định kiến khắt khe của xã hội. Muốn trở về, Chí "chỉ còn một cách" là giết chết con quỷ 
dữ trong chính anh. Giờ phút Chí vung dao lên kết liễu đời Bá Kiến là hành động tất yếu 
phải xảy đến, sau đó chính anh phải tự sát đã là một câu trả lời của Nam Cao giải đáp rõ 
nguyên nhân bi kịch của người nông dân nghèo trong xã hội cũ - sự bế tắc, quẩn quanh 
vẫn đè nặng lên cuộc sống của họ. 
* Điều còn lại sau hai cái chết : 
Không dừng lại sau hành động nhân vật đâm chết kẻ thù và tự hủy chính mình, Nam Cao 
đã dành khúc vĩ thanh để nói lên thái độ của mọi người sau hai cái chết bất ngờ. Cuộc 
sống vẫn tiếp diễn, những phe cánh cường hào hí hửng vì loại được đối thủ mạnh mà 
không tốn công đổ sức. Cũng có nghĩa là làng Vũ Đại vẫn như xưa, vẫn cái cảnh đám 
cường hào chức dịch "hè nhau bóc lột con em đến tận xương tủy và nhè từng chỗ hở của 
nhau để trị". Một màu xám ảm đạm vẫn bao trùm lên cuộc sống, nó khiến những người 
lương thiện phải lo âu "tre già măng mọc, thằng ấy chết, còn thằng khác…". Và như vậy, 
cái chết của Chí Phèo - Bá Kiến thật vô nghĩa. 
Nhưng vẫn có một người nghĩ khác mọi người : Thị Nở. Chỉ có mình Thị còn lóe lên 
trong tâm tư hình ảnh của một con người "hiền như đất". Suy nghĩ ấy như một niềm an ủi 
cho vong linh Chí Phèo, ít ra cũng còn có một người thừa nhận anh là người trong thẳm 
sâu lốt quỷ. Người ta chỉ thật sự chết khi bị cuộc đời lãng quên, chối bỏ. Chí vẫn sống 
trong tâm hồn người đàn bà đích thực của cuộc đời anh. Có thể nhận ra ở chi tiết này thái 
độ chiêu tuyết cho nhân vật của chính Nam Cao, là niềm tin vào sự bất diệt của chất 
người sẽ không bao giờ bị hủy diệt. 
C. Hợp: 
Chi tiết cuối cùng của tác phẩm lại là hình ảnh "cái lò gạch cũ bỏ không, xa nhà cửa và 
vắng người qua lại…" là một ám ảnh về nỗi buồn nhân sinh của Nam Cao. Nơi đó, thằng 
bé Chí đã từng bị vứt vào đời, bị cuộc đời chối bỏ. Trong cái nhìn của Nam Cao ,chứa 
đựng triết lý nhân sinh sâu sắc : nếu không thay đổi thực tại, sẽ lại tiếp tục những bi kịch 
quẩn quanh không lối thoát của con người. Thị Nở có thể chấp nhận Chí Phèo, nhưng 
không thể đối mặt với thành kiến, với tập tục của làng xã. Bi kịch chửa hoang phải bỏ 
làng đi của con gái Tự Lãng vẫn còn đó. Cái lò gạch cũ là chứng tích của bao số phận bất 
hạnh, như là bản cáo trạng về một xã hội thù địch với những khát vọng làm người lương 
thiện, không thừa nhận tình người tình yêu vượt qua khuôn phép. Nam Cao đã kết thúc 
tác phẩm bằng nỗi buồn dằng dặc của những kiếp người mà ngay lúc ra đời đã là một sự 
vô nghĩa lý. Trong hoàn cảnh hiện thực lúc bấy giờ, chúng ta không thể trách thái độ bi 
quan của nhà văn trước hiện thực. Nhưng bản thân sự việc ấy đã gợi lên suy nghĩ nung 
nấu trong lòng độc giả về sự cần thiết phải thay đổi hoàn cảnh để tránh cho con người 
khỏi sa vào vòng luẩn quẩn. Đó cũng là ý nghĩa xã hội tích cực của tác phẩm Chí Phèo. 
III. Kết thúc vấn đề : 
Đọc Chí Phèo, ta càng trân trọng tấm lòng đối với con người của nhà văn Nam Cao, hiểu 
được thái độ dũng cảm đối mặt hiện thực của một người cầm bút chân chính. Tác phẩm 
chính là minh chứng cho một quan niệm sáng tác đúng đắn của nhà văn, để "người gần 
người hơn". Có lẽ xuất phát từ tấm lòng ấy, tác phẩm vẫn sống mãi trong lòng bao thế hệ 
độc giả.  

Thứ Năm, ngày 23 tháng 11, 2006 
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Bình thơ:  

Tương tư, chiều của Xuân Diệu 
  

Bữa nay lạnh, mặt trời đi ngủ sớm, 

Anh nhớ em, em hỡi! anh nhớ em 

Không gì buồn bằng những buổi chiều êm 

Mà ánh sáng mờ dần cùng bóng tối 

Gió lướt thướt kéo mình qua cỏ rối 

Đêm bâng khuâng đôi miếng lẩn  trong cành; 

Mây theo chim về dãy núi xa xanh 

Từng đoàn lớp nhịp nhàng và lặng lẽ 

Không gian xám tưởng sắp tan thành lệ 

  

Thôi hết rồi, còn chi nữa đâu em! 

Thôi hết rồi, gió gác với trăng thềm, 

Với sương lá rụng trên đầu gần gũi 

Thôi đã hết hờn ghen và giận dỗi! 

(Được giận hờn nhau sung sướng bao nhiêu!) 

Anh một mình, nghe tất cả buổi chiều 

Vào chậm chậm ở trong hồn hiu quạnh 

  

Anh nhớ tiếng. Anh nhớ hình. Anh nhớ ảnh 

Anh nhớ em, anh nhớ lắm! em ơi! 

Anh nhớ anh của ngày tháng xa khơi, 

Nhớ đôi môi đang cười ở phương trời 



Nhớ đôi mắt đang nhìn anh đăm đắm 

Gió bao lần, từng trận nhớ thương đi, 

Mà kỷ niệm ơi, còn gọi ta chi... 

            Nhà thơ Huy Cận trong lời tựa một tập thơ tình Xuân Diệu đã cho biết Xuân Diệu 
"muốn làm một quyển từ điển tình yêu bằng thơ của mình". Thế giới tình yêu muôn màu 
sắc có bao nhiêu trạng thái, cảm xúc phong phú thì cũng bấy nhiêu phen nhà thơ say sưa 
khám phá và thể hiện bằng sự nhạy cảm rất riêng tư của một người "say đắm tình yêu". 
Tương tư là một trạng thái khó cắt nghĩa của trái tim, đã được nhà thơ  diễn tả bằng sự 
hoà điệu của hai nguồn tình cảm: Tình yêu với cuộc sống trần thế và tình yêu lứa đôi, 
trong bài thơ Tương tư, chiều. Không gian chiều - sự xa cách đã làm nên những tiếng 
thơ gấp gáp rất đặc trưng của hồn thơ Xuân Diệu - có một chút duyên dáng và nôn nả 
trong lời đầu: 

Bữa nay lạnh , mặt trời đi ngủ sớm 

Anh nhớ em, em hỡi, anh nhớ em 

Chiều đến mang theo hơi lạnh cũng là lúc nhà thơ nghe được những vang động của trái 
tim khát yêu, khát sống của chính mình, bày tỏ khát khao tìm về hơi ấm tình người trong 
sự gần gũi lứa đôi. "Yêu tha thiết, thế vẫn còn chưa đủ" nên nhà thơ rất hay có những dự 
cảm mong manh khi bộc bạch tình yêu. Thi nhân bao đời đã từng than thở: "Tương tư 
không biết cái làm sao - Muốn vẽ mà chơi vẽ được nào", Từ buổi xa xưa của nhân loại, 
đã có những vần thơ diễn tả cảm giác tương tư mênh mông như nước Tương giang: 
"Chàng ở đầu sông Tương - Thiếp ở cuối sông Tương - Nhớ nhau chẳng thấy nhau - 
Cùng uống nước sông Tương" (Kinh Thi). Còn Xuân Diệu không ngần ngại mà thốt lên 
say đắm và mãnh liệt nỗi nhớ của mình gửi vào không gian chiều vang động, xôn xao. 
Thế Lữ đã từng nhận xét: "Ông có tấm lòng đắm đuối của tất cả mọi người: yêu nhan sắc, 
yêu non sông, yêu thơ ca, và yêu cả những buồn thương nhớ tiếc". Tình cảm không chỉ 
chất chứa trong lòng mà thốt ra thành tiếng; không phải thứ tiếng nói thầm thỉ và rụt rè 
mà là những lời làm rung động cả không gian. Nhà thơ hơn ai hết hiểu thấu nỗi cô đơn 
của chính mình: 

Thôi đã hết hờn ghen và giận dỗi! 

(Được giận hờn nhau sung sướng bao nhiêu!) 

Anh một mình, nghe tất cả buổi chiều 

Vào chậm chậm ở trong hồn hiu quạnh 

Nỗi buồn là có thực. Cô đơn đã hiện hình. Nhưng đó là lúc để con người bày tỏ tình yêu 
vô bờ bến trong nỗi nhớ lấp đầy không gian lạnh vắng. Xuân Diệu đã bằng Tình yêu 
mang lại cảm giác ấm áp cho buổi chiều, thắp lên ánh sáng của trái tim để vợi bớt giá 
lạnh trong thời khắc "ánh sáng mờ dần cùng bóng tối". Có người không hiểu bản chất 
tình yêu đã có những nhận xét nặng nề về thơ tình Xuân Diệu, cho rằng đó là sản phẩm 
của một tâm hồn "sống gấp gáp tham lam, yêu hốt hoảng liều lĩnh". Cách hiểu ấy đem 
đến ngộ nhận về Xuân Diệu, về tình yêu, đáng nói hơn là nhận xét ấy lại tồn tại trong 
sách giáo khoa lớp 11 chẳng khác nào là sự phủ nhận giá trị thơ tình Xuân Diệu, gò tình 
yêu vào một thứ công thức xơ cứng mà ở đó chỉ có những nụ cười mới làm nên hạnh 



phúc. Giữa thái độ sống với tình yêu của Xuân Diệu và kiểu "yêu cuồng, sống gấp" mang 
màu sắc thực dụng hoàn toàn xa lạ với nhau về bản chất. Có yêu thực sự, con người mới 
thấu hiểu cảm giác tương tư; có yêu thực sự, ngay trong nỗi cô đơn con người càng cảm 
thấy tình yêu thắp lên ngọn lửa niềm tin quý giá biết chừng nào. Xuân Diệu đã cụ thể hoá 
cảm giác tương tư bằng sự hiện diện của người yêu trong một thế giới tình yêu được xây 
ngay trên mảnh đất trần gian: 

Anh nhớ tiếng. Anh nhớ hình. Anh nhớ ảnh 

Anh nhớ em, anh nhớ lắm! em ơi! 

Anh nhớ anh của ngày tháng xa khơi, 

Nhớ đôi môi đang cười ở phương trời 

Nhớ đôi mắt đang nhìn anh đăm đắm 

Tương tư là "nhớ nhau" - theo cái nghĩa mộc mạc nhất của nó. Dẫu Tú Xương đã nói: 
"Tương tư lọ phải là trai gái" nhưng nỗi nhớ tình yêu mới thật sự mang theo đầy đủ ý 
nghĩa của tương tư. Và Xuân Diệu lại đem tới một ý nghĩa mới của  tương tư trong lời 
yêu say đắm: không chỉ là nhớ em - nhớ tiếng, nhớ hình, nhớ ảnh, nhớ đôi môi, đôi mắt - 
mà khi được sống trong nỗi nhớ ấy, con người còn nhớ chính mình: "Anh nhớ anh của 
ngày tháng xa khơi". Đó là lúc con người được sống trong phần người tốt đẹp nhất, với 
bao khát vọng sống mãnh liệt, tự tin ở chính mình, tin tưởng ở tình yêu, ở cuộc đời. Có lẽ 
bức thông điệp tình yêu trong Tương tư, chiều sẽ phần nào giúp người đọc hiểu hơn về 
Tình Yêu, hiểu hơn tấm lòng tha thiết với cuộc đời của ông hoàng thơ tình Xuân Diệu. 

                                                                                                Trần Hà Nam 

Thứ Năm, ngày 23 tháng 11, 2006 
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MÌNH MÃI CÒN SON 
Mình nói với ta mình hãy còn son 
Ta đi qua ngõ thấy con mình bò 
Con mình những trấu cùng tro 
Ta đi gánh nước tắm cho con mình 
Con mình vừa đẹp vừa xinh 
Một nửa giống mình, nửa lại giống ta 
    Ca dao với cặp hô ứng “mình – ta” có nhiều dạng : có bài thì tha thiết : “Mình về có 
nhớ ta chăng/Ta về ta nhớ hàm răng mình cười”; có bài lại độc địa với nhau : “Bao giờ 
chạch đẻ ngọn đa/Sáo đẻ dưới nước thì ta lấy mình…”. Riêng ba cặp lục bát của bài ca 
dao này đã chứa đựng rất nhiều kịch tính bắt nguồn từ chuyện “mình nói với ta  mình hãy 
còn son”. 
    Trong đời, nhiều cô gái đã gặp phải loại Sở Khanh “quất ngựa truy phong” biệt mù 
tăm tích sau khi “con ong đã tỏ đường đi lối về”. Có người vì muốn đi tìm hạnh phúc 
mới đã phải che đậy quá khứ trót lầm lỡ của mình, cũng có người mong tìm một chỗ dựa 
để có thể chăm sóc đứa con ngoài ý muốn… Cảnh ngộ trớ trêu ấy không chỉ là tàn tích 
của một thời quá khứ vốn rất nhiều định kiến dành sẵn cho người phụ nữ mà bây giờ vẫn 



thế, nên có bao người như cô gái đành chọn giải pháp đặt mình lên bàn cân số phận, để 
gửi gắm hy vọng mong manh vào một người đàn ông có thể đem lại hạnh phúc cho mình. 
    Sự thật vô tình bị phát hiện, khi “ta đi qua ngõ thấy con mình bò” quả thật dở khóc dở 
cười. Dẫu ta – mình đã có tình ý, sâu nặng đến mấy cũng khó  chấp nhận một điều dối trá 
hiển nhiên. Chàng trai nếu là người hời hợt, thiếu bản lĩnh thì cũng có đủ lý do để thản 
nhiên bước luôn qua ngõ, thậm chí còn hả hê vì thoát cảnh “kẻ ăn ốc, người đổ vỏ”. Lúc 
ấy, cô gái sẽ bị xem là hạng đàn bà lẳng lơ, mượn vẻ ngoài còn xuân sắc để mồi chài, 
quyến rũ đàn ông. Màn kịch sẽ chấm dứt ngay từ cặp lục bát đầu tiên, hạnh phúc không 
bao giờ đến với cô gái. 
    Cái nhìn của chàng trai ở đây không phải hờ hững như vậy, vì chàng còn nhận ra “con 
mình những trấu cùng tro”. Câu thơ gợi lên nỗi đời cay đắng của cô gái khi chịu nỗi nhục 
của kẻ “bôi tro trát trấu” vào danh dự của bản thân, gia đình, dòng tộc, xóm làng. Ở màn 
hai này, chỉ có chàng trai lẳng lặng “gánh nước tắm cho con mình”. Nếu lời ca dao dừng 
lại ở đây, nghĩa cử hào hiệp ấy cũng chỉ là dấu hiệu của một sự thương hại không hơn 
không kém. Giả sử cô gái vì chịu ơn mà đền đáp lại thì hạnh phúc chưa có gì bảo đảm. 
Vì lòng thương hại chưa đủ làm cơ sở cho mối duyên bền vững. 
    Cặp lục bát thứ ba vẫn là lời chàng trai như một sự kết ý vừa khéo, để̉ giúp ta hiểu trọn 
tấm lòng chàng. Ngôn ngữ dân tộc đến đây mới phát huy hết vẻ đẹp tinh diệu trong lời 
khen “con mình vừa đẹp vừa xinh”. Đẹp là phẩm chất bên trong, xinh là diện mạo bên 
ngoài. Quan trọng hơn là đẹp xinh giống mình – với nghĩa chiêu tuyết, bênh vực cho cô 
gái. Còn “con mình” đâu phải phân biệt con mình – con ta, mà “con của mình” cũng như 
“con của chúng mình” – nên mới giống ta. Vì yêu mình, yêu cả con mình, chàng đã 
nguyện làm người “gánh nước” gột sạch mặc cảm lầm lỡ cho cô gái. Chàng trai vừa khôn 
khéo, vừa nhân hậu nên biết tự tạo hạnh phúc cho riêng mình, còn biết đem đến hạnh 
phúc thật sự cho người mình yêu. 
Phải là người yêu hết mình một cách chân thực thì ta mới tìm ra ẩn số sau lời hé mở mình 
hãy còn son. Cô gái trong bài ca dao này quả cũng “ghê gớm” và chủ động không kém 
Hồ Xuân Hương khi tự nhận mình hãy còn son. Tấm lòng son đã gặp gỡ tấm lòng vàng, 
với chàng trai thì cô mãi vẫn còn son, âu cũng là tri âm tri kỷ vậy ! 
                         
                            Trần Hà Nam 

Thứ Năm, ngày 23 tháng 11, 2006 
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Thời gian không đợi 
 
    Ca dao khắc họa đậm nét, tinh tế những trạng thái, cảm xúc của con người. Đặc biệt là 
những câu ca gắn với nội dung tình yêu lứa đôi. Người nghe có thể hình dung cụ thể, chi 
tiết những khoảnh khắc tâm trạng của lứa đôi khắc khoải vì thương nhớ, đợi chờ : 
Sông sâu cá lội biệt tăm 
Chín tháng cũng đợi , mười năm cũng chờ 
Chờ anh chờ ngẩn chờ ngơ 
Chờ hết mùa mận, mùa mơ, mùa đào 
Chờ anh cho tuổi em cao 
Cho duyên em muộn, má đào em phai 
    Bài ca dao là lời nhắn nhủ của người con gái. Tình cảnh đưọc phác họa bằng hình ảnh 
ẩn dụ “Sông sâu cá lội biệt tăm”. Hoàn cảnh ấy làm nảy sinh tâm trạng “đợi chờ” trong 



những đại lượng thời gian dằng dặc. Thời gian chồng chất sức nặng qua những cách biểu 
hiện khác nhau, từ “tháng” đến “năm”, rồi “mùa” lại tiếp “mùa”. Nỗi buồn cũng đầy dần 
theo năm tháng. Thời gian trở thành thước đo độ bền của tình cảm, thử thách lòng 
người : “chín tháng, mười năm” là cách diễn đạt ước lệ, tượng trưng đặc thù của ca dao, 
đi đôi với thành ngữ “chín đợi, mười chờ”, giúp ta hiểu mức độ nồng cháy của tình yêu. 
Lời ca dao khẳng định thái độ và tình cảm trước sau như một của người con gái luôn tin 
tưởng lòng mình, tin tưởng ở tình yêu. 
    Nhưng thời gian cứ lặng lẽ trôi đi để thương, để nhớ, để sầu cho ngưòi con gái chung 
tình. Thủ pháp tách từ đã lột tả thấm thía bao nỗi buồn tủi dâng lên trong hồn người : 
“chờ... chờ ... chờ...” – nỗi đợi chờ vượt quá sức chịu đựng và lòng kiên nhẫn của con 
người. Đối tượng cũng chẳng phải là “bóng chim tăm cá” như cách nói úp mở ở câu trên, 
mà được nói thẳng là “anh”. Cô gái không hề giấu giếm lòng mình để có thể bộc bạch 
thẳng thắn tình cảm ấp ủ đã bao năm tháng. Nhưng đáp lại lòng mong ngóng mòn mỏi ấy 
chỉ là sự lặng yên, trống vắng, để lại cho cô nỗi “ngẩn ngơ”, bồn chồn, trăm mối tơ vò. 
Bản thân cô có lẽ cũng không tin vào chính mình nữa. Thời gian đưọc nhắc đến không 
phải là sự trùng lặp tuần tự của mùa này sang mùa khác. Thời gian là chứng tích của sự 
trông đợi vô vọng. Mỗi mùa trôi qua cùng với hình ảnh ẩn dụ “mận”, “mơ”, “đào” như 
báo hiệu cho tuổi xuân phai tàn, chấm dứt. Lời thơ như ngậm ngùi, cảm thương cho số 
phận của chính mình. Cách diễn đạt thật tinh tế, như là cô gái đang cố níu giữ niềm hy 
vọng, dù biết những ngày xuân đang tuột dần khỏi tầm tay. Hụt hẫng, mất mát nhiều 
nhưng đáng sợ nhất vẫn là đổ vỡ niềm tin*. 
    Cuối cùng, cô gái chỉ còn biết tự trách mình đã để tuổi xuân phí hoài oan uổng, vì lỡ 
chờ một kẻ không xứng đáng. Hình ảnh thơ diễn tả trực tiếp vào thời điểm hiện tại, gợi 
bao nỗi ái ngại xót xa. Cái giá của sự đợi chờ thật phũ phàng, nó hiện hình trong ý thức 
về hiện tại “tuổi cao”, trong dung nhan “má đào phai” đầy hờn tủi. Nó đem đến dự cảm 
đắng cay, lỡ làng vì “duyên em muộn”. Câu kết đầy mặc cảm về thân phận như một lời 
than thở nhưng lại làm chúng ta thấy cô gái đáng thương hơn đáng trách. Có thể ai đó sẽ 
trách cô nhẹ dạ cả tin nhưng không ai trách được một ngưòi con gái chung tình. Cô 
không hề có lỗi với lòng mình, dù phải đánh đổi bằng quãng đời thanh xuân tươi đẹp, 
tấm lòng của cô vẫn không phai nhạt dấu son. Đáng trách là kẻ đã để cô phải khổ sở, nhớ 
nhung, trách móc. Cũng thật may mắn cho cô, dù muộn mằn, nhưng “con cá lội biệt tăm” 
ấy cuối cùng cũng không khiến cô còn bận tâm nữa. 
                                        T.H.N 
                                                 
* Cảm hứng ca dao này từng được Nguyễn Bính tiếp cận và thể hiện trong bài thơ “Cô lái đò” nổi tiếng, mang đậm phong vị ca dao : 
“Xuân này đến nữa đã ba xuân/ Đốm lửa tình duyên tắt nguội dần/ Chẳng lẽ ôm lòng chờ đợi mãi/ Cô đành lỗi ước với tình quân...” 

Chủ Nhật, ngày 26 tháng 11, 2006 
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DÀN Ý BÌNH GIẢNG ĐOẠN THƠ : 
Ta về mình có nhớ ta 
Ta về ta nhớ những hoa cùng người 
Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi 
Đèo cao nắng ánh dao gài thắt lưng 
Ngày Xuân mơ nở trắng rừng 
Nhớ người đan nón chuốt từng sợi giang 
Ve kêu rừng phách đổ vàng 
Nhớ cô em gái hái măng một mình 
Rừng thu trăng rọi hoà bình 



Nhớ ai tiếng hát ân tình thuỷ chung 
(Việt Bắc – Tố Hữu) 

DÀN Ý: 
I. CÁCH ĐẶT VẤN ĐỀ : 
Cách A:1. Văn chương kết tinh vẻ đẹp của thời đại. Âm vang của lịch sử dường như 
đọng lại đẹp nhất, rực rỡ nhất trên những trang thơ. Mỗi câu chữ, hình ảnh thơ ngưng tụ 
hồn sông núi, ghi nhận ấn tượng sâu sắc cảm động nhất của một đời người. Hạnh phúc 
nhất của người cầm bút có lẽ là lúc tạo được dấu ấn nghệ thuật không phai mờ trong tâm 
trí người đọc mọi thế hệ. 
 2. Việt Bắc  của Tố Hữu là một trường ca tuyệt đẹp về cuộc kháng chiến vĩ đại của dân 
tộc chống thực dân Pháp. Bài thơ đi vào lòng người bằng giọng điệu ân tình chung thuỷ 
như ca dao, khắc hoạ sâu sắc nỗi niềm của những người con rời “thủ đô kháng chiến”, 
thâm tâm đầy ắp kỷ niệm nhớ thương. 
 3. Trong tâm trạng kẻ ở - người đi, hình bóng của núi rừng – con người Việt Bắc vẹn 
nguyên cùng ký ức, với bao hình ảnh đơn sơ mà cảm động. Để hôm nay, những câu thơ 
còn rung động lòng người với những sắc màu, âm thanh tươi rói hơi thở của núi rừng 
chiến khu, hơi ấm của tình người lan toả : “Ta về ... ân tình thuỷ chung”. 
Cách B: 1. Là người, ai cũng có một miền đời để nhớ để thương. Có những mảnh đất tuy 
không phải nơi chôn nhau cắt rốn nhưng vẫn không bao giờ phai mờ trong tâm khảm. 
Bởi đó là máu thịt, là nơi ghi lại kỷ niệm đẹ p nhất của một đời người. Như Chế Lan 
Viên đã từng triết lý : “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở - Khi ta đi đất đã hoá tâm hồn” 
 2. Việt Bắc – quê hương của kháng chiến, cách mạng trong những ngày đầu tiên của nền 
dân chủ cộng hoà đã trở thành biểu tượng của tấm lòng gắn bó thuỷ chung với cách 
mạng, dân tộc. Nhà thơ Tố Hữu đã ghi lại mối tình sắt son đậm đà “mười lăm năm ấy 
thiết tha mặn nồng” trong bài thơ Việt Bắc , bằng tất cả cảm xúc nồng nàn của một hồn 
thơ đằm thắm thuỷ chung. 
 3. Qua bao năm tháng, biến động của lịch sử, tiếng nói thiết tha ấy vẫn rung cảm lòng 
người, Việt Bắc của ngày xưa vẫn nguyên vẹn trong lòng người hôm nay: “Ta về ... ân 
tình thuỷ chung”. Tiếng lòng ân tình thuỷ chung ngày ấy phải chăng đã thấm sâu vào 
mạch ân tình chung thuỷ của thi ca dân tộc, cho nên khoảng cách thời gian không làm 
nhạt nhoà ấn tượng về một vùng rừng núi chiến khu xưa hùng vĩ nên thơ? 
II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ : 
A. Cảm nhận chung : 
 1. Điều làm nên sức sống diệu kỳ của bài thơ Việt Bắc nói chung và đoạn thơ nói riêng 
là giọng điệu thơ ngọt ngào, dân dã đậm sắc màu ca dao. Mạch tình cảm như suối ngầm 
ẩn tàng trong tâm hồn người Việt. Đó cũng là đặc trưng cơ bản của phong cách thơ Tố 
hữu – luôn đậm đà tính dân tộc. 
 2. Tâm tình lại gắn với hình ảnh quê hương – với những nét gợi thương gợi nhớ - là 
mạch tâm linh chảy suốt chiều dài lịch sử, chạm vào sợi dây tình cảm thiêng liêng nhất 
của dân tộc Việt Nam “Anh đi anh nhớ quê nhà...” 
 3. Cảm hứng chính trị xuyên suốt một đời thơ Tố Hữu. Với tâm tình, lẽ sống của nhà 
thơ, Việt Bắc là kết tinh của tình cảm riêng – chung. Hoà điệu tự nhiên của hai luồng tình 
cảm : dân tộc và cách mạng. tiếng nói của nhân vật trữ tình nhập vai  cũng chính là 
những suy ngẫm, tình cảm của nhà thơ. Thật khó tách bạch chủ thể và nhân vật. Ở đó là 
một cái tôi gắn với phẩm chất và tình cảm dân tộc, tiếng nói riêng tư “mình – ta” đã nói 
hộ tấm lòng của nhân dân và những người con cách mạng. Chất tự sự - trữ tình chính trị 
như những lời thầm thỉ tâm sự cùng mọi người, thuyết phục lòng người. 
B. Phân tích chi tiết : 
 1. Nỗi nhớ : 
 a. Là cảm xúc chủ đạo của toàn bộ bài thơ, gắn với “ta – mình”, “mình – ta”, là cung bậc 
thiết tha của tình cảm, là miền ký ức không phai mờ của người ra đi. 



 b. Nỗi nhớ ở đây mượn nguyên màu sắc ca dao, là sự nối tiếp, là khía cạnh tinh vi trong 
quan hệ khắng khít: hoa – người. Quê hương hiện hình trong vẻ đẹp cụ thể: vẻ đẹp tinh 
tuý của thiên nhiên (hoa) hoà hợp với vẻ đẹp và sức sống của con người. 
 c. Mỗi một hình ảnh “hoa cùng nguời” như đem lại ấn tượng riêng biệt về nét đẹp núi 
rừng Việt Bắc. Sự nối tiếp, đan xen sắc màu làm nên mạch cảm xúc của đoạn thơ, nỗi 
nhớ qua từng câu càng đậm đà và mãnh liệt hơn. Trên cơ sở đó, nhà thơ hướng toàn bộ 
tâm tư về con người – nhân dân với những phẩm chất bình thường  mà vĩ đại. 
 2. Bức vẽ quê hương : 
 a. Tố Hữu đã khéo léo vận dụng thành công đặc trưng tái hiện không gian vô cực của thi 
ca – gói trọn bốn mùa Xuân – Hạ - Thu – Đông trong những sắc màu đẹp nhất, hài hoà 
nhất. Bước luân chuyển của thời gian được tác giả chọn ở những thời điểm nên thơ, tạo 
ấn tượng không phai mờ trong ký ức. Nhớ cảnh để nhớ người. 
 b. Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi 
 Đèo cao nắng ánh dao gài thắt lưng 
 Nét son của bức tranh núi rừng ở đây là màu đỏ tươi của hoa chuối. Chấm phá của tranh 
thuỷ mặc điểm một sắc đỏ trong không gian xanh bao la, không gian mang sức sống 
mãnh liệt. Ở đấy là cách nhìn của thi nhân Á Đông, người đọc có thể nhớ đến một cảm 
xúc quen thuộc trong thơ Nguyễn Trãi : 
  Hoè lục đùn đùn tán rợp trương 
  Thạch lựu hiên còn phun thức đỏ... (Bảo kính cảnh giới 43) 
 Mùa đông trong câu thơ Tố Hữu cũng lan toả hơi ấm của mùa hè, không hề có cảm giác 
lạnh lẽo, bởi sắc đỏ hoa chuối cũng như phun trào từ giữa màu xanh của rừng. 
 Bên cạnh nét đẹp của hoa là nét đẹp của người thật khoẻ khoắn “Nắng ánh dao gài thắt 
lưng” là hình ảnh người dân miền sơn cước. Cách hoán dụ không phải tình cờ ngẫu nhiên 
mà chọn con dao đi rừng – vật bất ly thân của người miền núi – nét đặc trưng của cuộc 
sống Việt Bắc. Con người nổi bật trong không gian đèo cao, càng nổi bật trong ánh 
nắng , thành một điểm sáng giữa khung cảnh mùa đông, mang trong mình nét hiên ngang 
hùng vĩ kiêu hãnh của núi rừng. 
 c. Ngày xuân mơ nở trắng rừng 
 Nhớ người đan nón chuốt từng sợi giang 
 Không gian mùa xuân bừng sáng trong sắc hoa mơ. Sức sống mùa xuân lan toả khắp núi 
rừng Việt Bắc. Giữa nền trắng hoa mơ, nổi bật hình ảnh “người đan nón”. Nỗi nhớ ở đây 
cụ thể đến từng chi tiết “chuốt từng sợi giang”. Người Việt Bắc hiện lên ở nét đẹp cần 
mẫn, chịu thương chịu khó. Trong cách tả không có một âm vang nào của núi rừng, 
nhưng vẻ đẹp của mùa xuân vẫn sinh động nhờ hoạt động của con người. Sợi nhớ, sợi 
thương đan dày trong tâm tưởng, con người đẹp tự nhiên trong những công việc tỉ mẩn 
hàng ngày. 
 d. Ve kêu rừng phách đổ vàng 
 Nhớ cô em gái hái măng một mình 
 Không gian nỗi nhớ hình như rõ nét nhất, đậm đà nhất trong bức tranh mùa hạ. Và cũng 
đọng lại hình ảnh ngọt ngào thân thương nhất của “cô em gái hái măng”. Câu thơ tả cảnh 
giàu sức biểu cảm, tiếng ve ran gọi màu vàng tràn ngập không gian. Không gian lung 
linh hơn khi sắc vàng đổ xuống. Ấn tượng màu vàng đẹp như bức vẽ tả thực vừa làm xao 
xuyến lòng người trong tiếng ve dóng dả gọi hè, như gọi cả màu vàng đất trời về phủ kín 
cánh rừng. 
 Nổi bật giữa khung cảnh là hình ảnh “cô em gái”. Cách gọi biểu lộ niềm thân thương trìu 
mến của con người. Câu thơ gợi nhớ vẻ đẹp nên thơ của một “cô hái mơ” trong thơ 
Nguyễn Bính (Thấp thoáng rừng mơ cô hái mơ). Nhưng ở đây cô gái Việt Bắc mang vẻ 
đẹp khoẻ khoắn mộc mạc hơn. Một mình nhưng không tạo cảm giác cô đơn hiu quạnh, vì 
cả không gian nhuộm rực ánh vàng. 
 đ. Rừng thu trăng dọi hoà bình 
 Nhớ ai tiếng hát ân tình thuỷ chung 



 Không gian chuyển về đêm. Như hoàn chỉnh bức tranh tuyệt mỹ của núi rừng Việt Bắc. 
Đêm thu và ánh trăng như lan toả vào màu xanh của núi rừng. Vẻ đẹp của khu rừng dưới 
ánh trăng gợi lên vẻ huyền ảo. Khung cảnh gọi hồn thơ. 
 Nỗi nhớ cũng mênh mang như ánh trăng, thành “tiếng hát ân tình thuỷ chung”. Nhớ 
không cụ thể một đối tượng nào. Như ca dao : 
 Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ 
 Nhớ ai, ai nhớ, bây giờ nhớ ai 
 Tình người bâng khuâng trong câu thơ gợi cảm xúc đồng điệu giữa kẻ ở - người đi. 
Đọng lại trong nỗi nhớ là “ân tình thuỷ chung” dào dạt. 
C. Tóm ý : 
Đoạn thơ diễn tả nỗi nhớ gắn với hình ảnh của núi rừng Việt Bắc. Mỗi mùa mang một 
sắc màu riêng và bốn mùa hoà chung màu sắc đa dạng, làm nên vẻ hấp dẫn cho bức tranh 
phong cảnh trữ tình. 
Thời gian diễn tả tuần tự, nhưng thời gian không làm phai nỗi nhớ. Mỗi mùa đi qua có 
một khoảnh khắc đáng nhớ - đ1o là khi trái tim nhà thơ bắt nhịp cùng không gian – cảnh 
vật. 
Đó là tình yêu đích thực, rung động chân thành của trái tim nhà thơ. Cũng là tấm lòng 
của những người con kháng chiến sâu năng với thủ đô kháng chiến. 

T.H.N  

Chủ Nhật, ngày 26 tháng 11, 2006 
 
 

Phân tích: Độc Tiểu Thanh ký - Nguyễn Du 
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DÀN BÀI PHÂN TÍCH BÀI THƠ ĐỘC TIỂU THANH KÝ – NGUYỄN DU 
(Trần Hà Nam – Giáo viên trường THPT chuyên Lê quý Đôn Bình Định) 
Vấn đề cần làm rõ : 
Sự đồng cảm, xót thương của Nguyễn Du với người con gái tài hoa mệnh bạc 
Nghệ thuật thơ chữ Hán Đường luật thể hiện cô đúc tâm sự Nguyễn Du trước thời cuộc. 
Tinh thần tiếp thu di sản tinh thần Nguyễn Du của xã hội mới 
DÀN Ý : 
 I. ĐẶT VẤN ĐỀ : 
 1. Nguyễn Du – đại thi hào dân tộc, nhà thơ hiện thực và nhân đạo lớn nhất trong văn 
học Việt Nam thế kỷ XVIII – nửa đầu thế kỷ XIX – không chỉ nổi tiếng với “Truyện 
Kiều” mà ông còn là nhà thơ sáng tác bằng chữ Hán điêu luyện. 
 2. “Thanh Hiên thi tập” là những sáng tác bằng chữ Hán thể hiện tình cảm sâu sắc của 
Nguyễn Du với thân phận con người – nạn nhân của chế độ phong kiến. 
 3. Trong đó, Độc Tiểu Thanh ký là một trong những sáng tác đưọc nhiều người biết đến, 
thể hiện sâu sắc tư tưởng Nguyễn Du và làm người đọc xúc động vì tình cảm nhân đạo 
cao cả của nhà thơ. 
 II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ : 
 A/ Định hướng phân tích : 
 1. Độc Tiểu Thanh ký có nghĩa là “đọc tập Tiểu Thanh ký” của nàng Tiểu Thanh. Đó là 
người con gái có thật, sống cách Nguyễn Du 300 năm trước ở đời Minh (Trung Hoa). 
Nàng là người con gái tài sắc vẹn toàn nhưng vì làm lẽ nên bị vợ cả ghen, đày ra sống ở 
Cô Sơn cạnh Tây Hồ. Buồn rầu, nàng sinh bệnh chết và để lại tập thơ. Nhưng vợ cả vẫn 
ghen nên đốt tập thơ, chĩ còn lại một số bài thơ tập hợp trong “phần dư”. Bản thân cuộc 
đời Tiểu Thanh cũng đã để lại niềm thuơng cảm sâu sắc cho Nguyễn Du. 
 2. Cảm hứng xuyên suốt toàn bài được diễn tả trong khuôn khổ cô đúc của thể thơ 
Đường luật thất ngôn bát cú. Nguyễn Du khóc người cũng để tự thương mình. Dù là cảm 



xúc về một cuộc đời bất hạnh đã cách ba trăm năm, nhưng thực chất cũng là tâm sự của 
nhà thơ trước thời cuộc. 
 B/ Chi tiết : 
 1. Hai câu đề : Hai câu mở đầu của bài thơ giúp người đọc hình dung ra hình ảnh của 
nhà thơ trong giờ phút gặp gỡ với tiếng lòng của Tiểu Thanh : 
   Tây Hồ hoa uyển tẫn thành khư 
   Độc điếu song tiền nhất chỉ thư 
   (Tây hồ cảnh đẹp hóa gò hoang 
   Thổn thức bên song mảnh giấy tàn) 
 a) Hai câu thơ dịch đã thoát ý nguyên tác nên làm giảm đi phần nào hàm ý súc tích của 
câu thơ chữ Hán. Nguyễn Du không nhằm tả cảnh đẹp Tây Hồ mà chỉ mượn sự thay đổi 
của không gian để nói lên một cảm nhận về biến đổi của cuộc sống. Cách diễn đạt vừa tả 
thực vừa gợi ý nghĩa tưọng trưng. “Tây hồ hoa uyển” (vườn hoa Tây Hồ) gợi lại cuộc 
sống lặng lẽ của nàng Tiểu Thanh ở vưòn hoa cạnh Tây Hồ – một cảnh đẹp nổi tiếng của 
Trung Hoa. Nhưng hàm ý tượng trưng được xác lập trong mối quan hệ giữa “vườn hoa – 
gò hoang”. Dường như trong cảm quan Nguyễn Du, những biến thiên của trời đất đều dễ 
khiến ông xúc động. Đó là nỗi niềm “bãi bể nương dâu” ta đã từng biết ở Truyện Kiều. 
Nhìn hiện tại để nhớ về quá khứ, câu thơ trào dâng một nỗi đau xót ngậm ngùi cho vẻ 
đẹp chỉ còn trong dĩ vãng. 
 b) Trong không gian điêu tàn ấy, con người xuất hiện với dáng vẻ cô đơn, như thu mọi 
cảm xúc trong hai từ “độc điếu”. Một mình nhà thơ ngậm ngùi đọc một tập sách (nhất chỉ 
thư). Một mình đối diện với một tiếng lòng Tiểu Thanh 300 năm trước, câu thơ như thể 
hiện rõ cảm xúc trang trọng thành kính với di cảo của Tiểu Thanh. Đồng thời cũng thể 
hiện sự lắng sâu trầm tư trong dáng vẻ cô đơn. Cách đọc ấy cũng nói lên được sự đồng 
cảm của nhà thơ với Tiểu Thanh, “điếu” là bày tỏ sự xót thương với người xưa. Không 
phải là tiếng “thổn thức” như lời thơ dịch, mà nước mắt lặng lẽ thấm vào trong hồn nhà 
thơ. 
 2. Hai câu thực : 
 Hai câu thực đã làm sáng tỏ cho cảm giác buồn thuơng ngậm ngùi trong hai câu đề : 
   Chi phấn hữu thần liên tử hậu 
   Văn chương vô mệnh lụy phần dư 
   (Son phấn có thần chôn vẫn hận 
   Văn chương không mệnh đốt còn vương) 
 a) Nhà thơ mượn hai hình ảnh “son phấn” và “văn chương” để diễn tả cho những đau 
đớn dày vò về thể xác và tinh thần của Tiểu Thanh gửi gắm vào những dòng thơ. Theo 
quan niệm xưa, “son phấn” – vật trang điểm của phụ nữ có tinh anh (thần) vì gắn với 
mục đích làm đẹp cho phụ nữ. Cả hai câu thơ cùng nhằm nhắc lại bi kịch trong cuộc đời 
Tiểu Thanh – một cuộc đời chỉ còn biết làm bạn với son phấn và văn chương để nguôi 
ngoai bất hạnh. 
 b) Mượn vật thể để nói về người. Gắn với những vật vô tri vô giác là những từ ngữ chỉ 
cho tính cách, số phận con người như “thần” và “mệnh”. Lối nhân cách hóa thể hiện rõ 
cảm xúc xót xa của nhà thơ về những bất hạnh của kiếp người qua số phận của Tiểu 
Thanh. Kết cục bi thảm của tiểu Thanh xuất phát từ sự ghen tuông, lòng đố kỵ tài năng 
của người đời. Dù chỉ là những đồ vật vô tri vô giác thì chúng cũng phải chịu số phận 
đáng thương như chủ nhân : son phấn bẽ bàng, văn chương đốt dở. Hai câu thơ đã gợi lên 
sự tàn hẫn của bọn người vô nhân trước những con người tài hoa. Đồng thời, cũng thể 
hiện nhận thức của Nguyễn Du vốn rất nhạy cảm trước cuộc đời của khách “hồng nhan 
bạc phận”, gắn với quan niệm “tài mệnh tương đố” của Nho gia. Vật còn như thế, huống 
chi ngưòi! Vượt lên trên những ảnh hưởng của thuyết thiên mệnh là cả tấm lòng giàu 
cảm thương của Nguyễn Du. 
 3. Hai câu luận : 
 Từ số phận của Tiểu Thanh, Nguyễn Du đã khái quát thành cái nhìn về con người trong 



xã hội phong kiến : 
    Cổ kim hận sự thiên nan vấn 
    Phong vận kỳ oan ngã tự cư 
    (Nỗi hờn kim cổ trời khôn hỏi 
    Cái án phong lưu khách tự mang) 
 a) Nỗi oan của Tiểu Thanh không phải chỉ của riêng nàng mà còn là kết cục chung của 
những người có tài từ “cổ” chí “kim”. Nhà thơ gọi đó là “hận sự”, một mối hận suốt đời 
nhắm mắt chưa yên. Trong suy nghĩ ấy, có lẽ Nguyễn Du còn liên tưởng đến bao cuộc 
đời như Khuất Nguyên, Đỗ Phủ – những người có tài mà ông hằng ngưỡng mộ – và bao 
người tài hoa bạc mệnh khác nữa. Những oan khuất bế tắc của nghìn đời “khó hỏi trời” 
(thiên nan vấn). Câu thơ đã giúp ta hình dung rõ cuộc sống của những nạn nhân chế độ 
phong kiến, dồn nén thái độ bất bình uất ức ủa nhà thơ với thời cuộc, đồng thời cũng thể 
hiện một sự bế tắc của Nguyễn Du. 
 b) Khóc người để thương mình, cảm xúc đồng điệu đã làm thành câu thơ bất hủ “phong 
vận kỳ oan ngã tự cư” (Ta tự cho mình cũng ở trong số những kẻ mắc nỗi oan lạ lùng vì 
nết phong nhã). Ở đó là tình cảm chân thành đồng điệu của Nguyễn Du, cũng thể hiện 
tầm vóc lớn lao của chủ nghĩa nhân đạo rất đẹp và rất sâu của ông. 
 c) Không phải chỉ một lần nhà thơ nói lên điều này. Ông đã từng hóa thân vào nàng Kiều 
để khóc thay nhân vật, ông đã từng khẳng định một cách đầy ý thức “thuở nhỏ, ta tự cho 
là mình có tài”. Cách trông người mà ngẫm đến ta ấy, trong thi văn cổ điển Việt Nam 
trước ông có lẽ hiếm ai thể hiện sâu sắc như vậy. Tự đặt mình “đồng hội đồng thuyền” 
với Tiểu Thanh, Nguyễn Du đã tự phơi bày lòng mình cùng nhân thế. Tâm sự chung của 
những ngưòi mắc “kỳ oan” đã đưọc bộc bạch trực tiếp mạnh mẽ trong tiếng nói riêng tư 
khiến người đọc cũng không khỏi ngậm ngùi. Tâm sự ấy không chỉ của riêng Nguyễn Du 
mà còn là nỗi niềm của các nhà thơ thời bấy giờ. 
 4. Hai câu kết : 
 Khép lại bài thơ là những suy tư của Nguyễn Du về thời thế : 
   Bất tri tam bách dư niên hậu 
   Thiên hà hà nhân khấp Tố Như 
   (Chẳng biết ba trăm năm lẻ nữa 
   Ngưòi đời ai khóc Tố Như chăng) 
 a) Khóc cho nàng Tiểu Thanh ba trăm năm trước bằng giọt lệ chân thành của trái tim 
đồng điệu, dòng suy tưởng đã đưa nhà thơ đến ba trăm năm sau cùng một mối hồ nghi 
khó giải tỏa. Tiểu Thanh còn có tấm lòng tri kỷ của Nguyễn Du tìm đến để rửa những 
oan khiên bằng giọt nưóc mắt đồng cảm. Còn nhà thơ tự cảm thấy sự cô độc lẻ loi trong 
hiện tại. Câu hỏi người đời sau ẩn chứa một khát khao tìm gặp tấm lòng tri âm tri kỷ giữa 
cuộc đời. (Đó cũng là tâm trạng của Khuất Nguyên – “người đời say cả một mình ta 
tỉnh”, cách Nguyễn Du hai nghìn năm; của Đỗ Phủ, cách Nguyễn Du một nghìn năm : 
“Gian nan khổ hận phồn sương mấn”) 
 b) Nhà thơ tự thể hiện mình bằng tên chữ “Tố Như” không phải mong “lưu danh thiên 
cổ” mà chỉ là tâm sự của một nỗi lòng tha thiết với cuộc đời. Câu thơ còn là tâm trạng bi 
phẫn của nhà thơ trước thời cuộc. Khóc ngưòi xưa, nhà thơ tự khóc cho chính mình, giọt 
lệ chảy quanh kết lại một bóng hình Nguyễn Du, lặng lẽ cô đơn khiến người đọc phải se 
lòng khi ngẫm đến những nỗi đau thấm thía và dày vò tinh thần của những ngưòi tài hoa 
phải sống trong bóng đêm hắc ám của một xã hội rẻ rúng tài năng. 
III. KẾT THÚC VẤN ĐỀ : 
 1. Đã hơn hai trăm năm trôi qua, bài thơ của Nguyễn Du vẫn còn lưu giữ một tấm lòng 
với con người sâu sắc và chân thành. Đó là tình cảm không biên giới, vượt thời gian, xuất 
phát từ gốc rễ “thương người như thể thương thân” của dân tộc. 
 2. Không phải đợi đến ba trăm năm sau, ánh sáng của thời đại mới đã làm sáng mãi tên 
tuổi của Nguyễn Du trong lòng dân tộc, tên tuổi Tố Như đã làm vinh danh dân tộc Việt 
Nam. Cuộc sống đã đổi thay, nhiều niềm vui của dân tộc đang nhân lên trước cánh cửa 



vào thế kỷ XXI, thế nhưng chúng ta vẫn trân trọng và cảm thông nỗi buồn của Nguyễn 
Du – nỗi buồn thời đại quá khứ. Thời đại mới giải tỏa cho những bế tắc của Nguyễn Du 
và thời đại của ông, tiếp thu tinh thần nhân bản dân tộc ấy : 
    Hỡi Người xưa của ta nay 
    Khúc vui xin lại so dây cùng Người 
      (Kính gửi cụ Nguyễn Du – Tố Hữu) 
T.H.N 

Chủ Nhật, ngày 26 tháng 11, 2006 
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VĂN HỌC VÀ NHÀ TRƯỜNG : 
NÂNG CAO NĂNG LỰC CẢM THỤ THƠ CHO HỌC SINH 
TRẦN HÀ NAM 
I. TỔNG QUAN : 
 1. Những năm gần đây, cùng với việc thay đổi, giảm tải chương trình bộ môn Văn ở cấp 
THPT, đội ngũ giáo viên không ít người băn khoăn khi phải tiếp cận với một dung lượng 
thơ khá lớn ở cả ba khối lớp 10, 11, 12. Khi chương trình đã chú trọng nhiều hơn đến 
chất văn, không những học sinh mà giáo viên cũng cảm thấy ngỡ ngàng trước những tác 
phẩm mới, đặc biệt là có khá nhiều tác phẩm thơ cổ điển và lãng mạn. Định hướng đúng 
nhưng làm thế nào để hiểu thấu đáo cái hay cái đẹp của một bài thơ, phong cách độc đáo 
của một nhà thơ quả là điều không dễ dàng. Hàng năm, giáo viên được tham gia chu kỳ 
bồi dưỡng thường xuyên, nhưng để vận dụng được những kiến thức mới, những phương 
pháp hay cũng không hề đơn giản. 
 2. Thực tế việc cảm thụ thơ luôn là một lĩnh vực đòi hỏi phải bỏ nhiều tâm sức của cả 
giáo viên và học sinh vì một bài thơ có thể có nhiều cách hiểu khác nhau, hạn chế thời 
lượng trong tiết dạy, hạn chế về dung lượng kiến thức và phương pháp truyền thụ. Bên 
cạnh đó, cũng phải nhận thấy tác động không nhỏ của đời sống xã hội trong thời kỳ giao 
lưu hộinhập kinh tế thị trường, việc dạy thơ học thơ nhiều khi chưa giúp các em đủ thời 
gian lĩnh hội cái tinh tế, lắng đọng, dạt dào, thâm thúy của thi ca. Học sinh còn thờ ơ với 
môn văn.Giáo viên phải đảm trách dạy xuyên suốt từ ca dao dân ca đến thơ cổ điển, thơ 
lãng mạn, thơ cách mạng… cũng không có điều kiện thật chín muồi để nghiền ngẫm đầu 
tư tốt cho bài giảng.  Làm thế nào để giúp các em nâng cao năng lực cảm thụ, thẩm định 
một tác phẩm thơ thật tốt luôn là điều trăn trở của các giáo viên tâm huyết với nghề. 
II. NHỮNG VƯỚNG MẮC TRONG QUÁ TRÌNH HỌC THƠ CỦA HỌC SINH: 
 Theo chúng tôi, trong quá trình học thơ, học sinh thường gặp phải những khó khăn, 
vướng mắc sau đây : 
 1. Thơ luật – thơ trung đại : Các em được học trong chương trình lớp 10, lớp 11 và 
“Nhật ký trong tù” (Hồ Chí Minh) trong chương trình lớp 12. Khó khăn phổ biến của các 
em là không nắm vững luật thơ, không hiểu rõ các biện pháp nghệ thuật đặc trưng của 
thơ cổ điển, không biết điển tích, điển cố. Vì vậy khi ghi chép và kiềm tra, các em chỉ tái 
hiện máy móc lời giảng của giáo viên, hầu như không có rung động cảm xúc thật sự. 
Những trường hợp học thơ có nguyên tác chữ Hán, các em thiếu sự đối chiếu giữa 
nguyên tác với bản dịch thơ, dịch nghĩa nên đôi khi thoát ly khá xa ý trong văn bản 
gốc.Phần lớn mới chỉ cảm thụ vào nội dung, ít khai thác nghệ thuật. Từ đó, một số em 
nhớ chữ “tác” thành chữ “tộ”, hiểu bài thơ ngô nghê, trình bày lúng túng thụ động, lẫn 
lộn chữ Hán chữ Việt. Chẳng hạn, khi được kiểm tra thuộc lòng bài Thuật hoài của Phạm 
Ngũ Lão, nhiều em đọc và viết câu “Tu thính nhân gian thuyết Vũ hầu” (Thẹn khi nghe 
người đời kể chuyện Vũ hầu) thành “Tu thích nhân gian thuyết Vũ hầu” hay “… thiết Vũ 
hầu”. Khi cảm thụ nội dung các tác phẩm đụng chạm đến các vấn đề nhạy cảm như 



Truyện Kiều của Nguyễn Du các em có những suy diễn không đúng đắn về bi kịch ở lầu 
xanh của Thúy Kiều, hay hồn nhiên gọi tình bạn “Cũng có lúc rượu ngon cùng nhắp/ 
Chén quỳnh tương ăm ắp bầu xuân” của Nguyễn Khuyến với Dương Khuê là “bạn nhậu” 
(!) . Tai hại hơn, có em tùy tiện suy diễn lịch sử, cho rằng thời Nguyễn Trãi là thời “thực 
dân phong kiến”, thơ Hồ Xuân Hương lên án “những kẻ theo giặc bán lương tâm”, 
Nguyễn Khuyến là một người anh hùng của dân tộc (!), hoặc giả gán ghép địa danh cho 
rằng  Nam Định quê Tú Xương ở Nam Bộ vì thế cho nên hiểu thơ không được. Liên 
quan đến những đặc trưng thi pháp, các em đều lúng túng khi diễn giải các khái niệm 
sùng cổ, ước lệ, “phi ngã” của thơ xưa. Học sinh lớp 12 cứ thoải mái tán thơ Bác là cổ 
điển – hiện đại, nhưng khi yêu cầu chỉ ra cụ thể thì không nắm được. Dù cho các em đã 
được bổ trợ phần Tiếng Việt về Biện pháp tu từ ở lớp 10, Thi luật tiếng Việt ở lớp 11 , số 
em thông thạo thi luật cổ điển như niêm – vần – luật – đối – bố cục rất ít, hầu như chỉ 
cảm nhận mơ hồ đại khái. Vì vậy giờ học thơ cổ điển thành “cực hình” với học sinh. 
 2. Thơ hiện đại : Nhìn chung, các em cảm thụ phần thơ hiện đại tốt hơn vì ngôn ngữ thơ 
dễ hiểu dễ cảm. Tuy nhiên những vướng mắc nhiều nhất là ở phần Thơ Mới lãng mạn 
1932 – 1945 và một số bài thơ kháng chiến chống Pháp. Căn bệnh phổ biến trong cảm 
thụ thơ của các em là cảm nhận chủ quan tùy tiện, “tán” một cách vô căn cứ. Tình trạng 
học sinh hiểu sai chi tiết rồi trên cơ sở hiểu sai lại bình giảng say sưa không phải là ít. 
Bên cạnh đó, việc sử dụng sách tham khảo, bài văn mẫu đã tạo cho các em thói quen ỷ 
lại, chép sách, không chú trọng tìm hiểu nội dung nghệ thuật tác phẩm đã thành phổ biến. 
Ở những em có năng lực diễn đạt, vẫn còn tình trạng hiểu nghĩa bề mặt, không đầu tư tìm 
hiểu những lớp nghĩa ẩn dụ, tượng trưng trong tác phẩm. Chẳng hạn, bài Đây thôn Vỹ 
Dạ  của Hàn Mặc Tử, phần lớn các em mới chỉ dừng lại ở mối quan hệ Hoàng Cúc – Hàn 
Mạc Tử mà không đi sâu khai thác vẻ đẹp không gian Vỹ Dạ, tâm sự Hàn Mạc Tử gửi 
gắm trong từng khổ thơ, chưa ý thức về giọng điệu tác phẩm , phong cách nhà thơ trong 
tương quan với văn học giai đoạn, khuynh hướng lãng mạn. Vì vậy, cách hiểu còn hạn 
chế. Khi phân tích thơ thời kỳ 45 – 75, nhiều em nắm mơ hồ về hoàn cảnh lịch sử của tác 
phẩm, hiểu chung chung về nội dung, không biết phân tích bèn nghĩ ra cách “hô khẩu 
hiệu”. Cách phân tích khen “tưới hạt sen” mà không chỉ ra được nét đặc sắc độc đáo là 
phổ biến trong học sinh. Kết quả là các tác phẩm đều được cảm thụ rập khuôn như : thơ 
lãng mạn là phải đẹp và buồn, gắn với cái tôi, thơ cách mạng là phải yêu quê hương đất 
nước, căm thù giặc quyết tâm chiến đấu cho lý tưởng. Lâu dần, việc cảm thụ này biến các 
em thành những người dễ dãi, học vẹt, làm tác phẩm trở nên xơ cứng vô hồn. 
III. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẢM THỤ THƠ : 
 1. Xây dựng nền tảng : 
 Trong quá trình giảng dạy, người giáo viên luôn phải ý thức việc tạo nền tảng căn bản 
cho học sinh là nhân tố hàng đầu, vì “có bột mới gột nên hồ”. Trước khi cho các em tiếp 
xúc với một tác phẩm thơ cụ thể nào cũng cần phải có một sự chuẩn bị thật chu đáo. 
Theo tôi, có một số biện pháp hữu hiệu mà trong quá trình dạy thơ người giáo viên có thể 
giúp học sinh có hứng thú tiếp nhận thật sự : 
 a. Trước hết, khâu chuẩn bị bài giảng không đơn thuần chỉ bó hẹp trong phạm vi yêu cầu 
chung, giáo án đứng lớp mà người giáo viên cần có sổ ghi chép, tích lũy bổ sung tư liệu 
thật phong phú xung quanh một tác giả, tác phẩm. Trong quá trình ghi chép, có thể bổ 
sung ngay những nhận xét, phát hiện của riêng bản thân, hoặc người giáo viên có thể viết 
thành dạng bình giảng, xử lý ngay những điều vừa thu lượm. Có như vậy, khi đứng lớp, 
giáo viên mới có kiến thức vững vàng và tạo được tâm thế tiếp nhận tốt cho học sinh. 
Công việc này phải tiến hành trong nhiều năm và phải tiến hành tỉ mỉ công phu. Cách 
làm việc này cũng có thể hướng dẫn cho học sinh, với những em có năng khiếu và đam 
mê thật sự với bộ môn văn. 
 b. Khi chuẩn bị cho một giờ giảng thơ, giáo viên cũng cần chú trọng đến cả phần tiếng 
Việt có liên quan. Đây là khâu chuẩn bị cần được làm tốt để có thể khai thác nghệ thuật 
của tác phẩm làm cơ sở tìm hiểu nội dung tư tưởng, cảm hứng của tác giả. Chú trọng đến 



những đặc điểm thi luật của tác phẩm. Cần chú trọng đến giờ dạy phân môn Tiếng Việt ở 
lớp 10 và lớp 11. Trong thực tế, không ít giáo viên xem nhẹ hoặc giảng giờ Tiếng Việt 
theo kiểu cho đúng phân phối chương trình, nặng về lý thuyết xem nhẹ thực hành. Để 
cảm thụ thơ tốt, học sinh cần được trang bị kiến thức về các biện pháp tu từ, thi luật thật 
vững. Vì vậy, khi thực hành tiếng Việt, giáo viên có thể trích dẫn những ví dụ sinh động 
từ những tác phẩm thơ hay trong và ngoài chương trình. 
 c. Khâu học thuộc lòng và đọc diễn cảm là yêu cầu không thể thiếu đối với học sinh, cần 
phải cho các em chuẩn bị trước ở nhà một cách chu đáo. Có như vậy, học sinh mới có 
những ấn tượng ban đầu về bài thơ để chuẩn bị tiếp thu bài giảng của giáo viên được tốt. 
Thực tế nhiều em rất ngại đọc ở nhà hoặc trả bài thuộc lòng như máy không ngừng nghỉ, 
ngắt nhịp lộn xộn, giáo viên cần uốn nắn ngay và cũng cần động viên, biểu dương những 
em diễn đạt đúng giọng điệu, cảm xúc trong tác phẩm. Dẫu không yêu cầu cao như một 
nghệ sĩ biểu diễn thơ nhưng giáo viên cũng phải rèn luyện đọc thơ, ngâm thơ để có thể 
đọc mẫu cho học sinh. 
 2. Kiến thức bổ sung : 
 a. Có nhiều con đường để bổ sung kiến thức, kỹ năng cho học sinh nâng cao năng lực 
cảm thụ thơ. Một câu thơ hay có thể được học sinh khai thác tốt nếu như các em có một 
nền tảng kiến thức văn chương vững và vốn văn hóa – tri thức rộng. Trong tình hình hiện 
nay, văn hóa đọc có chiều hướng giảm sút, học sinh quen đọc truyện tranh và giải trí 
bằng các phương tiện nghe nhìn.đó cũng là một thuận lợi vì đáp ứng nhu cầu trực quan, 
cập nhật kiến thức văn hóa của học sinh nhanh chóng. Vì vậy, phải triệt để khai thác sở 
thích hứng thú của chính các em. Chẳng hạn, khi giảng bài thơ Bên kia sông Đuống  của 
Hoàng Cầm, có câu thơ : 
   Những cô hàng xén răng đen 
   Cười như mùa thu tỏa nắng 
có thể liên hệ với những sinh hoạt ở nông thôn miền Bắc, hình thức hát quan họ, những 
nụ cười nổi tiếng của tranh Mona Lisa, tượng tháp Bayon… mà các em ít nhiều đã được 
biết đến trong các chương trình truyền hình; sau đó, mới liên hệ đến ý nghĩa biểu cảm 
đặc biệt của nụ cười cô gái Kinh Bắc trong bài thơ. Những kiến thức văn hóa – lịch sử 
cần thiết luôn phải được trau dồi cho học sinh vì sẽ tạo được không khí cho giờ giảng, 
đôi khi làm cho hình tượng thơ sống động hơn. Đặc biệt gần gũi với thơ là những kiến 
thức về hội họa, âm nhạc vì sẽ giúp các em thấu đáo hơn “trong thơ có nhạc, có họa”. 
Nhưng cũng cần điều tiết thời gian hợp lý để tránh biến giờ giảng thơ thành buổi “biểu 
diễn văn nghệ” của giáo viên. Điều tốt nhất là phải hình thành cho các em thói quen biết 
liên hệ những vấn đề trong tác phẩm với đời sống thực tiễn. 
 b. Phần khó nhất đối với cả giáo viên và học sinh là cảm thụ thi ca cổ điển vì không gian 
văn hóa hiện nay đã có nhiều khác biệt so với thời xưa. Đối với các tác phẩm cổ điển có 
nhiều điển tích điển cố, giáo viên cần dẫn ra một cách sinh động qua những câu chuyện 
nhỏ. Chẳng hạn, khi giảng Bài ca ngất ngưởng của Nguyễn Công Trứ, câu thơ “Đạc ngựa 
bò vàng đeo ngất ngưởng” có thể kể giai thoại Nguyễn Công Trứ buộc mo cau sau đuôi 
bò để “che miệng thế gian”; câu thơ “Được mất dương dương người tái thượng” có thể 
kể chuyện “Tái ông thất mã” dựa vào chú thích của sách giáo khoa, vì khi biến thành lời 
kể của giáo viên, các em mới lưu ý kỹ hơn đến điển cố được chú thích, từ đó mới hứng 
thú hơn trước tư thế “ngất ngưởng” của nhà thơ. 
 c. Ngoài ra, chúng ta hoàn toàn có thể bổ sung kiến thức thực tế cho học sinh trong quá 
trình giảng thơ, trên cơ sở của địa phương. Khi giảng về bài thơ Đêm đại dương của V. 
Hugo, liên hệ bài viết của Phạm Hổ (Đêm đại dương và Biển Quy Nhơn), đề nghị các em 
cảm nhận trực quan khi ra trước biển; khi giảng về Xuân Diệu, Hàn Mạc Tử, giáo viên 
hướng dẫn hoặc tổ chức cho các em thăm khu lưu niệm Xuân Diệu ở Gò Bồi, đi thăm 
nhà lưu niệm Hàn Mạc Tử ở Gành Ráng – Qui Hòa; khi giảng Các vị La Hán chùa Tây 
Phương  của Huy Cận, liên hệ với Bảo tàng Tây Sơn cho các em được xem phiên bản 18 
tượng La Hán… , hoặc cho các em tiếp xúc với đội ngũ văn nghệ sĩ ở địa phương qua 



hoạt động câu lạc bộ, chuyên đề… Những dịp dã ngoại, ngoại khóa nếu tiến hành tốt bao 
giờ cũng để  lại những ấn tượng sâu sắc và cảm hứng mãnh liệt cho học sinh khi tiếp xúc 
với các tác phẩm. Tùy theo điều kiện của nhà trường, giáo viên có thể tổ chức các hình 
thức câu lạc bộ thơ, thi viết bình thơ, thi đọc diễn cảm… cũng là những hình thức bổ trợ 
tốt năng lực cảm thụ văn thơ cho học sinh. 
 3. Kiểm tra – chấm bài :  
 Khi ra bài kiểm tra phần thơ, giáo viên cần chú trọng nhiều hơn đến yêu cầu khai thác 
nghệ thuật để làm rõ nội dung tác phẩm, tránh ra đề kiểu “Phân tích bài thơ A” Hay 
“Bình giảng tác phẩm B” dễ tạo cho các em cách làm bài chung chung đại khái. Cần uốn 
nắn những biểu hiện lệch lạc trong học sinh như chép bài văn mẫu, rập khuôn bài giảng 
của thầy. Biểu dương những bài làm tốt, suy nghĩ sáng tạo, có cảm xúc, dấu ấn riêng của 
học sinh, kể cả những cách hiểu chưa đúng nhưng chứng tỏ học sinh có suy nghĩ cảm xúc 
thật sự vẫn phải trân trọng thành quả của các em. Bảo đảm việc phân hóa trình độ học 
sinh và nâng cao chất lượng, có thể cho bài làm về nhà, sau đó giới thiệu một số cách 
phân tích, cảm thụ độc đáo tiêu biểu để các em tham khảo, yêu cầu học sinh đọc và tự 
làm bài. Khi chấm bài, cần lọc ra những bài rập khuôn, chép mẫu, yêu cầu làm lại. Có 
như vậy mới tránh cho các em thói quen ỷ lại vào tài liệu có sẵn, các lần kiểm tra sau sẽ 
biết thực chất học sinh hơn. Giờ trả bài cần chú trọng rèn luyện năng lực diễn đạt, sửa 
mẫu một số đoạn phân tích bình giảng tiêu biểu cũng giúp các em ý thức hơn về phương 
pháp làm bài phân tích bình giảng thơ. 
* * 
* 
Trên đây là những nhận xét và biện pháp tôi đã tiến hành để nâng cao chất lượng giờ 
giảng thơ và bồi dưỡng năng lực cảm thụ thơ nói riêng, cảm thụ văn chương nói chung 
cho học sinh. Tất nhiên, những đề xuất này không khỏi có những mặt chủ quan, khiếm 
khuyết và có những biện pháp khó thực hiện trong điều kiện hiện nay.  Từ thực tế giảng 
dạy có những thành công và thất bại, xin rút ra những điều tâm đắc để trao đổi cùng đồng 
nghiệp và những người quan tâm đến việc dạy văn học văn 

Chủ Nhật, ngày 26 tháng 11, 2006 
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Học trò nhà quê 
Ba năm học ở thành phố rồi, nó vẫn là một đứa học trò quê từ dáng hình đến tính cách. 
Chẳng thể lẫn vào đâu được dáng rụt rè và ánh mắt như “nai vàng ngơ ngác”. Những đứa 
gốc ở thành phố vẫn lấy nó ra làm trò cười khi chúng nó đã chán những chuyện đời tư của 
các ca sĩ , diễn viên thần tượng. Chẳng hạn nhỏ Quyên một hôm cao hứng đột xuất, đã 
nhìn nó rồi phán xanh rờn : 
 - Ủa, trông nhỏ Minh  giống Mỹ Tâm dễ sợ, tóc đỏ hoe  đẹp ghê ta ! 
 Nó lúng búng : 
 - Tóc Minh có nhuộm đâu, tại hồi nhỏ đi nắng nó vậy chứ bộ. 
 Cả bọn cười lăn cười bò, rồi vẫn con nhỏ Quyên : 
 - Ừ, mày không giống Mỹ Tâm mà giống chị Đào trong “Mùa lạc”. Nhà quê một cục mà 
cứ tưởng... 
 Ai cũng biết Đào là nhân vật xấu xí trong tác phẩm ấy. Nó chợt tủi thân vì trò đùa của lũ 
bạn, mắt vụt đỏ hoe. 
* * 
* 



 Nhà Minh ở Phước Thành, giáp giới huyện miền núi Vân Canh. Quê nó nghèo, dù chỉ 
cách thành phố có gần 20 km mà mức sống chênh lệch tới cả chục lần. Nhà có bốn chị 
em, Minh là con đầu, ngoài giờ học phải phụ má làm vườn, làm ruộng. Ba nó bị tai biến 
mạch máu não, lúc lành bệnh bị di chứng méo miệng, liệt nhẹ đi lại khó khăn nên mọi 
việc dồn cả lên vai má. Vì vậy, nó phải tranh thủ thời gian phụ má làm công chuyện gia 
đình. Lại phải ráng học giỏi cho ba vui, kèm mấy đứa em nên nó ít được ngủ sớm vì tối 
mịt mới bắt đầu ngồi vào bàn học. Mấy chú bác cô dì xung quanh hay lấy nó làm gương 
cho con họ. Cả xóm có sáu đứa đồng tuổi nó thì bốn đứa nghỉ ngang từ hồi cấp hai, còn 
hai đứa học lên tiếp. Chỉ có mình nó đậu vào trường chuyên Lê Quý Đôn. Nó không 
muốn đi vì lo má vất vả, ba thiếu người chăm sóc nhưng cả nhà động viên và mấy bác 
trong họ cũng tới nói với ba nó : “Chú phải cho nó đi  chứ cả họ mình có mấy đứa học 
giỏi như nó, học trường huyện dẫu sao cũng không đầy đủ điều kiện bằng trường 
chuyên”. Nó không nghĩ vậy nhưng hồi đó còn nhỏ quá, cãi sao được? Má nó đón xe lam 
đưa nó đi, còn dặn với : “Ráng nghen con, đừng lo cho má, sắp tới lứa heo năm con bán 
được, má dành hẳn cho chuyện học của mày hai con…Công chuyện nhà, có con  Mai 
cũng giúp má được rồi”. Đám em nó thì hớn hở : “Chị Hai được đi thành phố học, mai 
mốt về nhớ mua quà cho em nghen!” 
 Má gửi nó ở nhà bà Năm họ hàng xa. Người già khó tính, đi thưa về trình, có rảnh phải 
giúp bà làm bếp, không được đàn đúm bạn bè…, những lời má dặn dò, nó đã làm tốt. Xa 
nhà, tằn tiện riết rồi cũng quen! Còn chuyện bạn bè thì…! Trong lớp không có con trai, 
cùng cảnh học trò ở huyện về như nó có  ba đứa nhưng nhà tụi nó khá giả, ở ngay thị trấn 
nên cũng không khác với dân thành phố mấy. Chỉ có nó là không gột nổi dấu tích đồng 
bùn. Ngay cả chuyện mặc áo dài trắng cũng trở thành cực hình vì nổi bật lên làn da của 
những ngày tắm nắng làm ruộng, tưới cây. Nó thích nhìn đám bạn cùng lớp, đứa nào cũng 
xinh như công chúa, da dẻ mịn màng trắng trẻo, phổng phao, Nó hơi đẹt vì hồi ở quê cứ 
oằn lưng gánh lúa, gánh phân, thành thử đi cạnh đứa bạn nào cũng thấy mình như chú vịt 
đen xấu xí đi cạnh nàng thiên nga trắng muốt. Học chuyên Văn nên nó mê thơ, vận vào 
mình, nó  tìm chép trong sổ tay bài thơ “Em là gái trời bắt xấu”. Học cổ tích, nó cứ ngẩn 
ngơ thương những cô gái mồ côi xấu xí, cô giáo giảng lại hay nên nó cứ lén chùi nước 
mắt. Viết bài bao giờ nó cũng được điểm cao, cô giáo phê : “Cảm xúc tốt, giàu lòng nhân 
ái, trí tưởng tượng phong phú…”. Chắc có lẽ tại nó đã hóa thân vào những nhân vật trong 
bài viết để mơ một bông hoa, một lọ nước thần làm nhân vật lột xác đẹp như tiên. Lũ bạn 
tinh quái một hôm xem quảng cáo ti vi, hôm sau bắt chết biệt danh cho nó là “Hắc cô 
nương”. Nó cũng chẳng buồn cải chính! 
 Trong lớp có nhỏ Quyên là dân thành phố thứ thiệt, đi học bằng xe Wave Nhật, xinh đẹp 
và kiêu kỳ, luôn có hai ba “vệ tinh” bám đuổi. Chẳng hiểu lý do gì mà nhỏ Quyên lại đâm 
ra thích trêu chọc nó một cách đầy ác ý. Bản tính nó lại nhu mì nên hay né tránh chuyện 
đôi co. Nó hiền đến nỗi nhỏ Thanh cũng  dân huyện như nó không chịu nổi phải gắt lên : 
 - Mày  cho nó một trận chứ sợ gì? Nó chọc vào tao coi! 
 Thanh là con nhà buôn bán, ba nó có cửa hàng ở chợ huyện nên nó dữ dằn không ai dám 
chọc. Minh muốn được rắn rỏi như Thanh nhưng có lẽ do nó ở nhà là chị Hai hay nhường 
nhịn đã quen, nên cũng chỉ cười trừ kệ cho Thanh bực giùm. 
 Dạo này, ở lớp lại rộ lên phong trào kết bạn “chat”. Thư từ làm quen lớp Văn nhiều như 
vé số. Lên lớp, chuyện cửa miệng của đám học trò thành phố là nội dung những lời tỏ tình 
sặc mùi cải lương, chuyện hò hẹn làm quen của đám bạn “a còng” (@) . Nó lạ lẫm hoàn 
toàn trong khi mấy đứa bạn hay ra dịch vụ internet công cộng, lắm khi dối cha mẹ đi học 
thêm say sưa ngồi “chat”. Có lần nó được rủ đi, thấy cũng vui vui, nhưng ghé xem thử nội 
dung toàn chuyện vô bổ, lắm chàng còn thô lỗ, nó nghỉ luôn ... Cô giáo chủ nhiệm vừa 
sáng trong giờ sinh hoạt đã nhắc nhở nhưng nhỏ Quyên, nhỏ Hạnh… cứ ngấm nguýt,vừa 
vắng mặt cô đã tuyên bố xanh rờn : 
 - Cô nói kệ bả, thời đại internet mà … ! 
 Nhỏ Quyên gọn lỏn : 



 - Bây giờ mà dừng “chat” theo lời bả thể nào chàng của tao cũng tốn mấy chục ngàn di 
động hỏi thăm tại sao. Một ngày tao không lên mạng là nhớ không chịu nổi, tốn kém giỏi 
lắm chục ngàn. Đúng là bả… quê một cục! 
 Minh nghe bùng tai, số tiền “chat” của nhỏ Quyên hơn tiền chợ má nó nuôi cả nhà dưới 
quê một ngày! Nó cảm thấy nóng mặt vì những lời xúc phạm cô giáo mà nó hết mực tôn 
sùng. Cô nhắc nhở có gì quá đâu, sắp thi cấp tỉnh đến nơi rồi, lại lớp 12 nữa, cứ phân tâm 
rồi kết quả không đạt thì phụ lòng trông đợi của cô. Nó bèn quay lại nhỏ nhẹ : 
 - Bộ cô nói không đúng sao mà mấy bạn phản ứng kỳ cục vậy? Mấy bạn không nhớ sắp 
thi rồi sao. 
 Lập tức, nó nghe một giọng chua như giấm từ cái miệng xinh xinh của nhỏ Quyên : 
 - Xí, bữa nay “hắc cô nương” chạnh lòng kìa! Ngữ như mày có “chat” ngọt đến mấy mà 
có chàng nào lỡ gặp chắc té xỉu quá. Xấu vậy mới tập trung học đội tuyển được chớ. Đồ 
nhà quê! 
 Nó đã vung tay lên nhưng rồi kịp kìm lại, cuốn vở bị bàn tay bíu chặt nhàu lại. Nhỏ 
Quyên vẫn hếch mặt lên khiêu khích : 
 - Oaa, động lòng dữ hôn, bữa nay thấy nói đúng quá nên “hắc cô nương” nổi nóng. Để 
đây nhắc lại cho rõ : đồ – nhà – quê ! 
 Nhỏ Thanh chạy vụt tới trước mặt nhỏ Quyên, hét lên : 
 - Mày quá lắm ! Ai không biết nhà mày sẵn của! 
 Cả mấy dãy bàn cùng xôn xao, không khí căng thẳng. Chẳng biết nó sẽ làm gì nếu như 
không đến giờ vào lớp và thầy giáo không tới. Cả tiết học nó cứ văng vẳng bên tai ba 
tiếng “Đồ nhà quê” của nhỏ Quyên. Mà tại sao nhỏ Quyên lại học chuyên Văn được nhỉ? 
Nó chợt thương má nó, người quắt queo vì ba nó và bốn chị em nó. Nó nghĩ đến nhỏ Mai, 
giá nhỏ Quyên nhìn thấy em nó thì chắc hết dám miệt thị xúc xiểm như thế. Mà không 
chừng bữa nay con nhỏ em nó giang nắng cũng đen cháy, quắt người đi cũng nên! Nó 
bỗng cảm thấy một nguồn sức mạnh mới. Ừ, nó xấu, nó đen nhưng nó tự hào vì đã đỡ đần 
cho ba má bao công việc nhà, cho những đứa em nó phổng phao hơn chị. Nó bỗng thấy 
thương hại cho nhỏ Quyên. Vì vậy, chuyện cãi nhau ban nãy đối với nó lại là dịp để tự 
hào về gốc gác nhà quê của mình. Nhỏ Thanh  bênh nó, viết tờ bướm lên định “cho nhỏ 
Quyên một trận”. Nó viết giấy gửi lại “Thôi, bỏ đi. Minh không giận nó và sẵn sàng tha 
thứ. Cảm ơn Thanh nhiều”. Rồi quay lại nhìn nhỏ Thanh, nó mỉm cười nhè nhẹ… 
* * 
* 
 Buổi chào cờ hôm đó thật đặc biệt, vì nhà trường làm lễ tuyên dương học trò giỏi hiếu 
thảo. Cả hội trường đã vỗ tay ran khi nghe câu chuyện của học sinh Phan thị Minh lớp 12 
chuyên Văn, vừa đạt giải cấp tỉnh. Nó rời bục, mắt còn hoe đỏ vì phút này nó đang nhớ 
quê, nhớ má thì cả đám bạn đã ùa đến chúc mừng. Thật bất ngờ, đứa bạn thường ngày 
đáng ghét nhất, nhỏ Quyên đã ôm lấy nó : “Tha lỗi cho Quyên nghen Minh, so với bạn, 
mình quả là một con nhỏ kiêu kỳ đáng ghét! Mình đã hiểu cái sai của mình rồi!”. Nó siết 
chặt bờ vai nhỏ Quyên, mắt ngời hạnh phúc. 

T.H.N 

Thứ Ba, ngày 28 tháng 11, 2006 
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 Tản mạn về ca từ Trịnh Công Sơn 
"Còn hai con mắt khóc người một con, còn hai con mắt một con khóc người...", thật tình 
cờ không khi những vần thơ của thi sĩ Bùi Giáng lại hòa điệu thành ca từ luyến láy của 
nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Kể từ khi ca khúc đầu tay - Ướt mi - ra mắt thì không biết bao 



nhiêu lần ta gặp trong lời hát của Trịnh Công Sơn những tiếng khóc. Lạ thay, tiếng khóc 
ấy khiến cho ta lại càng quấn quít hơn với mảnh đất trần gian nhiều âu lo phiền muộn. 
Nhạc Trịnh sẽ không thể thăng hoa nếu thiếu đi chất thơ của đời trong những ca từ. Bản 
thân nhạc sĩ là một người vốn nhiều duyên nợ với thi ca, từ chính cuộc sống như một bài 
thơ của người nghệ sĩ tài hoa lãng tử ấy. Tiếng hát, tiếng khóc, tiếng ru... cứ quấn chặt 
lấy nhau vướng vít. Có những lời như một niềm ám ảnh: "Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, 
để một mai tôi về làm cát bụi, ôi cát bụi tuyệt vời, mặt trời soi một kiếp rong chơi..." và 
"Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ, ôi những dòng sông nhỏ, lời hẹn 
thề là những cơn mê...". Người tình bỏ đi, nhạc tình ra đời và đọng lại những vang ngân 
trong biết bao tâm hồn đang khao khát yêu thương: "Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng, 
ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau" và để người đời biết đến một Trịnh Công Sơn với 
những tình khúc bất hủ. 

Nghệ sĩ quả là một con người đặc biệt, khi những đứa con tinh thần của chính họ lại kéo 
dài sự sống của họ ở chốn trần gian, khi thân thể đã hóa thành cát bụi. Bởi người nghệ sĩ 
đã nắm giữ chìa khóa mở cánh cửa tìm về cái Đẹp, theo nghĩa hoàn toàn nhất của nó. Cái 
Đẹp không duy mỹ mà cựa quậy dữ dội trong bao biến cố thăng trầm của thời đại, có khi 
nó cất thành tiếng ca bi phẫn "Chiều đi lên đồi cao hát trên những xác người, tôi đã thấy 
tôi đã thấy trên con đường người ta bồng bế nhau chạy trốn...", những điều Trịnh Công 
Sơn chứng kiến trên quê hương lửa đạn căm hờn đã thành tiếng gọi người người trên quê 
hương sát lại "Nối vòng tay lớn", là nỗi lòng thao thức nhói đau vì bom đạn tàn phá quê 
hương "Đại bác đêm đêm dội vào thành phố, người phu quét đường dừng chổi lắng 
nghe...".  

Tấm lòng Trịnh Công Sơn đã không quẩn quanh trong khuôn đời nhỏ hẹp, cất lên thành 
tiếng ca ngợi tình yêu mà còn có một điều lớn hơn, day dứt hơn, đã kết lại trong ông 
thành tình yêu quê hương, nỗi đau thế hệ: "Một lần chợt nghe quê quán tôi xưa, giọng 
người gọi tôi nghe tiếng rất nhu mì... Lòng thật bình yên mà sao buồn thế, giật mình nhìn 
tôi ngồi khóc bao giờ". Những ngày dậy mà đi cùng bạn bè, cất lên tiếng hát trong những 
đêm không ngủ, có lẽ nhạc sĩ đã nhận ra ý nghĩa đời mình đâu phải chỉ quẩn quanh cùng 
những triết lý phảng phất màu khói buồn hư vô. Ngay cả những khi khủng hoảng nhất 
đời ông, khi bị bủa vây trong những cạm bẫy phù hoa, trong vinh quang ảo vọng thì ông 
vẫn giữ được điều tâm niệm lớn nhất của người nghệ sĩ đích thực: "Sống trong đời sống, 
cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không, để gió cuốn đi..." - tấm lòng cho Đời đã 
giúp Trịnh Công Sơn "Ôm cuộc sống trong tay bên đời quá rộng" để vượt lên bao vất vả 
những năm đầu sau chiến thắng mùa xuân 1975, để lại sáng tác, lại rút ruột tằm dâng đời 
những khúc ca hòa trộn quá khứ và hiện tại, trải lòng trên những lời ca tâm tình: "Em còn 
nhớ hay em đã quên...". 

Như Trịnh Công Sơn đã từng tự nhận là "Người tình của cuộc sống" - một người tình 
"luôn nghĩ về cuộc đời, về con người" nên không sợ cái chết "một lần nằm mơ tôi thấy 
tôi qua đời, dù thật lệ rơi lòng không buồn mấy, giật mình nhìn ra ồ nắng lên rồi", 
nguyện dâng đời đóa hoa vô thường với bao suy ngẫm thật đẹp về nhân sinh. Vâng, 
Trịnh Công Sơn đã nhớ tất cả, để bao người không thể lãng quên người nghệ sĩ đã sống 
trọn vẹn với Đời bằng một-tấm-lòng. 
Trần Hà Nam 

Thứ Ba, ngày 28 tháng 11, 2006 
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TRẦN HÀ NAM 
 
MẠN ĐÀM VỀ THƠ LỤC BÁT 
 
Lục bát là thể thơ truyền thống gắn với tâm hồn dân Việt. Mỗi người làm thơ dường như 
không ai không từng thử sức mình qua thể thơ này. Hỏi rằng lục bát dễ làm không? 
Thưa: Dễ ! Nhưng điểm từ xưa đến nay, mấy ai dám vỗ ngực xưng tên rằng ta có bài lục 
bát để đời. Nhìn về quá khứ xa xăm, bóng cụ Tiên Điền sừng sững. Thời Thơ Mới, mấy 
ai qua mặt nhà thơ Nguyễn Bính? 
 
Kể cũng lạ, thi ca có muôn vàn cách diễn đạt, ấy vậy mà lục bát quê mùa lại uyên bác 
đến không ngờ, như một dung hoà của văn chương bình dân và văn chương bác học. Nói 
về đề tài, dường như thể thơ này thường khép mình trong những khoảnh khắc tâm tình 
riêng tư, những hình ảnh, những cảm xúc gắn với nền văn hoá ngàn đời dân Việt. Thử 
đọc vài câu Nguyễn Bính: 
 
Nhà nàng ở cạnh nhà tôi 
 
Cách nhau cái dậu mồng tơi xanh rờn 
 
Hay:  
Nhà em có một giàn trầu 
 
Nhà anh có một hàng cau liên phòng 
 
Thôn Đoài thì nhớ thôn Đông 
 
Cau thôn Đoài nhớ giầu không thôn nào? 
 
Ai mà không xúc động, không rưng rưng vì không gian làng quê đậm đà tình nghĩa. Còn 
nhớ thương, giận hờn, luyến tiếc có mấy vần thơ lắng sâu bằng lục bát: 
 
Nhớ ai bổi hổi bồi hồi 
 
Như đứng đống lửa như ngồi  đống than 
 
(Ca dao) 
 
Mình về mình có nhớ ta 
 
Mười lăm năm ấy thiết tha mặn nồng 
 
(Tố Hữu) 
 
Bao xúc động, bao tâm tình của con người đều có thể diễn tả qua vần điệu lục bát: 
 
Làng ta ở tận làng ta 
 
Mấy năm một bận con xa về làng 
 
Gốc cây hòn đá cũ càng 
 



Trâu bò đủng đỉnh như ngàn năm nay 
 
(Nguyễn Duy) 
 
Dường như giọng điệu lục bát thiên về thủ thỉ tâm tình, không thích hợp lắm với những 
vấn đề cần cao giọng, triết luận hùng hồn. Vì vậy, ta không lạ tại sao "Tuyển tập thơ lục 
bát Việt Nam" hay cuộc thi thơ lục bát của các báo thường gặp những bài thơ với điệu ru. 
Ngay cả Tố Hữu - một bậc thầy về thơ lục bát, khi viết về những đề tài cách mạng, nhân 
dân cũng chọn giọng tâm tình: 
 
Con ong làm mật yêu hoa 
 
Con cá bơi yêu nước, con chim ca yêu trời 
 
Con người muốn sống con ơi 
 
Phải yêu đồng chí, yêu người anh em... 
 
Hay : 
Bác về tóc có bạc thêm 
 
Năm canh bốn biển có đêm nghĩ nhiều? 
 
Trong nhịp sống hiện đại hôm nay khi những biến đổi diễn ra từng ngày từng giờ với tốc 
độ tên lửa, một âm vang lục bát có thể làm lòng ta lắng lại ,ngẫm sâu hơn về thế thái 
nhân tình. Và đó là sức sống trường tồn của thể thơ dân tộc, để ta sống sâu sắc hơn với 
cuộc đời: 
 
Ta đi khắp bốn phương trời 
 
Để cha cuốc đất một đời chưa xong 
 
(Nguyễn Duy) 
 
Thơ lục bát phải chăng chỉ thích hợp khi nhắc lại những hoài niệm, những giá trị truyền 
thống? Phải chăng, lục bát trên hành trình ký thác những tâm tình cũng đã giẫm lên lối 
mòn khuôn sáo, khi ta gặp nhan nhản trên báo chí những bài thơ na ná ý tưởng giống 
nhau? Quả thật, nếu làm thơ thiếu tỉnh táo, ăn sẵn trên vần điệu dễ gieo của lục bát, nếu 
tình chưa chín, bút chưa tinh, ta dễ gặp những hình ảnh, cảm xúc được diễn tả từa tựa 
như một bản sao có tân trang những hối lỗi, mặc cảm mắc nợ quá khứ, buồn vẩn vơ cùng 
cỏ may, hương đồng cỏ nội... Là thể thơ dễ làm, nhưng lục bát lại khó tính khi kén tìm 
độc giả. Nếu non tay. lục bát sẽ thành vè hay diễn ca, kiểu như: 
 
Hôm nay ngày Tám tháng Ba 
 
Chị em phụ nữ đi ra đi vào 
 
Hay ép vần,  thanh điệu theo trường phái ... Bút Tre: 
 
Liên Xô rất đỗi tự hào 
 
Anh Ga gà rỉn bay vào vũ tru 



 
Lục bát có những biến cách, những đặc trưng mà vào tay những nghệ sĩ bậc thầy đã 
thành bất tử. Khi Nguyễn Du vận dụng phép tiểu đối: 
 
Vầng trăng ai xẻ làm đôi 
 
Nửa in gối chiếc, nửa soi dặm trường 
 
thì ánh trăng bỗng đầy tâm trạng. Hay khi Nguyễn Bính sử dụng phép đảo nhịp chẵn 
thành nhịp lẻ: 
 
Anh đi đấy, anh về đâu 
 
Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm... 
 
thì âm điệu lục bát đã chở nặng biết bao buồn thương nhung nhớ. Rõ ràng thể lục bát đâu 
chỉ bó gọn trong phép phối thanh "Bằng trắc bằng bằng trắc bằng bằng" đều đặn, hay ở 
lối gieo vần lưng vần chân cứng nhắc. Những biến thể linh hoạt của thể thơ này đã ký 
thác đầy đủ phong phú, sinh động bao tâm tình của kẻ làm thơ. 
 
Biết rằng kiến văn có hạn, người viết chỉ mong được mạn đàm, phát biểu đôi dòng cảm 
tưởng , gọi là lời quê chấp nhặt dông dài... Mong được quí thi hữu, các bậc cao minh góp 
lời vàng ngọc để cùng được lắng hồn tìm chút hương xưa trong điệu vần sáu - tám. 
T.H.N 

Thứ Ba, ngày 28 tháng 11, 2006 
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PHÂN TÍCH BÀI THƠ MẸ TƠM - TỐ HỮU 
 *   Những bà mẹ có vị trí đặc biệt quan trọng trong thơ Tố Hữu : thông qua hình tượng 
người mẹ, người đọc có thể nhận ra chất ân tình ngọt ngào sâu lắng của thơ Tố Hữu. 
    Hầu như trong tập thơ nào của Tố Hữu cũng có những bà mẹ được khắc họa bằng 
những chi tiết cảm động khó quên : Bà má Hậu Giang (tập thơ Từ Ấy); bà Bầm, bà Bủ, 
Bà mẹ Việt Bắc (tập thơ Việt Bắc)... Những người mẹ gắn bó với cách mạng, kháng 
chiến, tình cảm chân thành giản dị, được thể hiện trong thơ Tố Hữu rất đẹp và rất tự 
nhiên, sáng ngời phẩm chất bà mẹ Việt Nam anh hùng. 
    Trong số những bà mẹ ấy, nổi lên hình ảnh mẹ Tơm trong bài thơ cùng tên. Tiếng gọi 
"Mẹ Tơm" là tấm lòng củaq một đứa con cách mạng trong ngày về thăm mẹ. Ân tình 
riêng cũng là thái độ biết ơn chung của cách mạng, của Đảng với những quần chúng cách 
mạng trung kiên âm thầm hy sinh cho sự nghiệp lớn. 
* Bài thơ ra đời trong không khí cả miền Bắc bắt tay xây dựng chủ nghĩa xã hội, năm đầu 
tiên của kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961 -1965). Đồng thời, miền Nam chuyển sang 
giai đoạn đấu tranh vũ trang. Hòa trong niềm vui chung đó, bài thơ cũng thể hiện rõ nét 
không khí , bước chuyển của thời đại. 
    Mạch thơ đằm thắm, tự nhiên theo dòng cảm xúc của nhà thơ, là tấm lòng đến với tấm 
lòng tạo ra âm hưởng đồng điệu trong tâm hồn người đọc. Là sự minh chứng rõ nét quan 
niệm thơ của Tố Hữu "thơ hay là thơ đọc lên không còn cảm thấy câu chữ, chỉ còn cảm 
thấy tình người..." 
    Bài thơ mở đầu "không chỉ là âm vang của sóng, của gió mà là âm vang của một tấm 
lòng"(Tố Hữu) : 



Tôi lại về quê mẹ nuôi xưa 
Một buổi trưa nắng dài bãi cát 
Gió lộng xôn xao, sóng biển đu đưa 
Mát rượi lòng ta ngân nga tiếng hát 
Đứa con về với mẹ, biết bao bồi hồi xúc động. Chúng ta cảm nhận được ngay nỗi niềm 
tác giả từ tiếng tôi rất đỗi riêng tư. Ngày xưa đã về, ngày nay lại về. Một chữ lại gợi lên 
biết bao là nhung nhớ. Không gian hiện ra thật tươi sáng rực rỡ cùng nắng trưa, gió và 
sóng biển. Không gian cảnh vật cũng là không gian tâm trạng rất náo nức, rất bồn chồn 
như chính nhà thơ đang trên đường về với mẹ. Đó là cảm xúc quen thuộc ta từng gặp 
trong thơ Chế Lan Viên : 
                    Cho con về gặp lại mẹ yêu thương 
và : Con với mế không phải hòn máu cắt 
        Nhưng trọn đời con nhớ mãi ơn nuôi 
                        (Tiếng hát con tàu ) 
Trời đất trong một ngày mới thật êm ả, thanh bình. Lòng người như đang ngất ngây trong 
niềm vui bất tận mát rượi lòng ta ngân nga tiếng hát. Hòa cùng gió xôn xao, sóng đu đưa 
là âm vang  ngân nga như bản hòa âm của tình người đằm thắm thiết tha. Không vui sao 
được, khi quay về mảnh đất quê hương, quay về với những ân tình đắng ngọt một thời, 
với "mây của ta, trời thắm của ta" (Tố Hữu). Đáng tự hào lắm chứ ! 
    Đến khổ tiếp theo, mạch thơ lắng sâu trong giọng suy tưởng như nối liền quá khứ - 
hiện tại : 
Mười chín năm rồi. Hôm nay lại bước 
Đoạn đường xưa cát bỏng lưng đồi 
Ôi có phải sông bồi thêm bãi trước 
Hay biển đau xưa rút nước xa rồi 
Câu thơ đầu của khổ thứ hai như chia đều hai khoảng thời gian bằng dấu chấm ngắt giữa 
dòng. Một bên là mười chín năm - một bên là hôm nay. Giữa hai khoảng thời gian ấy 
dường như ký ức vẫn vẹn nguyên kỷ niệm buổi đầu tiên. Chao ôi là thương nhớ ! Chỉ 
một dòng thơ đã dồn nén bao tâm trạng, cảm xúc. Nhà thơ đang làm một cuộc hành 
hương "về nguồn", sống cùng ngày đầu vượt ngục tìm mối Đảng. Vẫn như ngày 
nào,  đoạn đường xưa cát bỏng lưng đồi,  như không có gì thay đổi trong cảm giác. Có 
khác chăng là suy tưởng từ câu hỏi vọng về những tháng năm xưa.Con đường nhà thơ lại 
bước không đơn thuần chỉ là hình ảnh thực của miền quê Hậu Lộc, Thanh Hóa mà đã ẩn 
chứa một ý nghĩa biểu tượng, khi nhà thơ gắn suy tưởng về chuyện ngày xưa, chuyện 
hôm nay. Sóng bồi  và biển đau xưa đã gắn với nhãn quan về cuộc sống mới, nhãn quan 
chính trị rất Tố Hữu. Sóng bồi,  phải chăng đó chính là ân tình của dân với Đảng trong 
thời kỳ đen tối, càng lúc càng đầy, để làm nên phù sa trù phú của cuộc sống hôm nay. Cái 
nhìn trước cảnh vừa quen, vừa lạ, như chứa đựng cảm xúc tự hào về ngày ta làm chủ 
tương lai. 
    Nhà thơ đã không kìm nén được lòng mình, thốt lên thành tiếng reo hân hoan chào quê 
hương xưa. Những địa danh, những cảnh sắc của ngày xưa như cũng đang chào đón bước 
chân của đứa con xa trở về. Cả một đoạn thơ đậm đặc những tiếng xưng hô chào mời sôi 
nổi háo hức reo vui. Lúc thiết tha Hòn Nẹ ta ơi ! lúc trìu mến nhớ nhau chăng, lúc gấp 
gáp mãnh liệt hỡi rừng, hỡi đồi, hỡi những vườn dưa. Nhà thơ trò chuyện với mảnh đất 
bằng cách gọi nhân xưng  hỡi các anh. Niềm vui quá lớn nên giọng thơ không hề che 
giấu thái độ hồ hởi phấn khởi. Quả thật "khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất đã hóa tâm 
hồn" (Chế Lan Viên), nay trở về với mảnh đất xưa, nhà thơ chỉ biết thốt lên những tiếng 
hân hoan cho thỏa lòng nhung nhớ. 
    Từ hiện tại quay về quá khứ ,giọng thơ trầm lắng với chuyện của mười chín năm về 
trước. Hiện lên trong tâm tưởng là hình ảnh làng quê nghèo Hậu Lộc cùng hình ảnh bà 
mẹ Tơm vụt sáng : 
Như đứa con đi biệt xóm làng 



Nửa đời bỗng nhớ bóng quê hương 
Nhớ lều rơm ướt sương khuya sớm 
Bãi vắng đìu hiu lạc dấu đường 
    Con đã về đây ơi mẹ Tơm 
Hỡi người mẹ khổ đã dành cơm 
Cho con cho Đảng ngày xưa ấy 
Không sợ tù gông , chấp súng gươm 
Nỗi buồn và cảnh khổ trong nỗi nhớ dường như càng đậm dấu ấn hơn. "Ăn cơm mới, nói 
chuyện cũ" vốn là một tâm lý truyền thống của người Việt Nam. Chuyện cũ là chuyện 
buồn nhưng đáng trân trọng, cảm phục ở tấm lòng người mẹ. Sáng lên giữa đói nghèo 
tăm tối là sự hy sinh lặng thầm của người mẹ Việt Nam anh dũng. Tố Hữu đang ngậm 
ngùi nhưng cũng hết sức xúc động trong tâm trạng đứa con xa trở về. Theo bước chân 
nhà thơ, ta gặp hình ảnh một quê cũ ngày xưa giờ đang bừng tươi trong gió lộng của một 
ngày mới 
    Hình ảnh làng quê Hậu Lộc của hiện tại là sự thể hiện sức sống mới và sự đổi thay 
toàn diện của đất nước khi được tắm mình trong không khí xây dựng khẩn trương. Nhà 
thơ hòa cảm xúc vui sướng trước sự thay đổi hết sức tự nhiên. 
    Cảnh vật đẹp và giàu sức sống với nhà mới, tường vôi trắng là sự tương phản đậm nét 
với lều rơm ngày trước. Và đây, sóng bồi thêm bãi thuyền thêm bến - Gió lộng đường 
khơi rộng đất trời là một nét tương phản với bãi vắng đìu hiu lạc dấu đường. Mười chín 
năm trước, Tố Hữu là một người tù trốn trại. Mười chín năm sau, nhà thơ bước đi trên 
mảnh đất cách mạng đổi đời, cảm xúc tự hào và cảm nhận bay bổng là một điều dễ hiểu. 
    Cuộc sống mới không chỉ hiện hình ở bề mặt mà còn được cảm nhận từ nhiều góc độ 
khác nhau. Đó là sự thay da đổi thịt của làng quê ngồn ngộn sân phơi khoai dát nắng. 
Trong cách nhìn của Tố Hữu, có phút say mê khám phá vẻ đẹp hiện ra trên chính mảnh 
đất thân thuộc gắn bó với quãng đời xưa kia. Giữa nền cuộc sống đổi mới ấy là hình ảnh 
thiếu nữ tràn trề sinh lực đượ phác bằng những nét thơ chắc khỏe : 
Ngơ ngác trông quanh lạ mấy lần 
Hỏi thăm cô gái má bồ quân 
Mái đầu tóc xõa xanh bên giếng 
- Vâng, đúng nhà em, bác nghỉ chân 
Cô gái như một mầm xuân, sức xuân vươn lên từ mảnh đất đang được xây dựng phát 
triển từng ngày. Vẻ đẹp má bồ quân chứa đựng cái giòn xinh của cô gái thôn quê và  mái 
tóc xanh như hình ảnh của một đất nước đang trong mùa xuân xanh và tràn trề nhiệt 
huyết sức trẻ. Sự thay đổi diệu kỳ khiến nhà thơ  lạ mấy lần, ngơ ngác chứng tỏ sự thay 
đổi ấy hết sức lớn lao. Thời gian trong ký ức, với những kỷ niệm ân tình vẫn vẹn nguyên, 
thế nhưng thực tại trôi qua đã hai mươi năm khiến tác giả ngỡ ngàng. Đoạn thơ ngắt nhịp 
diễn tả lời đối thoại giữa tác giả và cô gái Hậu Lộc như một thoáng bồi hồi trước sự 
trưởng thành của một thế hệ. Cũng chính từ đó, cái còn gợi ra cái mất, hình ảnh mẹ Tơm 
- người đã khuất sống lại mạnh mẽ nhất. Trong thành quả, hạnh phúc, nhớ lại cả một quá 
trình, ở đó là lòng biết ơn vô bờ bến của nhà thơ với người mẹ Cách mạng. 
    Ngược thời gian là câu chuyện mười chín năm về trước được kể lại trong mạch suy 
tưởng trầm lắng như một cuốn phim quay chậm về cuộc đời của người mẹ nghèo khó. 
Hình ảnh mẹ Tơm được diễn tả bằng những chi tiết tiêu biểu nhất để sáng lên một tấm 
lòng yêu nước, một lòng vì cách mạng: 
Thương người cộng sản, căm Tây Nhật 
Buồng Mẹ - buồng tim - giấu chúng con 
Đêm đêm chó sủa ... Làng bên động ? 
Bóng Mẹ ngồi canh lẩn bóng cồn... 
Khổ hơ này đã thể hiện rất đẹp tình cảm của mẹ Tơm với cách mạng. Người Mẹ nuôi 
giấu cán bộ, tác giả so sánh buồng Mẹ - buồng tim là cách so sánh đắt giá. Ở đó chứa 
đựng cái lớn lao của tình Mẹ, vượt qua cái cơ cực nhỏ bé của một kiếp người. Bóng Mẹ 



như hòa cùng nước non, vẻ đẹp có tầm cao và chiều sâu của tấm lòng yêu nước, căm thù 
giặc sâu sắc. 
    Mẹ Tơm được khắc họa qua những nét giản dị đời thường nhất nhưng không hề làm 
giảm đi cái vĩ đại của người mẹ cách mạng này. Một hình ảnh thật đẹp khái quát vóc 
dáng mẹ : 
Bãi cát vàng thau in bóng Mẹ 
Chiều về ... Hòn Nẹ... biển reo quanh... 
    Trong dáng vẻ người mẹ, rực sáng hào quang của tinh thần yêu nước. Có cái thư thái 
nhẹ nhàng của một người đã hoàn thành nhiệm vụ với Đảng, với cách mạng. Một chữ in 
như ghi tạc hình mẹ vào lòng đất nước quê hương. 
    Theo lời kể của Tố Hữu, người đọc như thấu hiểu cả niềm vui và nỗi buồn của mẹ 
Tơm. Trong cuộc đời của người mẹ anh dũng ấy dường như không có điều gì dành cho 
riêng mình mà toàn tâm toàn ý cho cách mạng. Mẹ sống cùng quê hương, và quê hương 
là nguồn vui chia sẻ cùng Mẹ: 
Sóng hãy gầm lên, gió thét lên 
Triều dâng. Chèo mạnh, thuyền ơi thuyền 
Vui chăng, hỡi Mẹ, đời vui đó 
Cờ đỏ ta lay động mọi miền 
    Cả khổ thơ diễn đạt bằng nhịp chắc khỏe và dùng nhiều động từ mạnh để diễn tả 
không khí cách mạng vùng lên. Sóng và gió như chứa đựng sức mạnh của trăm kiếp 
người cực khổ như mẹ Tơm để làm thành bão táp cách mạng chôn vùi quân giặc. Niềm 
vui hòa cùng nỗi đau, ta càng cảm phục tinh thần hy sinh của Mẹ : 
Máu con đỏ cát đường thôn lạnh 
Bóng Mẹ ngồi trông vọng nước non 
Vì cách mạng hy sinh, có người mẹ nào lại chịu đựng được khi con mình bị giặc bắt? 
Thế nhưng nỗi đau như dồn nén trong đôi mắt mẹ, để giữ trọn lòng trung kiên với cách 
mạng. Vọng là cái nhìn sâu thẳm, ở đó là cả một niềm tin sắt đá vào một ngày mai. 
    Về thăm Mẹ, chỉ còn lại đôi nấm đất trắng chân đồi, nỗi niềm ấy được nhà thơ diễn tả 
cảm động và chân thành trong hai khổ thơ kết, để tạo nên một tượng đài bất tử về Mẹ : 
Sống trong cát, chết vùi trong cát 
Những trái tim như ngọc sáng ngời 
    Có một chữ gây nhiều tranh cãi : hòa  hay vùi? Chết vùi trong cát -  sự thật đau lòng 
gợi lên một ý nghĩ ghê rợn trong Kinh Thánh "Thân cát bụi lại trở về cát bụi". Sau sự mất 
mát tưởng chừng là hư vô, là vô nghĩa. Nhưng chết hòa trong cát thì cảm giác mất mát có 
giảm đi. Thế nhưng dụng tâm của tác giả đâu phải ở hòa hay  vùi, chủ yếu cái còn lại là 
những trái tim như ngọc sáng ngời là phẩm chất trong sáng tuyệt vời của người mẹ hy 
sinh một đời vì cách mạng. oó là cái chết mở ra ý nghĩa của sự sống. 
    Bước chân mười chín năm sau, điều còn lại là: 
Nắng tươi xóm ngói, tường vôi mới 
Phấp phới buồm dong, nắng biển khơi 
    Đó là vẻ đẹp cuộc sống mới đang thay đổi từng ngày, là điều hy vọng từng lóe trong 
đôi mắt Mẹ  vọng nước non giờ đây đã thành hiện thực. Từ tâm linh tỏa ra làn hương 
tưởng nhớ biết ơn, để nhà thơ suy ngẫm về một cuộc đời đầy ý nghĩa. Mượn nén hương 
thơm - tâm hương, nhà thơ tự trái tim mình đã thay mặt cả một dân tộc cảm tạ người mẹ 
đã góp trái tim ngọc cho cách mạng. 
* Từ góc độ riêng tư, tình mẹ con sâu nặng, Tố Hữu đã nói lên đầy đủ vẻ đẹp của người 
mẹ Việt Nam qua hình ảnh bà mẹ quê nghèo. Những phẩm chất được phát hiện, nâng 
niu, truyền qua bao thế hệ giúp người đọc hiểu thêm một chân lý yêu nước giản đơn và 
biết ơn Người Mẹ Việt Nam - người anh hùng thầm lặng./. 
T.H.N 

Thứ Ba, ngày 28 tháng 11, 2006 
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Đọc sách:  CẢM NHẬN VÀ BÌNH THƠ  của Nhà giáo ưu tú Trương Tham 

(NXBVHTT, 2005) 

Bốn mươi năm gắn bó với bục giảng, đến lúc nghỉ ngơi, nhà giáo ưu tú Trương Tham đã 
tập hợp và ra mắt cuốn sách Cảm nhận và bình thơ (NXBVHTT, 2005) gồm 34 bài viết 
công phu, như một chút hương gửi lại cho các thế hệ học trò yêu văn chương. Một cuốn 
sách nhỏ chứa đựng bề dày kinh nghiệm và tâm huyết của người thầy đã từng đào tạo 
biết bao nhiêu nhân tài cho đất nước. 

34 bài viết - một tấm lòng đau đáu vì những vẻ đẹp thi ca! Có không ít bài đã được tuyển 
chọn vào sách giáo khoa, các cuộc thi bình thơ của Đài Tiếng nói Việt Nam, tạp chí Kiến 
thức ngày nay. "Lời mở đầu" của quyển sách như một quan niệm và tình yêu của một 
người thầy "yêu nghề, yêu thơ" về công việc của mình: "Khi còn có thơ ca thì còn có 
người đọc thơ bình thơ. Bình thơ không chỉ là cảm nhận cái hay cái đẹp các nhà thơ cất 
giấu trong ngôn từ hình ảnh nghệ thuật mà còn giảng giải, phê bình, khơi lên mở ra 
những vẻ đẹp ấy. Cho nên bình thơ thực sự là một sáng tạo". Khi đi vào từng bài viết, 
người đọc có thể nhận ra dấu ấn sáng tạo tài hoa của tác giả, dù rằng những bài thơ được 
bình vốn dĩ đã rất quen thuộc và có bao nhà phê bình khác đã "cày xới" tưởng chừng như 
cạn nghĩa. Lối viết vừa dung dị, dễ hiểu và khúc chiết theo cách tư duy của một nhà giáo, 
vừa sắc sảo tinh tế uyển chuyển bằng tâm hồn của một nhà thơ có thể chinh phục được 
những người đọc khó tính nhất.  

Nhiều bài viết trong tập sách này lấy tiêu đề rất khiêm tốn "Vài suy nghĩ về...", nhưng để 
có những suy nghĩ ấy là cả một quá trình trăn trở với thi ca hàng chục năm. Có những bài 
trước kia tôi từng được nghe thầy giảng, bây giờ đọc lại trong cuyốn sách này lại có thấy 
thêm nhiều phát hiện  mới. Một vẻ đẹp "ngọn nắng" trong ca dao, qua cách bình của 
thầy, bỗng lấp lánh thêm bao vẻ đẹp của người con gái dân dã trên cánh đồng quê hương, 
có mấy ai hình dung ra "Mặt trời dân ngọn lúa đòng đòng, mặt trời toả ngọn nắng xuống 
chỗ đất trời gặp nhau là ở nơi chẽn lúa đòng đòng, ở cái "thân em" ấy". Đánh giá thẩm 
bình những giá trị văn chương bao giờ cũng xuất phát từ chỗ hiểu đúng tác phẩm mới 
nâng tầm cái hay cái đẹp của tác phẩm lên. Bởi thế, trong các bài viết, thầy cũng đưa ra 
những kiến giải đầy trách nhiệm phản bác những cách hiểu lệch lạc, méo mó tác phẩm 
tạo nên phản cảm. Ngay cả những người "bình thơ" là giáo sư, tiến sĩ mà hiểu sai cũng 
được thầy chỉ ra chỗ sai trong từng luận điểm, trên chính những nguyên lí văn chương sơ 
đẳng nhất. Thiết nghĩ, đó là việc làm cần thiết hiện nay, khi có một số người mượn mác 
học vị, học hàm để viết cẩu thả, làm những chuyện đê tiện với văn chương (ý Nam Cao), 
nguy hại hơn là đầu độc và làm méo mó tâm hồn học sinh. Chẳng hạn, bàn về bài thơ 
Chiều tối của Bác Hồ, bài viết đã chỉ ra những chỗ hiểu sai từ cách phân tích của giáo sư 
Trần Đình Sử  cho rằng Bác "thương mình cô đơn", "muốn dừng chân trên con đường 
muôn dặm", những ý kiến của thầy Trương Tham nhấn mạnh "nếu vì mục đích nào mà 
viết thiếu suy nghĩ sẽ vô tình hạ thấp giá trị tư tưởng của những bài thơ của Bác", 
"không phải chuyện cảm nhận khác nhau về một bài thơ mà là chuyện đúng sai". Thẳng 
thắn không vị nể trong tranh luận, sâu sắc trong học thuật và cả quan điểm giáo 
dục,  không ác ý cá nhân, xuất phát từ lợi ích  học sinh, những bài viết của thầy đã có 
những kiến giải mới mẻ về thơ Bác Hồ, những bài thơ cách mạng giá trị của Tố Hữu, 
Chính Hữu... Đúng như tên gọi Cảm nhận và bình thơ, người đọc còn được tiếp nhận 



những cách cảm về thơ Nguyễn Khuyến, Tản Đà, Xuân Diệu, Nguyễn Bính... đầy chất 
trữ tình, bám sát chi tiết nghệ thuật để khơi lên giá trị thẩm mĩ, ý nghĩa nhân sinh. Cách 
bình khoa học, không dựa hơi mà ‘tán", không "trữ tình ngoại đề" ngoài văn bản, đó là tư 
duy của người từng nhiều năm quen với việc giảng dạy. Đó cũng là việc làm bổ ích với 
những giáo viên dạy Văn, những đồng nghiệp và lứa học trò như chúng tôi. Chính những 
suy ngẫm về tác dụng văn chương với đời sống qua các bài bình đã làm cho những kiến 
giải của thầy về tác phẩm trong nhà trường càng sâu sắc. Một phần nội dung của quyển 
sách là những suy nghĩ về việc dạy văn học văn hiện nay, là những kinh nghiệm của một 
đời dạy Văn, những trăn trở ấy được nói lên bằng giọng điệu tâm tình, như gửi gắm đến 
"những học trò gần xa". Tôi chợt nhớ những học trò đã thành danh của thầy: nhà phê 
bình Trần Mạnh Hảo, GS Trần Đăng Xuyền, hàng trăm người là tiến sĩ, thạc sĩ văn 
chương... dù thầy chưa hề đươc phong học hàm học vị gì. Không chỉ dựng lên chính xác 
chân dung của những các nhà thơ lớn của dân tộc qua các bài thơ, tác giả còn tỏ ra trân 
trọng với những gương mặt triển vọng, những tác phẩm ngoài nhà trường như các bài 
bình Sim trên hè phố của Nguyễn Thanh Mừng, Gửi Thúy Kiều của Văn Trọng Hùng, 
Thơ Bình Định thế kỉ XX... Đó cũng là tấm lòng với mảnh đất Bình Định quê hương. 

Trong cuốn Chân dung và đối thoại của Trần Đăng Khoa từng nhắc đến hình ảnh của 
một thầy giáo trẻ lặn lội đi tìm gương mặt thần đồng thi ca. Bây giờ, đã bốn mươi năm, 
người thầy giáo ấy vẫn đắm đuối cùng những vẻ đẹp thi ca,  với việc bồi dưỡng tâm hồn 
cho thế hệ trẻ: nhà giáo ưu tú Trương Tham. 

  

                                                            Qui Nhơn, ngày 17 tháng 3 năm 2005 

                                                                        Trần Hà Nam 

Thứ Ba, ngày 28 tháng 11, 2006 
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Ngay từ ấu thơ, ca dao đã gắn với cuộc đời của mỗi chúng ta. Những lời hát, điệu ru lớn 
dần theo năm tháng. Ca dao – tiếng nói trữ tình dân gian trở thành một phần không thể 
thiếu trong đời sống tinh thần của con người. Giống như tất cả các thể loại của văn học, 
ca dao cũng hướng đến đối tượng trung tâm là con người, khám phá, phát hiện những vẻ 
đẹp trong cuộc sống con người. Với người bình dân, tình và nghĩa luôn quyện chặt làm 
nên đời sống tinh thần phong phú và sâu sắc. 
Trong khi thổ lộ tâm tình – gắn với cuộc sống lao động, sản xuất, sinh hoạt, đấu tranh xã 
hội và quan hệ tình cảm, ca dao luôn hướng về con người – nhân dân. Những câu hát 
phản ánh đầy đủ hiện thực cuộc sống và thế giới tâm hồn của người bình dân. Đời sống 
vật chất và tinh thần ấy hiện lên qua những rung cảm mãnh liệt, tinh tế đa dạng, độc đáo 
và sâu sắc, tô đậm thêm vẻ đẹp con người, bộc lộ chất nhân văn cao cả. Nói đến chất 
nhân văn trong ca dao là nói đến vẻ đẹp con người cả hình thức lẫn nội dung, từ bên 
ngoài đến bên trong, từ hiện thực đến tâm hồn, là Con Người viết hoa. Chất nhân văn 
đem đến nhận thức và rung độngvề con người, theo khuynh hướng ca ngợi, trân trọng, 
thương yêu, tin tưởng, bảo vệ con người và chống lại tất cả các thế lực xấu xa thù địch 
với con người. Đặc biệt, trong bất kì hoàn cảnh nào, phẩm giá, nhân cách luôn được đề 
cao. 
Chất nhân văn trong ca dao gắn với quan niệm về con người của người bình dân, thể hiện 
ý thưcù và tình cảm của người bình dân, gắn với một quan niệm khoẻ khoắn, lành mạnh, 



trong sáng của chính người lao động. Là quá trình tự nhận thức bản thân của người bình 
dân trong hoàn cảnh cuộc sống vất vả, chịu đựng nhiều nỗi bất bình, tủi nhục, đắng cay 
vẫn giữ được bản chất tốt đẹp, tình nghĩa đậm đà. 
Trước hết , đó là vẻ đẹp con người trong mối quan hệ với tự nhiên: con người bao giờ 
cũng là trungtâm của những vẻ đẹp tự nhiên, đem lại sức sống và nét hài hoà cho thiên 
nhiên vũ trụ. Thiên nhiên trong ca dao bao giờ cũng được mô tả ở nét tinh tế, gợi cảm và 
trữ tình nhất, gắn với cảm quan thẩm mĩ dân gian cụ thể, tinh lọc. Thậm chí có những bài 
chỉ tả cảnh nhưng cũng giúp nhận ra tấm lòng với thiên nhiên, sự gắn bó con người với 
thiên nhiên. 
Tiếp đến là vẻ đẹp con người trong các quan hệ cộng đồng, quan hệ xã hội: nền tảng xã 
hội là bất công, những xung đột giữa các giai cấp đối kháng – kẻ thống trị và người bị trị. 
Vì vậy, ca dao là sự dồn nén của tinh thần đấu tranh, sức phản kháng mạnh mẽ của người 
bình dân. Sức sống con người bộc lộ ở nét cứng cỏi trong nhân cách, không chịu khuất 
phục trước hoàn cảnh , luôn tìm cách vượt lên những áp lực, định kiến xã hội, chiến 
thắng số phận, tin tưởng tương lai và đứng về phía lẽ phải. Chất nhân văn bộc lộ rõ nhất 
trong lao động sản xuất và đấu tranh xã hội: cần cù, bền bỉ, nhẫn nại, luôn ý thức rõ gia 
1trị của chính mình. Đó là tầm vóc vĩ đại của nhửng con người bình thường. 
Không những thế, vẻ đẹp nhân văn còn bộc lộ trong những quan hệ riêng tư , gắn kết con 
người với con người, đi sâu vào đời sống tình cảm của con nguời. Vẻ đẹp ấy hiện lên 
đằm thắm, nồng hậu, trọn vẹn cả hai mặt nghĩa và tình. Tinh thần trọng nghĩa khinh tài, 
quan niệm đạo lí thủy chung được đề cao trong những mối quan hệ gia đình, tình làng 
nghĩa xóm… giữa những người cùng chung cảnh ngộ. Ca dao là tiếng lòng tha thiết, làm 
đẹp thêm tâm hồn con người trongnhững ân tình nhắn nhủ hướng về quê hương, những 
con người cùng tâm tư, đồng điệu về cảm xúc. Từ đó, ca dao tạo nên những cung bậc 
trạng thái, cảm xúc uyển chuyển , đa dạng diễn tả tâm hồn người bình dân, hướng tới 
những giá trị ổn định, vững bền: thương người, tương thân tương ái, đoàn kết. 
Đặc biệt, vẻ đẹp con ngườ i trong mối quan hệ với bản thân tạo nên tiếng nói nội tâm 
thầm kín và mãnh luệt nhất , luôn thể hiện tấm lòng nhân hậu, vị tha, hướng đến cái cao 
cả hoàn thiện. Vẻ đẹp đáng quí  ở cái hồn nhiên chân thật, mạnh mẽ đầy cá tính, giản dị 
bộc trực. Bên cạnh đó là sự bay bổng của trí tuởng tượng ắp tràn ước mơ, khát vọng sống 
của người lao động. 
Giá trị của chất nhân văn trong ca dao: giúp người đọc khám phá những vẻ đẹp hiện thực 
cuộc sống bình thường, làm phong phú nhận thức của con người, nâng cao đời sống tinh 
thần và bồi đắp tâm hồn con người ngày càng tốt đẹp hơn. Chất nhân văn là kết tinh, hội 
tụ giá trị tinh thần truyền thống của dân tộc, tạo nên sức cuốn hút, hấp dẫn mọi thế hệ, là 
sự gắn kết mạch nguồn dân tộc từ quá khứ đến tương lai. 
      (T.H.N) 

Tình nghĩa trong ca dao 
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 Ca dao ra đời từ ngàn xưa, gắn với cuộc sống trăm đắng ngàn cay nhưng đậm tình nặng nghĩa. 
Những câu hát phản chiếu đời sống tâm hồn, đời sống tình cảm của người bình dân, chứa 
đựng những đạo lí dân gian sâu sắc. 
 Những đề tài ca dao bắt nguồn từ thực tế cuộc sống lao động sản xuất và những sinh hoạt đời 
thường, từ những rung động tinh tế trước thiên nhiên, từ đời sống thuần hậu chất phác của 
người lao động. Chính vì thế, những hình ảnh ca dao mộc mạc nhưng mang theo bao hơi thở 
tâm tình, những nỗi niềm thân phận. Toát lên từ những lời ca là ý thức về phẩm giá, nhân 
cách, là những tình cảm thương nhớ đợi chờ, là khát vọng được sẻ chia, là ước ao về cuộc 
sống thủy chung mặn nồng. 
 Ta hãy nghe những lời tình tự  trong mô-tip thân em quen thuộc của ca dao: 
Thân em như tấm lụa đào 
 Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai 



 Không ngẫu nhiên đâu, khi những ví von về người phụ nữa lại gắn với hình ảnh “tấm lụa 
đào” gợi cảm, vừa mềm mại dịu dàng như bản tính cố hữu của người phụ nữ, vừa tươi tắn sắc 
đào tươi như sức sống mãnh liệt của tâm hồn. Thế nhưng tấm lụa cao quí  ấy đã trở thành món 
hàng trao đổi – phất phơ giữa chợ. Thân phận người phụ nữ ngày xưa là thế, mỏng manh, phụ 
thuộc không biết đi đâu về đâu giữa dòng đời trong đục khó phân. Bởi thế, lời ca dao như một 
tiếng than, ngậm ngùi trong câu hỏi vọng lên biết vào tay ai? Dẫu phải rơi vào những nghịch 
cảnh như vậy, những lời ca về thân em vẫn toát lên một niềm kiêu hãnh về phẩm giá: 
Thân em như củ ấu gai 
Ruột trong thì trắng, vỏ ngoài thì đen 
Ai ơi, nếm thử mà xem 
Nếm ra, mới biết rằng em ngọt bùi. 
Trong lời  ca dao này, chứa đựng cái nhìn dân gian quanh việc đánh giá hình thức - nội dung, 
hiện tượng - bản chất qua một so sánh trực quan với củ ấu gai nhỏ bé. Vẫn là cách nói nhún 
nhường thân em, nhưng kín đáo bộc lộ vẻ đẹp “ruột trong thì trắng” đối lập với vẻ bề ngoài 
đen đủi xấu xí. Lời nhắn nhủ “ai ơi nếm thử mà xem” vừa như trách móc, vừa như thiết tha 
mong mỏi ai ơi kia sẽ đến với nhau vì cái “ngọt bùi” nồng nàn tình nghĩa. Không chỉ là tiếng 
nói tỏ bày tấm lòng, bài ca dao còn ẩn chứa nỗi niềm cay đắng thân phận, bởi lẽ người đời đôi 
khi lại phũ phàng thờ ơ với những vẻ đẹp thực chất mà đuổi theo cái hào nhoáng bề ngoài. 
Bởi thế, những tâm tình cất lên như một sự cảnh tỉnh, một lời nhắc nhở con người đến với 
nhau bằng tấm lòng. 
Ca dao có khả năng chắt lọc nghệ thuật sống từ chính những cái cụ thể gần gũi trong đời sống 
hàng ngày để tạo ra những liên tưởng gắn với thế giới tâm hồn phong phú tinh tế, với những 
tình cảm phức tạp của con người. Một vị khế chua mang theo bao xót xa cho tình duyên 
không trọn vẹn. Những nghịch cảnh bất công trong cuộc đời cũ luôn là lực cản khiến cho đôi 
lứa phải chia lìa. Trong những trái ngang ấy, lời ca dao cất lên bao thiết tha nhung nhớ: 
… Mặt trăng sánh với mặt trời 
Sao Hôm sánh với sao Mai chằng chằng 
Mình ơi! có nhớ ta chăng? 
Ta như sao Vượt chờ trăng giữa trời 
Tâm sự “mình –ta” biết bao quyến luyến! Mô-tip mình - ta bao giờ cũng đọng lại những ân 
tình sâu nặng trong đời sống tình cảm của người bình dân. Tình yêu đôi lứa được sánh với ánh 
sáng mặt trăng, mặt trời, đặc biệt là các liên tưởng gắn với sao Hôm sao Mai –tuy hai mà một 
thật khắng khít. Từ đó hướng tới những giá trị cao cả bất tử của tình nghĩa dành cho nhau. Và 
cũng thật thú vị biết bao khi ánh sao kia lại biến thành “sao Vượt” băng qua bao trở lực đón 
nhận tình cảm nồng nàn. Ca dao đã diễn tả nỗi lòng hướng về nhau thật tinh tế: 
Khăn thương nhớ ai 
Khăn rơi xuống đất 
Khăn thương nhớ ai 
Khăn vắt lên vai… 
Ta nghe như có bao dùng dằng thương nhớ trong từng lời nồng nàn. Khăn thương nhớ ai, đèn 
thương nhớ ai… từng động tác, từng cái nhìn như mang theo cái bồn chồn lo lắng cho duyên 
tình trắc trở. Nhịp thơ dàn trải, mong manh. Có thể hình dung ra từng cử chỉ, từng động tác 
dồn nén nhớ thương. Lời ca dao gợi lên bao suy ngẫm về hoàn cảnh trớ trêu của người phụ nữ 
không tự định đoạt được duyên tình của mình. Bức tranh tâm trạng ấy vừa được tạo nên bằng 
những hình ảnh nối kết khăn – đèn – mắt, vừa là điệp khúc tâm trạng đầy day dứt “… thương 
nhớ ai” – hàm chứa trách móc giận hờn . Khoảnh khắc người con gái đối diện chính mình 
cũng là lúc ta nhận ra chiều sâu tâm hồn đằm thắm thủy chung, nhận ra nỗi lòng ngổn ngang 
trăm mối tơ vò. Bài ca dao này cũng như một lời ca dao tương tự : đêm qua ra đứng bờ ao/ 
trông cá cá lặn trông sao sao mờ…. Mỗi vật được nhắc đến như chứa đựng trong đó cả tấm 
tình hướng về nhau. Nhịp lục bát khép lại tâm tư trĩu nặng: 
Đêm qua em những lo phiền 
Lo vì một nỗi không yên mọi bề 



Lời ca dao kín đáo như oán như than, hé mở bao bất công ngang trái, trắc trở tình duyên. 
Không gian cảnh vật như chứa đựng nỗi niềm con người, thành tâm trạng cất lên lời nhắn nhủ 
tha thiết. Nhưng có thể thấy cùng với niềm tin son sắt, tình cảm nhớ nhung, không bao giờ ca 
dao lại đem đến cảm giác ủy mị yếu đuối mà luôn đau đáu một tấm òng chung thủy. 
Ngay trong những hoàn cảnh đắng cay chua xót, trong sự cách xa chia lìa, tấm lòng người 
bình dân dành cho nhau thật bền bỉ: 
Muối ba năm muối đang còn mặn 
Gừng chín tháng gừng hãy còn cay 
Đôi ta tình nặng nghĩa dày 
Có xa nhau đi nữa ba vạn chín nghìn ngày mới xa 
Hình tượng “muối mặn – gừng cay” từ lâu đã gắn với cuộc sống bình dị của người dân quê: 
“Tay bưng đĩa muối chấm gừng – Gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau”. Cái mặn nồng 
của ân tình, cái cay cực cùng nếm trải đã kết lại những tấm lòng. Thời gian dù có cách xa, vị 
đời có thể nhạt nhẽo, nhưng những ân tình đã thành gừng cay muối mặn thì không có một trở 
lực nào có thể làm lạt phai. Ân tình ấy được đo bằng thời gian đời người ba vạn chín nghìn 
ngày – trăm năm, đã trở thành lẽ sống đậm đà tình nghĩa thủy chung của dân tộc. Thật cụ thể 
và sâu sắc biết bao những lời lẽ mộc mạc mà chắc nịch chi li như vậy, Tình yêu, lòng chung 
thủy đã gắn kết nên đôi lứa, giúp con người vượt qua qui luật khắc nghiệt của tạo hoá. Độ 
nồng nàn của tình cảm, sức mạnh của tình yêu vượt lên cả cái chết. 
Tình nghĩa trong ca dao phong phú , tinh tế và sâu sắc, trở thành nền tảng đạo lý và vẻ đẹp 
tâm hồn của dân tộc. Mỗi lời ca dao mang theo bao tâm tư, khát vọng, giúp con người vượt 
lên nghịch cảnh, sống với nhau trọn vẹn nghĩa tình. Cũng nhờ vậy, những vẻ đẹp cuộc đời đi 
vào ca dao đáng yêu, đáng quí  biết bao. Sức sống ca dao mãi mãi trường tồn cùng dân tộc, 
gắn với vẻ đẹp của những tâm hồn nhân hậu, cao cả, trong sáng của người bình dân. 
T.H.N 
Thứ Tư, ngày 29 tháng 11, 2006 
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Quê tôi là vùng đất bán sơn địa Cảnh Vân, Phước Thành, Tuy Phước. Đường về quê phải 
đi qua ngọn Hương Sơn mà dân quê tôi quen gọi bằng cái tên mộc mạc dân dã: núi 
Thơm. Tôi được biết quê nội từ năm lên 7 tuổi, khi háo hức theo cha về miền Nam. Với 
tôi, mảnh đất Bình Định trước đó chỉ được hình dung qua câu hát: Miền Nam em dừa 
nhiều, miền Nam em dứa nhiều, miền Nam em xoài thơm, miền Nam em khoai bùi rồi 
“Dừa xanh xanh Bình Định, đồng xanh xanh Tháp Mười, tràm xanh xanh Hậu Giang, là 
quê em ngoan cường…”. Tôi yêu quê tôi có dòng Hà Thanh mà theo lời kể của cha là 
dòng sông hiền hoà bao bọc xóm làng, là con sông chảy trong nỗi nhớ đã thành tên của 
anh ruột tôi. Khi tôi sinh ra, thoạt tiên cha định đặt tên tôi là Hương Sơn hay Thơm theo 
tên ngọn núi quê nhà, nhưng rồi có lẽ không mạnh mẽ, nam tính (!) nên cuối cùng tên tôi 
đã gắn với nỗi nhớ quê Nam của cha suốt 20 năm đất Bắc. Những ngày tập kết, mỗi khi 
có mưa cha lại vác cần câu hoặc bè vó ra mương. Cha bảo: “Mai mốt thống nhất về quê 
cha dẫn đi câu ở Bàu Quăng, quê mình nhiều cá lắm”. Bạn có thể cho là tôi dài dòng kể 
lể! Vâng, quê hương thời tuổi nhỏ khi chưa một lần được đặt chân về đã đẹp biết bao 
trong tâm trí tôi. Ngày trở về, ngay từ xa khi nhìn thấy ngọn núi Thơm, cha chỉ: sắp đến 
quê rồi đó! Núi Thơm chính là chứng tích đầu tiên ghi dấu cuộc trở về nhận quê của tôi. 
Thấm thoắt thời gian đã trôi đi gần ba mươi năm kể từ ngày ấy! Dẫu sống ở Qui Nhơn, 
nhưng ngày còn nhỏ, ngồi sau xe đạp cho cha chở về quê, tôi vẫn còn nguyên cảm giác 
náo nức khi nhìn thấy ngọn núi quê hương ba ngọn sừng sững đón chào. Sau này, được 
chú tôi là Hương Sơn lão sĩ Trần Đình Chi đọc cho nghe, tôi lại biết thêm: 



Cây Sanh, cây Xọp, cây Da 
Ba hòn gộp lại gọi là núi Thơm 
Ngọn núi thoai thoải xinh xinh ấy còn là nơi tôi được biết những sự tích gắn với lịch 
sử  quê hương và dòng họ. Người trong họ tôi bảo: Hương Sơn là linh khí của Cảnh Vân, 
có ăn nên làm ra cũng nhờ có ngọn núi làm bình phong che chở. Bởi vậy, khi xưa sư 
đoàn 22 nguỵ phá núi làm đường đã vấp phải sự phản ứng của dân địa phương nên không 
dám chạm vào ngọn núi thiêng ấy. Thế nhưng, chúng cũng kịp khoét thành hai rãnh mà 
dân trong vùng gọi là thăng-sê (hào) khiến cho ngọn núi mang thêm chứng tích thời 
chiến tranh chống Mỹ. Nhưng điều khiến tôi tự hào về ngọn núi Thơm chính vì ông cố 
của tôi từng giữ chức Tán tương quân vụ cho đại nguyên soái Mai Xuân Thưởng trong 
phong trào Cần Vương, bắt Tây về xử tội tại đây. Khi đọc cuốn Nước non Bình Định của 
Quách Tấn, đoạn viết về Hương Sơn quân thứ của Mai Nguyên soái, tôi vô cùng thích 
thú khi phát hiện nhiều điểm trùng hợp với địa danh quê mình: quê tôi cũng có Hương 
sơn, có hòn Chóp Vung, có núi An Chà. Trong phong trào Cần Vương, mảnh đất Phước 
Thành có ông Thống Bin, có đốc binh Trưng và ông cố tôi là ông Tú Cả tham gia. Phải 
chăng, tên gọi của các địa danh quê tôi có một mối liên hệ mật thiết với phong trào của 
Mai anh hùng? Xin nhường các nhà sử học nghiên cứu tìm hiểu. Trong cảm xúc hướng 
về quê nội, tôi đã tìm hỏi những bậc cao niên và cha tôi để được biết thêm: trong thời kỳ 
kháng chiến chống Pháp, quê tôi là vùng tự do, hưởng ứng tinh thần toàn dân kháng 
chiến, dân quân du kích đã dựng đài cao trên hòn cây Xọp của Hương Sơn để “quan sát 
địch tiến nơi nào, du kích báo động đồng bào đều hay”. Tôi mới vỡ lẽ ra ý nghĩa của tấm 
bình phong bảo vệ xóm làng khi chợt nhớ bài học vỡ lòng quân sự hồi ở Đại học Sư 
phạm Qui Nhơn. 
Trong sự phát triển chung của tỉnh nhà, người dân quê tôi đã hưởng cuộc sống đầy đủ 
hơn, dẫu là một xã nghèo nhưng đường dây điện đã kéo về từng nhà từ mười lăm năm 
nay thay thế ánh đèn dầu tù mù. Nhiều con đường trong xóm được lát bê tông. Nhưng 
đáng tự hào nhất là quê tôi có nhiều con em vào đại học hơn trước. Trước kia đời ông cha 
cũng đỗ đạt cử nhân, tiến sĩ. Bây giờ, nhiều con cháu cũng lấy bằng thạc sĩ và tiếp tục 
học lên. Dẫu vẫn xếp vào diện xã nghèo, nhưng vượng khí Hương sơn, như lớp cha chú 
vẫn tin cùng nền nếp các dòng họ lâu đời và sự quan tâm đến giáo dục của các cấp lãnh 
đạo Đảng và Nhà nước đã làm rạng danh mảnh đất quê tôi với truyền thống hiếu học. Xã 
tôi có trường chuẩn quốc gia, có nhiều con em cấp THCS thi đạt giải thủ khoa các kỳ thi 
học sinh giỏi. Chỉ riêng năm học trước, học sinh Phước Thành đã làm rúng động cả 
trường chuyên Lê Quý Đôn khi có 9 em thi đều đậu. Các cơ quan báo chí đã về quay 
phim , phỏng vấn, trong họ tôi có người được đi dự Đại hội Khuyến học Trung ương… 
Nói về cái được của quê hương với niềm tự hào rất riêng nhưng không thể không cảm 
thấy ít nhiều bâng khuâng khi nói về những vẻ đẹp đã không còn nữa. Ngày mới về, bàu 
Quăng còn cá, tôi đã được cha dẫn đi câu nhưng rồi giờ đây với thói quen dùng thuốc sâu 
cũng như việc cạn dần nguồn nước vào mùa hạn do tình trạng phá rừng đầu nguồn sông 
Hà Thanh đã khiến bàu Quăng cạn cá từ lâu, thú đi câu của cha chỉ còn lại dàn câu chỏng 
chơ trên chái nhà lâu lâu nhìn thấy lại thở dài. Cha tuổi đã cao, sức đã yếu, nên tôi chăm 
về quê hơn. Bây giờ đến lượt tôi lại thở dài! Hương Sơn trong ký ức của tôi đâu rồi? Chỉ 
thấy những đoàn xe đang lũ lượt móc đất, xẻ đá. Hòn Xọp gần như mất hẳn. Ngọn núi 
xinh tươi hiền hoà như trải qua một trận bom toạ độ, tan tành nham nhở. Hỏi ra mới biết 
xã chủ trương bán đất núi, lấy mặt bằng. Cả một quần thể Hương sơn nếu san phẳng, bán 
mỗi lô hàng nghìn mét vuông với giá trăm triệu cũng được tiền tỉ (!). Các doanh nghiệp 
khai thác đá, chủ cây xăng…  đang đổ xô vào móc ruột ngọn núi quê tôi. Dân kêu, huyện 
lên, nhưng đá vẫn bị khai thác vô tội vạ không theo một qui hoạch tổng thể nào. Núi là 
của chung nên không ai quản lí, đá chẻ giá 1.300 đồng/viên. Ai mạnh cứ đào. Chao ôi, 
nền kinh tế thị trường lại nghiệt ngã đến thế ư ? Tôi chợt nghĩ một mai Hương sơn không 
còn vết tích mà ngậm ngùi. Con cái tôi sẽ không biết gì về sư ïtích quê hương. Kinh 
doanh kiểu đào rừng khoét núi ấy, sỏi đá có thành cơm cho người dân quê tôi được 



chăng, hay chỉ làm giàu cho một bộ phận sẵn tiền? Bao người dân quê tôi còn thấp thỏm 
nỗi niềm chạm vào tâm linh sâu thẳm, sợ mất đi nơi hương khói tổ tiên. Dẫu biết qui luật 
làm ăn giữa thời tấc đất tấc vàng, nhưng tôi vẫn ao ước có một cách làm hiệu quả, qui 
hoạch rõ ràng vừa giữ được dấu tích Hương sơn như một biểu tượng tinh thần quê 
hương, vừa cải thiện đời sống vật chất dân quê tôi thật sự. Tôi chỉ ước ao giống như ngày 
trước, tôi cũng chở con về, xa xa thấy ngọn Hương Sơn xanh rợp mà nao nức: “Sắp đến 
quê mình rồi đó!” 
         Tháng 2/2005 
TRẦN HÀ NAM 
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Tuổi thơ của tôi đã trôi qua cùng với những âm thanh "xực tắc" quen thuộc trên con 
đường Phan Bội Châu vắng lặng của bố con ông Tàu bán dạo, quen đến nỗi phân biệt 
được tiếng gõ nhanh là của ông con, còn tiếng gõ "cụp…cắc…cụp cắc… cụp cắc cụp… 
cắc cắc…cắc cụp" như siết hai thanh tre riết róng vào nhau là của ông bố. Tôi còn nhớ cả 
tiếng rao kéo dài của những bà những chị "Ai mua vịt… lộn… ơơ..ơ" như mang theo cái 
mỏi mệt và đau đáu bao nỗi niềm của cuộc mưu sinh. Tuổi thơ của tôi là những ngày 
rong chơi khắp các con đường nhiều cây cùng lũ bạn hái keo, kèo me bọc đầy những vạt 
áo may - ô rách, hay có lúc sà vào chơi bi, chơi đáo với đám bụi đời bến xe bằng tất cả sự 
cảm thông con trẻ. Dù rằng, trong đó có không ít đứa hôm sau đã bị tóm cổ vì móc túi 
khách đi xe lam, nhưng với lũ chúng tôi chúng vẫn là những đứa trẻ thích được chơi như 
bao đứa trẻ bình thường khác. Bây giờ, khi nhìn lũ trẻ sạch sẽ chơi đùa bên bể cá trong 
Bưu điện khang trang, tôi lại thèm chúng nhếch nhác đi một tí để được tắm mình vào gió 
nắng của những con đường Qui Nhơn hay chiều chiều được ra khoảnh sân đất sau bến xe 
quần thảo với trái banh làm bằng ni lông bọc giẻ rách như bọn trẻ "xóm bến xe lam" 
chúng tôi. 
Một Qui Nhơn ký ức của những ngày long rong phố xá thuở học trò dường như vẫn còn 
thấp thoáng đâu đó trong tôi, bởi lẽ đan xen với những công trình hối hả mọc lên, với 
những con đường mở rộng, cửa hiệu hàng hoá phong phú vẫn còn đó một Qui Nhơn lam 
lũ những gánh cá, gánh rau dồn trên xe lam, xe máy, xích lô về Chợ Lớn. Một Qui Nhơn 
của thời mở cửa vẫn chưa mất hẳn nét xưa trên gương mặt, cuộc sống của những người 
buôn gánh bán bưng, ở những chợ xổm chưa đưa vào qui hoạch. 
Tôi đã từng đến Huế, Nha Trang, hai thành phố miền Trung có những nét gần gũi Qui 
Nhơn. Triều Nguyễn không lưu nhiều dấu tích ở Qui Nhơn, ngoài Bãi tắm Hoàng hậu, 
nơi nghỉ ngơi của bà hoàng Nam Phương và ông vua ăn chơi Bảo Đại. Ít ra cũng là 
phép …nịnh vợ của ông chồng nổi tiếng trăng hoa hơn trị quốc. Nhưng quả thật, khi 
đứng từ điểm cao Gành Ráng trên Bãi Trứng - theo cách gọi dân gian, nhìn về thành phố 
mới thấy ông vua này khéo chọn chỗ chơi. Bởi lẽ ở đó ta có thể cảm nhận được một Qui 
Nhơn đầy chất thơ với nét uốn cong dịu dàng như một người thiếu nữ đang mơ màng 
giấc điệp bên tiếng sóng ru thầm thỉ. Vậy mà đã có thời nơi đây biến thành khu quân sự 
đầy mìn và thép gai. Còn nhớ năm 1986, thầy trò khoa Văn sư phạm chúng tôi lặn lội lên 
thăm mộ Hàn Mặc Tử, không có con đường mở sẵn, lên đến lưng chừng dốc Mộng Cầm 
là chạm hàng rào thép gai và bảng cắm lạnh lùng : "Khu vực quân sự, cấm vào. Ai bất 
tuân sẽ nổ súng". Thầy trò đành ngậm ngùi thắp nhang viếng nhà thơ… bên kia hàng rào, 
nhìn ngôi mộ cỏ dày hoang phế mà lòng đau như cắt. Bây giờ nơi đây đã thành khu du 
lịch, đường trải nhựa dẫn vào, cổng chào bán vé, mộ nhà thơ làm lại ốp đá men, có hẳn 



một khu lưu niệm và "người giữ lửa thơ Hàn" Dzũ Kha ngày ngày cặm cụi bút lửa chép 
thơ Hàn cho khách thập phương. Khu quân sự thời chiến tranh mãi sau thời mở cửa mới 
thành Đài Xuân và bây giờ thành Đồi Thi nhân cho những người yêu thơ có thể đến cùng 
nhà thơ, tổ chức Hội thơ hàng năm. Đường thơ đã mở cho mọi người cảm nhận một nét 
văn hoá xứng tầm Qui Nhơn. Con đường Nguyễn Huệ dọc theo bờ biển giờ đây có thêm 
con đường Xuân Diệu sóng đôi. Người anh hùng dân tộc cùng nhà thơ lớn đã đồng hành. 
Bờ biển Qui Nhơn đẹp, nhưng để khai thác hết tiềm năng du lịch thì dường như công 
việc mới chỉ bắt đầu. Tôi hình dung một khi chuyển vùng được dân cư, cả một bãi biển 
dài từ đầu đường Xuân Diệu vòng qua eo Tình Yêu đến tận chân Gành Ráng sẽ thông 
thoáng, lúc ấy Qui Nhơn sẽ còn hấp dẫn hơn cả bãi biển Nha Trang và chúng ta sẽ có 
nguồn thu đáng kể từ du lịch biển.Lúc ấy du khách đến Qui Nhơn mới thật sự cảm nhận 
về một thành phố yên bình, thành phố thi ca. Có lẽ phần nào Qui Nhơn giống với Huế ở 
chất thơ nhưng không mang vẻ trầm mặc cố hữu của mảnh đất cố đô mà mạnh mẽ hơn 
trong sức sống ngang tàng như sóng biển ngày đêm vỗ tung Gành Ráng. 
Kể từ khi khai thông con đường Qui Nhơn - Sông Cầu, trung tâm thành phố dường như 
đang dịch chuyển dần về phía Nam. Cùng với việc khai thác các bãi biển dọc theo tuyến 
đường này, nếp sinh hoạt vui chơi của người Qui Nhơn có phần đổi khác. Đại lộ Nguyễn 
Tất Thành thành con đường đẹp nhất, khác hẳn với khu sân bay ngày xưa tường bọc 
chung quanh, đường băng quạnh quẽ. Để mỗi lúc chiều buông, con đường dập dìu nam 
thanh nữ tú đổ về hướng đường đèo mới mở. Khi thành phố lên đèn, đứng trên đỉnh đèo 
nhìn xuống thành phố rực sáng ánh đèn màu, có thể dễ dàng nhận ra dãy đèn vàng đường 
Nguyễn Tất Thành - An Dương Vương cùng ánh sáng từ trường Đại học Qui Nhơn, khu 
siêu thị mới mở cùng ánh sáng của các nhà cao tầng ngày càng nhiều tạo nên một diện 
mạo Qui Nhơn đang trên đà hình thành nếp văn minh đô thị mới. 
Dẫu Qui Nhơn có nhiều thay đổi, tôi vẫn nao lòng khi bất chợt gặp lại một cây keo, cây 
me tây cổ thụ từng lưu bao ký ức tuổi thơ. Đôi khi ngẩn ngơ trên những con đường Qui 
Nhơn, ngắm nhìn những hàng cây mới trồng cùng những người công nhân đang cần mẫn 
chăm tưới, tôi lại thấy lòng mình dịu bớt bao lo toan bộn bề. Tôi không phải một nhà 
hoạch định chính sách để giải quyết bao bài toán của một đô thị thời mở cửa, cũng không 
phải là người ưa thích sự ồn ào náo nhiệt để mong Qui Nhơn sẽ nghẹt cứng xe cộ sầm uất 
như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Bởi thế, tôi yêu những màu xanh của hoa sữa, hàng 
cau, thảm cỏ dọc theo đường phố Qui Nhơn, những con đường dẫn ra gặp biển với vẻ 
đẹp của cát vàng sóng trắng hài hoà với dáng núi bao quanh. Tôi lại mong sớm được đặt 
chân trên cây cầu mở đường đến Nhơn Hội, Nhơn Lý, để được cảm nhận Qui Nhơn trong 
một quần thể du lịch núi-biển-đảo. Qui Nhơn trong tôi với Cù Lao Xanh, Qui Hoà - Gành 
Ráng, Bãi Xép, Bãi Bàng, với Phương Mai - Nhơn Hội sẽ lại là nơi đón các nhà thơ, nhạc 
sĩ đi tìm cảm hứng như thuở xưa nơi đây đã góp phần khơi nguồn trường thơ Bình Định. 
Thành phố của tôi sẽ mãi như câu hát: "Qui Nhơn ơi Qui Nhơn, thành phố bình yên, 
thành phố bên biển và thành phố thi ca…" 
Qui Nhơn, tháng 4 năm 2004 
T.H.N 

Thứ Tư, ngày 29 tháng 11, 2006 
 
 

Cảm nhận truyền thuyết "Mị Châu - Trọng Thủy" 
Điểm Ngôi sao Blog: 14 (5 lượt) | Lượt xem: 7298   
Tôi kể ngày xưa chuyện Mị Châu 
Trái tim lầm chỗ để trên đầu 
Nỏ thần vô ý trao tay giặc  
Nên  nỗi cơ đồ đắm biển sâu 
(Tố Hữu) 



 Truyền thuyết Mị Châu – Trọng Thủy là một trong những câu chuyện có sức hấp dẫn 
được lưu truyền trong dân gian về buổi đầu của lịch sử dân tộc – một câu chuyện vừa 
mang nét hiện thực  vừa mang nét huyền thoại thời Âu Lạc. Hơn thế nữa, đây cũng là tác 
phẩm mang dấu ấn bi kịch sớm nhất trong văn chương dân tộc. Giếng Mị Châu ở Đông 
Anh còn đó, bên cạnh bài học về việc cần đề cao cảnh giác với kẻ thù, tấm oan tình còn 
để lại những bài học mang giá trị nhân văn sâu sắc. 
 Mị Châu là con gái của Thục An Dương Vương. Người con gái trong trắng ngây thơ, tin 
tưởng tình yêu một cách chân thành cuối cùng đã bị chính người chồng đưa vào bẫy, làm 
mất nước. Câu chuyện trong sách giáo khoa chỉ tập trung vào mối quan hệ Trọng Thủy – 
Mị Châu nhưng cũng đủ sức giúp ta nhận ra những thủ phạm và nạn nhân đích thực của 
bi tình sử này. 
 Trọng Thủy làm rể của An Dương Vương. Mọi nguyên nhân bi kịch trước hết bắt đầu từ 
An Dương Vương khi đã để tình riêng lấn át tầm nhìn của một đấng minh quân. Nhất là, 
kẻ ở rể lại phục vụ cho dã tâm của Triệu Đà – lấy bí quyết nỏ thần để cướp nước. Sự mất 
cảnh giác đáng trách của An Dương Vương làm mất nước đã đành , nhưng hậu quả của 
nó mang ý nghĩa bi kịch là làm nên cảnh sinh li  tử  biệt, tan vỡ tình duyên của Mị Châu 
– Trọng Thủy.  
 Mặc dù truyền thuyết được ghi lại bởi người đời sau hết sức ngắn gọn, nhưng cốt lõi của 
bi kịch ấy vẫn thật rõ ràng: mối quan hệ thông gia của hai nhà vốn dĩ đối địch tiềm ẩn 
những bất trắc khó lường. Vậy mà An Dương lại “vô tình” gả con gái yêu của mình cho 
con trai kẻ thù. Theo mạch kể của truyền thuyết, không có những lí giải về nguyên nhân 
sâu xa khiến cho Mị Châu đã tiếp tay cho Trọng Thủy đánh cắp lẫy nỏ thần Kim Qui. 
Nhưng theo mạch truyện, Mị Châu rõ ràng đã tin Trọng Thủy đến với nàng bằng cả tấm 
chân tình. Sự ngây thơ ấy của cá nhân nàng là điều có thể tha thứ , nhưng vì tình riêng 
mà để lộ bí mật quốc gia thật sự là một tội lỗi khó dung tình. Đáng trách hơn, tình yêu ấy 
thiếu lí trí sáng suốt đế nỗi nàng không nhận ra được những ẩn ý trong lời nói của Trọng 
Thủy khi từ biệt để cảnh báo với vua cha. Nàng không đủ tỉnh táo để nhận ra trong lời 
chồng tiềm tàng hiểm hoạ binh đao: “Ta nay trở về thăm cha, nếu như đến lúc hai nước 
thất hoà, bắc nam cách biệt, ta lại tìm nàng lấy gì làm dấu?”. Mị Châu mê muội đếm mức 
không thể nói một lời hỏi nguyên cớ chia lìa, lại chỉ chăm chăm nghĩ về sự đoàn tụ lứa 
đôi. Đặt tình riêng lên trên vận mệnh quốc gia như vậy quả thật đáng phê phán. 
Đàng sau tình duyên Mị Châu – Trọng Thủy là cả một âm mưu thôn tính thâm hiểm của 
Triệu Đà, không ai khác kẻ thực hiện gian kế ấy lại là Trọng Thủy. Hắn ngay từ khi đạt 
chân đến Loa Thành làm rể đã đặt nhiệm vụ gián điệp lên hàng đầu. Bỉ ổi hơn, hắn đã lợi 
dụng ngay người vợ ngây thơ để thực hiện gian kế mĩ  mãn. Xét về bản chất Trọng Thủy 
là một kẻ gian trá và tham lam: lừa gạt vợ để lấy vuốt Rùa Vàng, vừa âm mưu cướp được 
nước, vừa muốn được chiếm đoạt trọn vẹn trái tim của Mị Châu. Từ thủ phạm, hắn đã 
biến thành nạn nhân của chính mình. Không thể nào có sự dung hoà giữa quyền lợi quốc 
gia với tình yêu đôi lứa khi thù địch là cái mầm hoạ tiềm ẩn trong mối quan hệ vợ chồng.  
 An Dương Vương mất nước từ sự thiếu cảnh giác, khinh địch của mình. Bản thân nhà 
vua mong mỏi hoà hiếu giữa hai quốc gia, chấm dứt cảnh đao binh từ duyên tình con trẻ. 
Nhưng trớ trêu thay, đó lại là chỗ hở để kẻ dã tâm là cha con Triệu Đà lợi dụng. Bản thân 
An Dương Vương cũng phải gánh chịu bi kịch khi tuốt gươm trừng phạt kẻ phản bội là 
chính con gái yêu của mình, nhà vua đã đứng trên quyền lợi quốc gia mà gạt bỏ tình 
riêng, hành động ấy được trân trọng bằng cách xử lí của dân gian : Rùa Vàng rẽ nước dẫn 
vua xuống biển. Mị Châu phải trả giá bằng sự nông nổi của mình, nhưng nàng cũng kịp 
thức tỉnh để nhận ra bi kịch của mình. Một người con gái ngây thơ trong trắng đáng yêu 
bị phản bội, cuối cùng nàng đã nhận ra bộ mặt kẻ thù dù quá muộn màng. Cái nhìn nhân 
hậu của nhân dân ta đã dành cho Mị Châu khi để nàng hoá thân thành ngọc thạch, máu 
hoá thành hạt châu nhưng cũng thật công bằng khi từ lập trường yêu nước trừng trị kẻ có 
tội. Mị Châu quả thật đáng trách nhưng cũng thật đáng thương. Truyền thuyết không còn 
chỉ kể lại trang sử mất nước mà chứa đựng cái nhìn thương cảm cho lứa đôi – khi tình 



yêu phải đối mặt với âm mưu. 
 Trọng Thủy đã phải trả giá cho sự lừa dối khi hắn chỉ còn mang được xác Mị Châu về 
chôn cất. Với kẻ cướp nước, nhân dân ta không để cho hắn chiếm đoạt và tiếp tục lừa 
phỉnh Mị Châu. Nhưng điều đáng nói hơn là cái chết lao đầu xuống giếng của Trọng 
Thủy và kết thúc câu chuyện: “Người đời sau mò được ngọc trai ở biển Đông, lấy nước 
giếng mà rửa, thì thấy trong sáng thêm”. Sự lừa dối nhơ nhớp của Trọng Thủy là lời cảnh 
tỉnh : chỉ có tình yêu chân thành mới được đền đáp xứng đáng, không thể nào tình yêu 
đồng hành với những toan tính thấp hèn, tham vọng cướp nước. 
 Truyền thuyết Mị Châu – Trọng Thủy  muôn đời vẫn còn giá trị từ ý nghĩa nhân văn, từ 
bài học cảnh giác  cũng như lời nhắc nhở về cách giải quyết các mối quan hệ riêng – 
chung, cá nhân – cộng đồng. Câu chuyện bi kịch thấm thía ấy cũng là sư ïthể hiện lập 
trường và tình cảm rõ ràng của nhân dân ta trước các vấn đề lịch sử và quan hệ con 
người. /. 
        (T.H.N) 

* Xin mời đọc thêm các bài viết trong cuốn BỒI DƯỠNG NGỮ VĂN 10 (Đỗ Kim 
Hảo - Trần Hà Nam - Mai Xuân Miên - Đặng Cao Sửu biên soạn - NXB Giáo dục 
2006) 

Thứ Sáu, ngày 01 tháng 12, 2006 
 
 

Một bài viết của Lê Hoài Lương 
Điểm Ngôi sao Blog: 9 (4 lượt) | Lượt xem: 551   

BaoBinhDinh>>Văn học nghệ thuật 

Cảm nhận thơ Trần Hà Nam  
10:53', 30/11/ 2004 (GMT+7)  

Trần Hà Nam gia nhập làng văn nghệ ở
Bình Định với bài thơ Công bằng. Anh đã 
chọn hai mối quan hệ cơ bản nhất của cá 
nhân với xã hội, là tình yêu và việc làm để
giãi bày: 
"Công bằng mà nói em cũng yêu anh" 

Và tôi hiểu em nói lời vô nghĩa. 

Chữ công bằng mới ấn tượng làm sao khi 
thực chất tình yêu đã tới lúc "phân giải hạ 
hồi". Cũng vậy, đây là mối quan hệ ở cơ 
quan: 

"Công bằng nói ra cậu là người tốt" 
Sếp gật gù tôi cũng gật gù theo. 
Bài thơ kết thúc đơn giản đến mức khiến ta 
giật mình: 

Ngày trôi tháng trôi năm trôi đời trôi 
Công bằng cho bạn- công bằng cho tôi 
Một bữa giật mình đặt lên cân ký 
Nửa là nước mắt- nửa là mồ hôi. 

Tác giả không định nói cuộc đời không có 
công bằng, anh chỉ buột miệng thế thôi, chỉ
nói hộ như chính lẽ công bằng lên tiếng. Và 
bài thơ đã có chỗ đứng trong lòng bạn đọc. 

Trần Hà Nam viết không nhiều. Cũng không 



cố để viết. Có cảm giác anh chỉ là người thư 
ký khi thơ đến gõ cửa. Mà là một thư ký thiệt 
thà: gần như chẳng có mấy dụng công trong 
câu chữ, thi pháp. Đây, lành hiền và cảm 
động mong ước không chỉ riêng ai: 

Về đi nhé, ta thèm nghe tiếng nói 
Của riêng em dành gọi chỉ riêng ta 
Về đi nhé, ta vẫn hoài mong đợi 
Hai tiếng yêu thương đầm ấm mái nhà. 
(Viết khi vắng) 

Hoặc như một thao tác bấm máy, tác giả ghi 
lại nỗi đau của người mẹ hai liệt sĩ, dẫu thời 
gian mất con đã ba mươi năm, một người mẹ
từng dệt nên huyền thoại chặn xe tăng Mỹ
thời tóc dài xanh lừng chiến công: 

Huyền thoại hòa nỗi đau 
Ráng chiều đỏ rực 
Máu con của mẹ ngày ấy 
Đỏ như vầng dương bây giờ 
Mẹ lặng im mắt mờ nắng quái 
Ngoài kia biển vẫn rì rầm… 
(Mẹ Xuân Thạnh) 

Hình ảnh Mẹ lặng im mắt mờ nắng quái thật 
ám ảnh. Tôi hiểu rằng anh đã không làm thơ 
nữa, anh đang sống.  

. Lê Hoài Lương 

Hì, cảm ơn bác Lê Hoài Lương (đúng 
kiểu Hà Nội). Ghi vào đây kỷ niệm 
lần đầu tiên em được bác  giới thiệu 
"hoành tráng" trên báo! Em sửa lại 
một chữ bác ghi thừa của em thôi! 

1 Góp ý: 
vào lúc 01:39 AM | Thứ Bảy, ngày 09 
tháng 12, 2006, Lãng tử Trần  

 
 

Tùy hứng billard 
Ta như trái billard quay vòng 
vòng 
Chẳng thể chạy trốn chiếc 
khung định mệnh 
Những hội tụ. Những phân ly 
Duyên may và phận rủi 
Chẳng thể vượt qua khuôn 
khổ bình thường 
 
Có những khoảnh khắc ngàn 
năm có một 
Ta chậm mất rồi đành đoạn 



nằm im 
Có những lúc lăn tròn qua 
khoảng trống 
Ta trở nên hẫng hụt với riêng 
mình 
 
Có những lúc chồm lên vượt 
ra ngoài phép tắc 
Bị ném khỏi vòng cuộc chơi 
sứt trán sầy da 
Mình đứng một mình trở 
thành lạc lõng 
Thôi làm lại từ đầu chờ một 
cú đề-pa... 
10-92 
 
Công bằng 
"Công bằng mà nói em cũng 
yêu anh!" 
Và tôi hiểu em nói lời vô 
nghĩa 
Chúng ta quá đủ thời gian 
lãng mạn 
Tình yêu đang chờ phân giải 
hạ hồi 
 
"Công bằng nói ra cậu là 
người tốt!" 
Sếp gật gù, tôi cũng gật gù 
theo 
Im lặng là vàng, chẳng cần thề 
thốt 
Hoa mỹ mà chi, chữ nghĩa 
như bèo 
 
Hai tiếng Công Bằng - bằng 
công một tháng 
Anh đủ đưa em đi chợ mỗi 
ngày 
Thỉnh thoảng vi vu suất cà 
phê sáng 
Thuận bán vừa mua, tiền bạc 
trao tay 
 
Ngày trôi, tháng trôi, năm trôi, 
đời trôi 
Công bằng cho bạn, công 
bằng cho tôI 
Một bữa giật mình đặt lên cân 
ký 
Nửa là nước mắt, nửa là mồ 
hôi. 



10-92 
Đây là hai bài thơ tôi đã trình 
làng văn nghệ Bình Định, xin 
mạn phép đưa vào dưới bài 
viết này của tác giả Lê Hoài 
Lương - kỷ niệm một thời đã 
xa! 

  
 
 
 

Thứ Sáu, ngày 01 tháng 12, 2006 
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Tôi đọc cuốn hồi ký của "người đàn bà đẹp" từng kỳ trên báo - Lê Vân yêu và sống - một 
cách háo hức. Bởi lẽ, từ lâu người nghệ sĩ này đã để lại trong tôi ấn tượng về một cá tính, một 
vẻ đẹp khó cưỡng được. Nhưng nếu như phần đầu cuốn sách để lại những dư vị, đồng cảm 
bao nhiêu thì càng đọc về sau, tôi lại càng khó chịu bấy nhiêu.  

Lê Vân yêu và sống có một ưu điểm là người nghệ sĩ này đã dám bóc trần toàn bộ con người 
thực của mình để thiên hạ xô vào đàm tiếu - điều mà những nghệ sĩ lớn nhiều khi rất ngại 
ngùng! Có thể đó là cách chị muốn trở lại với cuộc đời thường ngày bao nhiêu vật vã, hạnh 
phúc và đau khổ chăng?  Tôi thầm nghĩ : giá như chị không phải là người Việt Nam thì có lẽ 
cuốn sách đang là best-seller của chị sẽ dễ nhận được sự cộng hưởng đồng tình của nhiều 
người sống thoáng như Tây. Thế nhưng... cái chữ giá như đáng nguyền ruả với Lê Vân lại là 
sự thực không thể chối cãi, chị phải đối mặt với một nền đạo lý phương Đông có bề dày mấy 
ngàn năm ở đất nước này. Và cuốn sách của chị như một sự thách thức, chà đạp lên những giá 
trị truyền thống thiêng liêng. 

Người cha của Lê Vân - nghệ sĩ nhân dân Trần Tiến, được miêu tả trong cuốn sách như một 
kẻ vô trách nhiệm với gia đình, như một đầu mối hình thành nỗi căm hận và uất ức dồn nén 
mấy chục năm của Lê Vân, cội nguồn của những ẩn ức biến thành hành động nổi loạn của 
người đàn bà này! Sự thật là gì chăng nữa, mục đích dù có là "viết như một sự sám hối" (lời 
Lê Vân) thì lời sám hối kia chẳng khác nào một mũi dao cứa sâu và làm rỉ máu mối quan hệ 
cha con, làm thành vết thương nhức nhối trong chính gia đình Lê Vân. Lê Vân bằng những 
cảm nhận chủ quan và rất là "thật thà" để lôi tuột ra tất cả những cái mà người đời vẫn gọi là 
"mặt trái của tấm huy chương" - sự thật về một gia đình nổi tiếng và thành đạt. Mangtheo mặc 
cảm về giới tính của mình, về sự thừa thãi trong một gia đình có quá nhiều xung khắc, Lê Vân 
thậm chí đã dựa vào người mẹ - nghệ sĩ Lê Mai - để lên án cha mình. Tôi không nghĩ tất cả 
những mặc cảm tuổi thơ mang đầy màu sắc chủ quan lại để Lê Vân nhẫn tâm xát muối vào 
lòng cha mình như thế! Người mẹ tuyệt vời và đầy sức chịu đựng của chị chắc chắn cũng rất 
đau lòng vì con gái mình nghĩ về cha như vậy. Lê Vân không chỉ làm đau lòng cha mà còn 
làm đau lòng cả mẹ, đau lòng những đứa em vì chính chị đã vấy vết nhơ lên truyền thống gia 
đình để thỏa mãn trí tò mò của cánh truyền thông và những người lắm chuyện. 

Nhưng đó chưa phải là điều thất vọng lớn nhất về Lê Vân. Chị đã đưa ra trong cuốn sách này 
một quan niệm Tình Yêu chân-thành mà ai đã đọc ắt hẳn phải sửng sốt: yêu một người có vợ 



hàng chục năm trời, ngả vào vòng tay chàng lãng tử , lấy làm chồng, có chồng rồi vẫn thản 
nhiên ngủ với trai Tây có chửa (!) . Tất cả là sự thật ghê gớm và tàn nhẫn, sổ toẹt lên mọi giá 
trị thiêng liêng về Tình Yêu. Tất cả là một sự phơi bày hình ảnh người đàn bà lăng loàn đuổi 
theo dục vọng, chỉ có anh Tây kia là chấp nhận nổi mà thôi! Tôi chợt rùng mình khi câu thơ 
thời Pháp thuộc chợt hiện về còn nguyên giá trị: "Cái gái đời này gái mới ngoan - Quyết lòng 
ẩu chiến với Tây quan..."! Chị đã giũ bỏ nốt những khuyên can của mẹ để sống theo ý mình. 
Kể ra thì cũng là một người đàn bà mạnh mẽ, theo nghĩa bản năng gốc! 

Tôi chợt nhớ một nhân vật do Lê Vân thủ vai: Tuyên phi Đặng Thị Huệ trong phim Đêm hội 
Long Trì. Nhân vật ấy khuynh đảo cả một phủ Chúa, cả một ông Chúa đầy quyền uy và tài 
năng như Tĩnh Đô Vương Trịnh Sâm. Lần lượt những trang nam tử hán gục ngã, hủy hoại 
thanh danh, mất mạng vì Tuyên phi! Tôi đã ấn tượng đến ghê người khi nghe tiếng cười 
khanh khách của Tuyên phi khi hộ thành Nguyễn Mại rơi đầu, Trịnh Sâm khóc vì trái tim tan 
nát! Lê Vân diễn xuất tuyệt vời biết bao! Và bây giờ, lại một lần nữa tôi hình dung ra tiếng 
cười ấy, khi cuốn tự truyện kia đã trở thành hiện tượng trên thị trường. Sẽ có bao nhiêu trái 
tim tan nát? Tôi nhìn thấy một sự ghê gớm của nhân vật Tuyên phi trong con người thực của 
Lê Vân! 

Hà Nội, tháng 12.2006  

Trần Hà Nam  
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Bình thơ: 
NHỮNG GIỌT LỆ 
                            Hàn Mặc Tử 
Trời hỡi bao giờ tôi chết đi 
Bao giờ tôi hết được yêu vì 
Bao giờ mặt nhật tan thành máu 
Để khối lòng tôi cứng tợ si? 
 
Họ đã xa rồi khôn níu lại 
Lòng thương chưa đã , mến chưa bưa 
Người đi một nửa hồn tôi mất 
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ 
 
Tôi vẫn còn đây hay ở đâu 
Ai đem tôi bỏ dưới trời sâu 
Sao bông phượng nở trong màu huyết 
Nhỏ xuống lòng tôi những giọt châu? 
 
    Tôi đã sống mãnh liệt và đầy đủ. Sống bằng tim, bằng phổi, bằng máu, bằng lệ, bằng 
hồn. Tôi đã phát triển hết cả cảm giác của Tình Yêu. Tôi đã vui, buồn, giận hờn đến gần 
đứt sự sống 
                            HÀN MẶC TỬ 



 
    Những giọt lệ thơ đã bắt đầu bằng những lời tự vấn lòng mình trong nỗi ám ảnh của sự 
sống bị hủy diệt. Một lời van, một nỗi hờn, một cảm giác đớn đau vì thất tình đã hòa tan vầng 
mặt trời trong máu. “Bao giờ… bao giờ… bao giờ?”, tất cả những lời ấy như một cơn lốc 
xoáy cuộn tâm hồn vào chốn hư vô băng cứng. Đàng sau mong mỏi được chết là khát vọng 
sống riết róng; đàng sau lời chối bỏ tình yêu là trái tim ngộp thở vì yêu, đàng sau sự đóng 
băng xúc cảm là nỗi lòng đang tổn thương, lột xác trở về vẹn nguyên hình hài ban sơ yếu ớt 
run rẩy vì tuyệt vọng. Cảm giác ấy chỉ có thể và phải là Hàn Mặc Tử diễn đạt thì mới thực. 
Bởi nó được viết ra giữa lúc thống khổ dâng tràn. 
    Ở đâu, cội nguồn của những tổn thương dày vò ấy? Là hoàn cảnh “họ đã xa rồi” ư? Nhân 
gian bao lần nhỏ lệ biệt ly! Hay là do “khôn níu lại”? Cũng chẳng có gì mới mẻ những nuối 
tiếc về một điều quí giá đã mất đi. Sự lý giải nằm ngay trong ẩn số của tâm hồn : 
Lòng thương chưa đã , mến chưa bưa 
    Đó là khát vọng mãnh liệt nhất đã tan thành mây khói, lững lờ trong những chữ “chưa” đau 
đáu khát khao. Nếu dùng chữ “không” để tăng thêm cảm giác tuyệt vọng thì thực chất bài thơ 
sẽ bị hỏng hoàn toàn. Có lẽ Hàn Mặc Tử cũng chẳng phải đắn đo những chữ “không” – 
“chưa” như một thi sĩ mới học nghề muốn cường điệu hóa cảm xúc. Bởi trong giờ phút ấy, chỉ 
có tấm lòng thành thực nhất mới tự nhiên kết thành chữ “chưa” đầy nước mắt, ám ảnh của 
những hạnh phúc đã trải qua và nỗi bất hạnh thực tại. Thời gian ngưng đọng trong khoảnh 
khắc để nhà thơ ý thức rất rõ khoảng trống chân không vô trọng lực của lòng mình. Tất cả 
quay cuồng, đảo lộn, là cảm nhận : 
Tôi điên tôi nói như người dại 
Van lạy không gian xóa những ngày 
Là sự hòa trộn: 
Xin dâng này máu đang tươi 
Này đây tiếng khóc giọng cười chen nhau 
Là nửa mê, nửa tỉnh, nửa chết nửa tồn tại : 
Người đi một nửa hồn tôi mất 
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ 
Trong tiếng lòng của thi nhân, ta nghe một nỗi niềm thiết tha cùng cuộc sống, với con người. 
Tình Yêu ấy đâu chỉ là tình cảm lứa đôi mà còn là tình yêu lớn thi nhân dành cho đời. Vậy 
nên, trong giờ phút biệt ly thống khổ, nhà thơ đã bộc lộ niềm đau dâng lên đỉnh điểm. 
    Khổ thơ cuối là sự diễn tả chi tiết của trạng thái thất tình, từ nhận thức đến vô thức, trong 
cái nhìn chập chờn ảo ảnh. Sẽ chẳng có gì đáng nói ở khổ thơ này ngoại trừ những dẫn chứng 
tuyệt đối chính xác cho một bác sĩ tâm thần học, nếu như không có “những giọt châu” khép 
lại bài thơ. Đó là phẩm chất của “những giọt lệ” tình. Để gọi về một Tình Yêu sống trọn với 
một “lòng thương” đang nức nở. 
                                                        TRẦN HÀ NAM 
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Đây là chuyện có thật 100% cách đây ba năm của thằng con yêu quý của tôi, lãng tử tôi xin 
viết thành phiếm đàm cho bà con cùng suy ngẫm: 

CHUYỆN TỪ BÀI VĂN CON TRẺ 
    Thằng con tôi đang học lớp 5, thuộc loại học giỏi xuất sắc (hơn ba nó ngày xưa) một hôm 
hớn hở về khoe : 
- Ba ơi, bài văn của con được cô giáo giữ lại. Cô nói để photo cho các bạn học thuộc lòng để 
chuẩn bị thi chất lượng. 
    Rồi, nhân đà phấn khởi, nó kể luôn: 
    - Cô dặn đến lúc thi con nhớ cho các bạn coi bài, chỉ cho mấy bạn cùng lớp coi thôi, để giữ 
thi đua của lớp! 
    Tôi toát hết các loại mồ hôi... 
    Hôm nay, nó lại rầu rĩ thông báo: 
    - Con phải học thuộc lòng tới hai trang làm văn mẫu của bạn vì đề này mai mốt sẽ thi. Bạn 
tả cô giáo được 9 điểm, con chỉ được có 8 thôi! 
    Bài văn hôm trước nó cặm cụi viết về cô giáo cũ, với tất cả sự háo hức say mê và hồn nhiên 
con trẻ. Viết xong còn cẩn thận đưa ông bố nhà văn duyệt... Tự ái vì con thua bạn, tôi coi thử 
bài văn mẫu và... giật mình. Xin được trích nguyên văn: “(...)Chính vì vậy, nhiều phụ huynh 
rất yên tâm khi gửi con mình vào lớp cô. Đối với các bạn đồng nghiệp cô sẵn sàng giúp đỡ 
khi cần thiết. Ngoài lũ học sinh chúng em, phụ huynh học sinh và thầy cô trong trường, ai ai 
cũng yêu quí cô (...)”. Giọng văn thật già dặn ... hơn cả người-lớn-tôi. Tôi bất giác muốn cúi 
đầu kính nể con ai  "rành" cô dạy lớp 1 năm xưa đến mức đó. Quả thật thằng con tôi làm sao 
biết được chuyện của người lớn! Tôi chỉ ráng động viên nó:  
- Con ráng nhớ ý để nếu cô hỏi thì còn biết ngõ trả lời. Còn học thuộc lòng thì ba cũng chào 
thua.  
Con cái chúng ta giỏi thật! 

 
Con tôi học Làm Văn 
Thằng con tôi năm nay học lớp 5, lúc nào học bài mà cứ ngước nhìn trần nhà (có lẽ nó phát 
hiện thấy một thế giới mới ở đó) và miệng lầm bầm như Harry Porter đọc thần chú, tôi lại biết 
ngay nó đang học Làm Văn.  
Nó vốn được xem là niềm tự hào của lớp chọn để chuẩn bị thi tỉnh, làm toán nhẩm nhanh hơn 
cả bố mẹ. Nhưng vì nó thua sút bạn bè môn văn nên phải cố gắng nhiều. Thú thật, tôi cũng 
cảm thấy tự ái vì dẫu sao cũng là thầy giáo môn Văn cấp THPT, lại là hội viên Hội VHNT 
tỉnh mà con học Văn không ra sao thì xấu mặt bố. Nên ngay từ đầu năm tôi đã rèn cho cháu 
cách tả cảnh ,tả người theo đúng bài bản nhà giáo. Lúc nào tôi cũng động viên: "Học văn hay 
lắm, quan trọng là con phải tự quan sát và miêu tả, kết hợp với tưởng tượng thì văn mới có 
hồn!". Cu cậu sướng mê tơi vì tự tay viết được những câu văn có hồn mà không phải khổ sở 
vắt óc nữa. Nhưng một hôm nó đùng đùng về bảo tôi: "Con không học ba nữa đâu! Cô giáo 
bảo con viết sai chính tả, ngữ pháp, mà đoạn này hôm qua ba đã coi mà không phát hiện!". 
Tôi sửng sốt vì hồi giờ tôi vẫn nổi tiếng rèn học trò chính tả, ngữ pháp rất chuẩn. Thấy tôi 
không tin, nó bảo: "Đây này, con viết "tóc em buông rủ trước trán" , cô giáo sửa là "rũ". Rồi 
con viết "Ba mẹ cho bé tập đi", cô không chịu mà sửa "Ba mẹ tập đi cho bé" mới đúng". Rồi 
nó tuyên bố thẳng thừng: "Cô cho bài mẫu rồi, từ nay con học bài mẫu,  cô bảo cứ viết đúng 
như bài mẫu khi thi mới được điểm cao, viết như con chỉ được 8 điểm thôi!". Kể từ ngày "mất 
uy" với con, tôi cũng không dám can thiệp vào chuyện học của nó, còn trao đổi với cô giáo 
chủ nhiệm thì không khéo cô lại bảo : "Anh là phụ huynh biết gì, dạy Tiểu học bây giờ phải 
thế!". Nhỡ đâu tôi dại mồm dại miệng thì thằng con lại "vạ lây" thì khốn! Đành tự an ủi mình: 
"Thôi thì..., bây giờ nó còn bé, chừng nào lên cấp Ba hẵng hay, sửa cũng chưa muộn."(!?). 
Chỉ thương thằng bé, cố thuộc lòng bài văn mẫu để lên lớp truy bài khỏi bị trừ điểm thi đua, 
trán nhăn mày nhíu, thấy bố mẹ bước tới thì trừng trừng vì sợ cướp mất hồn văn cô giáo ra 



khỏi miệng nó! Chẳng biết nó đang làm văn hay "văn ... làm" nó nữa! 
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VÀI SUY NGHĨ VỀ VIỆC DẠY VÀ HỌC MÔN VĂN Ở TRƯỜNG PHỔ 
THÔNG 
    Trên các diễn đàn (báo chí cũng như mạng internet) đang rộ lên những cuộc tranh luận về 
chương trình Văn, thậm chí có lúc đã biến thành cuộc đấu khẩu căng thẳng giữa một số cây 
bút phê bình và những người soạn sách. Trong một thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay, 
các em học sinh bỗng đâm ra hoang mang khi thấy không biết nên tin vào ai nữa: các thầy 
giáo hay dư luận? Nhưng hình như chúng ta chưa bàn với nhau một vấn đề thật nghiêm túc: 
làm sao cho các em say mê học môn Văn? 
    Chương trình Văn đã có nhiều thay đổi, tính từ mốc cải cách giáo dục vào những năm 90 
của thế kỷ XX. Nhưng hình như sau bao lần cải cách, cái nhìn, quan điểm về môn Văn vẫn 
chưa mấy thay đổi. Tôi chỉ xin nêu mấy ví dụ về sách giáo khoa môn Văn học ở cấp THPT: 
    1. Điểm bất hợp lý trong cách sắp xếp chương trình từ lớp 9 (THCS) đến lớp 10 (THPT) 
khi ở lớp dưới các em học không theo tiến trình lịch sử Văn học Việt Nam (phần văn học lãng 
mạn, văn học hiện thực và văn học yêu nước cách mạng trước 1945 được học ở lớp 8, trong 
khi lớp 9 lại quay lại với văn học trung đại). Còn lớp 10 lại lặp lại những tác giả Nguyễn Trãi, 
Nguyễn Du. Có thể quan niệm sắp xếp chương trình như vậy là cho phù hợp trình độ tư duy 
của các em, nhưng làm vậy chẳng khác nào là để giáo viên cấp THPT phủ nhận vai trò của 
giáo viên dạy lớp 9 THCS (do yêu cầu ở mỗi cấp học khác nhau). Một điều lạ là hầu như các 
em đều rất lỗ mỗ, mơ hồ về những nội dung ở lớp 10 dù rằng các em vừa học xong ở lớp 9. 
Phải chăng, chúng ta thiếu đồng bộ, nhất quán trong quan điểm chỉ đạo giữa hai cấp học. Hay 
do ở lớp cuối cấp, các em được học theo kiểu luyện tủ để thi tốt nghiệp, cứ việc nhét kiến 
thức, còn sau đó thì phó mặc cho thầy cô cấp THPT? Tôi không muốn đổ thừa về trình độ hay 
kiến thức của các thầy cô cấp THCS nhưng rõ ràng có sự bất cập trong lượng kiến thức tiếp 
thu môn Văn giữa cấp THCS và THPT, thậm chí ngay ở lớp chuyên Văn các em nắm kiến 
thức rất mơ hồ, giáo viên THPT phải điều chỉnh gần như hoàn toàn về tư duy và phương pháp 
làm bài 
    2. Chúng ta có sự lệch pha giữa môn Văn và môn Sử (trước kia, theo tôi được biết có cách 
sắp xếp chung thành ban Văn – Sử - Triết ). Bằng chứng là hầu như năm nào dạy lớp 10 
chúng tôi cũng gặp phải tình trạng học sinh sai kiến thức trầm trọng về văn học sử hay chỉ hỏi 
riêng phần bối cảnh lịch sử là lại có những câu trả lời như: Lê Lợi chiến thắng quân Minh hay 
Nguyễn Trãi  thay mặt Trần Hưng Đạo viết Bình Ngô Đại Cáo (?). Đó là sự thật đau lòng. 
Còn ở chương trình lớp 12, các em khi học phần Văn học 45 – 75 rất lúng túng khi diễn đạt ý 
nghĩa, giá trị của tác phẩm với hiện thực. Hỏi ra mới biết phần lịch sử các em chưa học tới. 
Tình trạng này làm cho các em học môn Văn như bơi trong lời giảng của thầy. Nếu thầy 
không khái quát hoàn cảnh lịch sử xã hội thì coi như mảng kiến thức đó bị bỏ trống. Các em 
không nắm được giai đoạn kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở 



miền Bắc... nên viết văn, trình bày lại kiến thức rất lúng túng. Nhiều khi chúng tôi dạy Văn 
phải làm việc lấn sân giáo viên Sử bởi không còn cách nào khác giúp các em thâm nhập vào 
tác phẩm nếu không làm vậy. Kết quả là rất mất thời gian trong khi giới hạn thời lượng tiết 
dạy không cho phép (phải chăng đó cũng là nguyên nhân đẻ ra tình trạng dạy thêm môn 
Văn?) 
    3. Trách nhiệm, lòng nhiệt tình của giáo viên dạy Văn cũng là một nhân tố tác động đến 
việc tiếp thu môn Văn của các em. Ở những thầy cô có kinh nghiệm, từng trải và say mê nghề 
nghiệp, vấn đề này đơn giản hơn so với đội ngũ giáo viên trẻ. Lượng kiến thức trong một bài 
giảng là yêu cầu tối thiểu nhưng bên cạnh đó còn cần đến chất lửa trong lời giảng của thầy cô. 
Nhiều học sinh chán học môn Văn bởi lẽ bài giảng của giáo viên chỉ đơn thuần là kiến thức 
sách vở, trong khi môn Văn luôn được coi là môn dạy người (Văn học là nhân học). Giữa nội 
dung môn Văn trong nhà trường với thực tế văn học ngoài cuộc sống đến nay đã có một độ 
chênh rất lớn. Dường như cả thầy và trò đến cấp THPT vẫn bị áp lực học để thi. Sau đó, khi 
các em ra trường, hầu như các em không mấy ai vận dụng những điều được giảng để áp dụng 
vào cuộc sống, hay đôi khi lại có tình trạng phê phán ngược trở lại thầy cô. Hiện tượng xuất 
hiện một số cây bút trẻ mà lứa tuổi của họ khoảng 20 – 25 phải chăng là hậu quả của việc 
nhồi nhét kiến thức nên họ muốn bứt phá, muốn tìm một tiếng nói riêng (có người gọi đó là 
tâm lý “nổi loạn”). Bên cạnh đó, hàng ngày các em mê mẩn hát theo những giọng ca thần 
tượng “Con trai yêu nhau chỉ vài ngày, để rồi sau đó nói bye bye...” rồi ngồi ngáp vặt nghe lời 
ca dao “bỏ quên chiếc áo trên cành hoa sen” cô giáo giảng về lòng chung thuỷ. Các em có thể 
kể vanh vách về các “siêu sao nhạc Pop”, tiểu sử ca sĩ nhưng ấp úng như hột thị khi bị dò bài 
về tiểu sử Nguyễn Trãi... Rõ ràng, tác động của xã hội hiện đại không phải nhỏ nhưng các em 
vẫn phải học và làm bài Văn theo kiểu cũ. Giáo dục phải đón đầu sự phát triển nhưng dường 
như môn Văn cứ lạc hậu dần, chưa có một bài giảng nào giúp các em nhận chân những giá trị, 
chuẩn mực cần phải có trong xã hội hiện đại. Môn Giáo dục Công dân có thể làm điều này, 
nhưng còn Văn thì dường như bị thả nổi. 
    Hiện nay lại  phân ban. Liệu môn Văn có gì mới chăng? Hay cứ lạch bạch đi sau? Và sẽ có 
bao nhiêu phần trăm các em theo ban Khoa học Xã hội, trong khi hiện nay đầu vào Đại học 
cũng như chế độ chính sách cho các ngành Khoa học xã hội quá hạn hẹp. Hầu như có đến 
90% các em học giỏi chọn Khoa học Tự nhiên hay nếu chọn KHXH thì sẽ chọn khối D – Anh 
Văn. Văn chương đi về đâu?T.H.N  
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Hài hước cuối tuần! 
Điểm Ngôi sao Blog: 3 (3 lượt) | Lượt xem: 572  
 
 

Nhầm! 

Nhân đang học tiếng Anh, tôi xin kể lại chuyện vui có thật, gọi là thư giãn cuối tuần: 

Hè năm kia, chúng tôi  có dịp đi tham quan học tập kinh nghiệm xây dựng trường chuẩn quốc 
gia ở các trường phía Bắc. Phần lớn anh em giáo viên và kể cả hiệu trưởng lúc bấy giờ chưa 
mấy ai rành rẽ về vi tính. Vì thế, khi đi tới trường THPT C.L (Nghệ An),được chứng kiến 
những máy móc hiệnđại, ai cũng thán phục và tò mò. Lúc họp đoàn báo cáo kinh nghiệm xây 
dựng trường chuẩn, cô hiệu trưởng trường THPT C.L  không khỏi  tự hào  cho anh em Bình 
Định  học hỏi:  

- Chúng tôi đã tiến hành cho các giáo viên trong trường giảng dạy bằng các phần mềm hiện 



đại, đặc biệt nhiều anh em đã ứng dụng thành thạo chương trình "pờ - lay - boi" ! 

Lãng tử tui nghe đến đấy choáng váng: chà chà, trường chuẩn có khác, dám mạnh dạn đưa 
playboy vào dạy "giáo dục giới tính"! Anh em trong đoàn thì ngơ ngác chưa hiểu "pờ lay boi" 
là gì? 

Khi đi thăm phòng vi tính để xin chép chương trình, thì mới biết hoá ra là chương trình "pau - 
ơ - poi" (Power Point). Cứ cười thầm mình có thế mà nghĩ không ra! 

Trên đường về, hiệu trưởng của tui tranh thủ triển khai công tác trên xe: 

- Anh em phải báo cáo đầy đủ những gì thu hoạch được trong chuyến đi này. Đặc biệt, phải về 
triển khai ngay việc dạy "pờ lay boi" ! 

Cha mẹ ơi! Tưởng "sếp" của họ nhầm, vừa định đem ra làm câu chuyện làm quà, ai ngờ đâu 
"sếp" mình cũng nhầm nốt! Bó tay toàn tập! Kiểu này anh em trường tui thành dân chơi hết! 
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Bài hát cho em (thơ) 
Điểm Ngôi sao Blog: 10 (5 lượt) | Lượt xem: 490  
 
 
 
 
  Ngày tháng đi qua như bài ca không bao giờ ngừng nghỉ. Anh hát miệt mài đến cạn lực tàn 
hơi. 

  Anh hát em nghe bài hát Tình Yêu, bài hát của ước mơ chưa thành để lại màu mây trong ánh 
mắt cay sè vì khói thuốc. 

  Em có hát cùng anh hay chỉ lặng người theo dòng cảm xúc tuôn chảy từ mạch tình mênh 
mang? Hay em sẽ so dây lựa phím hòa theo từng âm buồn trầm lắng? 

  Bài hát ngày xưa của anh là những thanh âm rời rạc, từng tiếng từng tiếng chầm chậm rớt 
xuống thời tuổi nhỏ đi hoang khát khao tình mẹ. 

  Bây giờ, mẹ già rồi mà lời hát vẫn đi hoang... 

  Em ơi, anh vẫn muốn tìm những thanh âm mới, góp vui cho đời một tiếng cười thanh thản. 
Cho lời đừng ngập ngừng đọng mãi ở đầu môi. 

Có thể một ngày kia anh không còn là Anh, em không còn là em, người khác vẫn cứ là người 
- khác thì tiếng ca vẫn vọng giữa trời xanh như hỏi lại muôn đời : tại sao làm người để cứ khát 
yêu thương, để cứ mãi buồn vui, sướng khổ ...?  
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Một ngày bình thường (thơ) 
Điểm Ngôi sao Blog: 5 (4 lượt) | Lượt xem: 422  
 



Hoá ra mình còn biết rưng rưng 

Khi nghe khúc ca ngày xưa chợt nhắc 

Đôi khi dễ khóc dễ cười 

Dễ hờn giận, bỗng thấy mình tẻ ngắt 

Cuộc đời nhiều khi chóng mặt 

Chong mắt suốt đêm chẳng nghĩ được gì 

Chỉ cuộn mù khói thuốc ngột ngạt căn phòng kín 

Thõng thượt nằm ngồi, chẳng muốn làm chi 

Đã lâu lắm nàng thơ không gõ cửa 

Quẩn quanh rồi lại triết lí cùn 

Cố viết thành thơ, mệt nhoài cơm áo 

Thôi thì em cứ đi đi... 

Cứ ngỡ mình sống như là kẻ khác 

Đôi lúc cuồng lên nghệ sĩ ngút trời 

Say đứ đừ ruột gan moi bằng hết 

Lại nghêu ngao ta chẳng còn chi! 

Có điều gì là lạ đêm nay 

Khi nghe khúc hát người anh hùng Côn Đảo 

Tự do*! Tự do! Cuốn trào giông bão 

Ta chợt lặng đi thức suốt đêm dài 

4.2.2005 

.* Bài hát của anh Lê Quang Vịnh 

TRẦN HÀ NAM 
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Ký ức (thơ) 
Điểm Ngôi sao Blog: 4 (4 lượt) | Lượt xem: 584   



Hoàng hôn vàng như lụa 

Người buồn như chiều hôm

Nhớ chao ôi là nhớ 

Nắng dâng đầy ven sông 

Mắt em trời nắng nhạt 

Tình em xanh nước trôi 

Thời gian theo làn khói 

Bay mênh mang đầy trời 

Người xưa chừ gặp lại 

Chắc đã đầy phong sương 

Còn chi mà nuối tiếc 

Nắng dâng đầy ven sông 

T.H.N 
 

Chủ Nhật, ngày 03 tháng 12, 2006 
 
 
Mùa thu Hà Nội sắp xa (thơ) 
Điểm Ngôi sao Blog: 4 (4 lượt) | Lượt xem: 643   

Những cơn mưa rụng chùm hoa sữa 
Biết mùa thu Hà nội sắp xa 
Đường loáng ướt những dòng xe hối hả 
Đèn giăng giăng mắt phố nhạt nhoà 
 
Thu Hà Nội sắp qua rồi, em ạ 
Đợi mùa đông gió bấc sẽ tràn về 
Anh lại ngồi giữa bao nhiêu băng giá 
Gửi tâm tình  vơ vẩn mấy dòng thơ 
 
Anh bây giờ đang đối diện đêm khuya 
Em chắc đã ngủ ngon sau một ngày mệt nhọc 
Nếu có nhớ anh, xin em đừng khóc 
Mình lúc nào lại chẳng nghĩ về nhau? 
 
Hai năm thôi mà, anh lại trở về thôi 
Căn nhà nhỏ, tiếng cười em ấm quá 
Tiếng em vọng thì thầm như nỗi nhớ 
Đêm bồn chồn, Hà Nội nhớ Quy Nhơn 
T.H.N 
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Lời thương nhớ (thơ) 
Điểm Ngôi sao Blog: 10 (6 lượt) | Lượt xem: 529   
Gửi về em bao thương nhớ 
Bao nhiêu khắc khoải bồn chồn 
Trong ấy hình như sắp bão 
Ngoài này trời sắp sang đông 
 
Xa nhau cả ngàn cây số 
Đêm hình như cũng dài hơn 
Bảng lảng bốn tường vôi trắng 
Hiện về bóng dáng Quy Nhơn 
 
Như thoảng qua lời em nói 
Bao nhiêu nhung nhớ giận hờn 
Xa nhau để mình biết nhớ 
Để mình như lại gần hơn! 

T.H.N 
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Nhớ nhà! 
Điểm Ngôi sao Blog: 18 (7 lượt) | Lượt xem: 630   
 Hôm nay chat với cu Tý, nhìn thấy con qua webcam, bỗng nhiên cảm thấy con lớn hơn rất 
nhiều! Nhanh quá, vậy mà đã học lớp 8 rồi! Mới ngày nào anh em nó còn bé tí về quê, mình 
chụp bức hình cu Lương chạy trước ngõ thì cu Tý còn nhỏ thế kia! Bây giờ thì đã mang đai đỏ 
Teakwondo, cao hơn ba và bữa nay nói chuyện với ba văn hoa ra phết! Đúng là con ông bố 
dạy Văn!!! Tuy hơi bị cụ non nhưng ngày xưa có lẽ mình còn cụ non hơn cả Tý! 

Thằng cu Lương đầu trọc thì chẳng chịu nói chuyện với ba gì cả! Ừ, mà lạ, chỉ thích hớt đầu 
đinh thôi! Được cái đầu tròn ủm nên lại đẹp trai ra! Hai thằng con trai đều đẹp trai hơn ba, 
oách thế! 

Mẹ Tý Lương thì lui hui bếp núc nên chỉ nói chuyện được một tẹo tèo teo! Mình ở nhà chắc 
cũng chẳng giúp được gì nhiều. Nhưng dẫu sao có "anh xã" (cái này học webtretho.com) cũng 
hơn nhỉ? Nhất là nghe Quy Nhơn ngày mai bão vào! Dù bão không lớn nhưng vẫn lo! So với 
thiên hạ thì nhà mình chẳng bằng ai, bão lớn thì mái cứ rùng rùng như động đất, chả khác nào 
ngày xưa Đỗ Phủ phải than thở "Mao ốc vi thu phong sở phá ca" - nhà mái tôn bây giờ thì 
cũng như nhà tranh ngày xưa!  

Kỳ này bão vào, chắc Khánh Hoà quê bà xã chịu nặng hơn! Tiếng là làm rể mà thi thoảng mới 
tạt về thăm mẹ vợ. Ngày xưa các cụ chắc phải bắt lỗi ghê lắm!  

Trời bão thế này, cha ở ngoài Khu nước nóng Hội Vân không biết thế nào? Cơ khổ, ông cụ cứ 
thích đi ra ngoài ấy chữa bệnh cho yên tĩnh. Trở trời, chắc mẹ cũng đau nhức hết gân cốt. Các 
cụ toàn giấu nên có gọi điện về thì lại bảo "Yên tâm! Khỏi lo gì!". 



Chắc phải hỏi Tý thôi, Tý nhỉ! Con ba hồi giờ được cái thật thà,  hôm trước mẹ đau cũng nhờ 
Tý ba mới nắm rõ.Mình đi học xa ai cũng muốn yên lòng mà học. Thế là toàn giấu những 
chuyện đáng lo. Làm sao mà giấu được chứ? Cứ có chuyện gì ở nhà là ruột gan y như có lửa 
đốt! Em chả từng bảo vợ chồng mình giống nhau,đứa này bị sao thì đứa kia cũng có triệu 
chứng tương tự. Phải thôi! Vợ chồng bao nhiêu năm trời thì càng lúc càng giống nhau, khoa 
học nói thế còn gì! 

Hà Nội mấy hôm nay trở lạnh, đêm khó ngủ, đặt mình xuống là lưng lạnh toát. Lại lui hui 
thức dậy lọ mọ viết bài. May mà có cái máy vi tính, nếu không thì đêm dài làm gì cho hết 
buồn? 

Lại lan man rồi...!  

T.H.N  
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Miền Trung lại bão 
Điểm Ngôi sao Blog: 4 (4 lượt) | Lượt xem: 488   

 Đây không phải là văn thơ! Mà là nỗi lo ám ảnh bão lũ lại đến với miền Trung thân yêu của 
tôi! Chưa bao giờ lại lo như lúc này, khi đến tháng 12 rồi mà cơn bão số 9 vẫn mạnh cấp 12, 
một điều bất thường so với mọi năm! Những bất thường của thời tiết khiến nhữngngười dân 
miền Trung chúngtôi phải sống thường trực trong nỗi lo lắng. Hơn ai hết, những đứa con 
miền Trung xa nhà lại thắt lòng lại. Xangsane đi qua Đà Nẵng - Huế và ảnh hưởng các tỉnh 
miền Trung đã tàn phá kinh hoàng. Bây giờ lại là Durian. Những cơn bão được đặt cho những 
cái tên mỹ miều lại là những hung thần phá nát cuộc sống bao dân lành. Sức người vẫn bất lực 
trước thiên nhiên! Sáng nay gọi điện về nhà, bắt đầu mưa lớn, có thể bão không đổ bộ trực 
tiếp vào Bình Định mà đi vào Khánh Hoà. Ở đâu cũng thế thôi, Khánh Hoà quê vợ cũng như 
quê mình. Chỉ mong khi bão đến nơi thì giảm tối đa sức gió, không làm thiệt mạng bất cứ ai. 
Bão chưa vào mà quê tôi đã có 3 người thành nạn nhân của bão. Những người dân chài hiền 
lành suốt đời bám biển năm nào cũng phải cúng tế cho cơn thịnh nộ của thiên nhiên. Chưa 
bao giờ mà những câu thơ của V. Hugo lại ám ảnh như bây giờ: 

Ôi biết bao thuyền viên thuyền trưởng 
Buổi ra đi vui sướng đường xa 
Cuối chân trời u ám đã thành ma 
Đã biến mất , đớn đau số phận 
Đêm không trăng, giữa biển vô cùng 
Chôn vùi thây dưới sóng muôn trùng... 

Không nghĩ nữa, nhất định không nghĩ nữa. Hỡi những người bạn dân chài của tôi, mong các 
bạn và gia đình được bình an. Nhà tôi bây giờ chỉ có vợ và hai con thơ khi bão tới, cầu cho 
không có chuyện gì! Ngôi nhà cấp 4 hơn 10 năm tuổi  chưa kịp sửa sang thìđã phảiđi hơn 
1000 cây số để học, chưa biết sẽ có lúc nào được sửa sang? Tôiđã chứng kiến những ngôi nhà 
kiên cố hơn đổ sập sau siêu bão Xangsane khiđi tàu ngangĐà Nẵng. Năm nay thoát bão, 
nhưng còn những năm sau? Quê miền Trung ơi, sao lại khổ thế?  

Dẫu không duy tâm, nhưng giờ này tôi xin chắp tay cầu nguyện cho gia đình tôi, cho những 
đồng bào miền Trung của tôi, xin hai chữ : Bình An! 



T.H.N  
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Ý kiến: Forum và chat 
Điểm Ngôi sao Blog: 10 (5 lượt) | Lượt xem: 557   
 
 
 
Internet đã trở thành một phần trong đời sống của giới trẻ hiện đại hiện nay. Sự gia tăng 
nhanh chóng của dịchvụ Net đến các vùng nông thôn đã phần nào xoá đi rào cản kiến thức, 
tình trạng đói thông tin của các bạn trẻ nông thôn. Những tiện ích của Internet là không thể 
phủ nhận. Thế nhưng, bạn trẻ lên mạng đêểlàm gì? Đã có khá nhiều cuộc điều tra về việc 
giới trẻ vào mạng. Tôi chỉ xin bàn đến một lĩnh vực forum (diễn đàn), trong sự so sánh với 
chat (tán gẫu).  

Đến tận bây giờ thì khái niệm forum đã trở nên khá quen thuộc với các bạn trẻ. Các thuật 
ngữ tiếng Anh như : box, topic mặc nhiên đã trở nên quen thuộc. Có một sự trùng hợp giữa 
forum và chat đó là việc đăng ký một nickname (tên hiệu). Có thể nói thông qua nick name, 
người ta có thể nhận ra cá tính của từng người thể hiện trong đó. Giới trẻ thường hay chọn 
cho mình một biệt danh ấn tượng nhằm lôi cuốn sự chú ý. Qua tham gia các diễn đàn, phổ 
biến nhất trong các nickname tôi thường gặp là sự pha trộn tiếng Anh và nhiều em thích 
chọn một biệt danh hài hước hoặc gây sốc (xin miễn liệt kê). Một học sinh cấp 1 bây giờ 
cũng có thể dễ dàng tạo một nick và bắt đầu quá trình "hoà mạng".  

Hành trình tham gia mạng có thể thấy phổ biến như sau: ban đầu, các em tham gia trong 
một trò chơi trực tuyến, một site âm nhạc, giải trí. Từ đó, nảy sinh nhu cầu giao lưu và bắt 
đầu hình thành nhóm tán gẫu. Người tham gia được gọi là chatter. Có thể tán với nhau 
chuyện trên trời dưới biển, đủ mọi đề tài thể loại không bao giờ dứt. Ngôn ngữ chatter thì 
vô cùng phong phú, nếu một nguời mới tham gia có thể ngơ ngác vì không hiểu bọn trẻ 
dùng ngôn ngữ của quốc gia, dân tộc nào! Bản thân tôi là một giáo viên dạy văn, chính vì 
thế, khi dạy phần tiếng Việt, bàn về sự lệch chuẩn, tôi có thể lấy hàng trăm ví dụ từ ngôn 
ngữ của mạng chat. Không chỉ viết tắt, đảo âm tiếng Việt mà các em còn sáng tạo trong cả 
sử dụng tiếng Anh lóng, tiếng Anh ... made in Việt Nam. Đơn cử: 2222 (Hi - câu chào tiếng 
Anh), kul_kute (cool cute)... Các con số, dấu bàn phím cũng tham gia vào thay cho bảng 
chữ cái: kh0ng bi3t, lam seo, bu`n we'. Nguy hiểm nhất là từ chỗ nói chơi, các em đưa vào 
trong bài làm của mình: hok, k0 (chữ không), chít (chết)... một cách vô thức. Hệ quả tất yếu 
là khi các diễn đàn (forum) được lập ra, các em cũng vào đó vô tư biến những chủ đề (topic) 
những chuyên mục (box) thành những chatroom (phòng tán gẫu). 

Tôi quan niệm rằng, khi thành lập một diễn đàn thảo luận thì đòi hỏi phải có vấn đêềquan 
tâm chung và cần được định hướng để đi đến một sự thống nhất. Diễn đàn có chức năng 
mạnh hơn chat vì có khả năng liên kết cộng đồng mạnh mẽ hơn. Nhiều diễn đàn lớn, có uy 
tín cũng là kho tư liệu, kiến thức khổng lồ để trao đổi, học tập, giao lưu rộng rãi giữa những 
người cùng sở thích. Nhưng khi vào một diễn đàn mà chỉ gặp lối đánh tiếng Việt không dấu 
hay ngôn ngữ chat thì lập tức tôi có sự phản cảm. Dù rằng, có thể bản thân chủ đề thảo luận 
râấ hấp dẫn, nhưng phải vừa đọc, vừa ... dịch tiếng Chat qua ... tiếng Việt thì quả là đau đầu. 
Nhiều người không ý thức được forum là nơi đòi hỏi chính kiến riêng, có sự đầu tư trí tuệ, 
thản nhiên tuôn hàng chục trang chỉ cụt ngủn vài dòng (các quản trị viên diễn đàn - đội ngũ 
admin, supermod, mod gọi đó là spam!). Một diễn đàn hay, theo tôi phải có định hướng 
riêng, có phong cách riêng chứ không phải đơn thuần là thao tác cắt dán - sao chép nguồn 
dữ liệu từ các nơi đem về thành kho lưu trữ. Chưa ai thống kê được tần số trùng lặp của các 



bài viết giữa các diễn đàn, đặc biệt là khi cá thể hoá forum thành những blog (tạm gọi là 
nhật ký thảo luận cá nhân) thì tình trạng xào nấu thông tin càng trở nên phổ biến. Cái xấu 
nhất ở một diễn đàn tuổi trẻ chính là tình trạng cãi cọ, lăng mạ lẫn nhau, điều này khiến cho 
đôi khi vào một forum có cảm giác như vào một chợ trời hỗn loạn.  

Bản thân tôi khi tham gia một forum trong vai trò admin hay moderator rất dị ứng với loại 
ngôn ngữ chat trong diễn đàn, đặc biệt ở những box thảo luận nghiêm túc. Bởi lẽ, theo tôi 
quan niệm, khi đã hoà mạng là để cho cả thế giới nhìn vào, dù rằng mỗi một thành viên 
(member) diễn đàn có đội một nick ảo thì vẫn thẻê hiện con - người - thật của mình. Vì thế, 
hãy để diễn đàn là nơi tự nâng mình lên, học hỏi kiến thức, nâng cao trình độ giao tiếp, vốn 
văn hoá. Có như vậy, diễn đàn mới thật sự là nơi ta thu lượm để làm giàu vốn kiến thức, kỹ 
năng sống của mình. Mong thay! 
 

Thứ Hai, ngày 04 tháng 12, 2006 
 
 
Tiếng cười trong ca dao 
Điểm Ngôi sao Blog: 3 (3 lượt) | Lượt xem: 1955   
 
Bên cạnh mảng ca dao trữ tình, ca dao hài hước cũng phản chiếu một khía cạnh khác trong 
tâm hồn của người bình dân ngày xưa, chứa đựng tinh thần lạc quan, sức sống mạnh mẽ và 
tinh thần phản kháng của nhân dân. Không những thế, tiếng cười trong ca dao cũng chính là 
những uất ức bất bình , những thái độ ứng xử , điều chỉnh hành vi , hướng tới một cuộc sống 
tốt đẹp công bằng hơn. 
Ca dao hài hước chứa đựng cái nhìn, thái độ, tình cảm của người bình dân trước các hiện 
tượng đời sống, mối quan hệ tình cảm giữa người với người. Không những thế tiếng cười còn 
là vũ khí tinh thần giúp họ vượt lên bao khó khăn của đời sống. Tiếng cười trong ca dao 
phong phú nhiều cung bậc, có khi là tiếng cười trào lộng dí dỏm, có khi là tiếng cười chua 
chát trước sự thật đáng cười đáng chán, cũng có khi là tiếng cười phản kháng trước thực trạng 
xã hội còn nhiều bất công ngang trái. 
Từ thực tại còn nhiều vất vả cay cực, người bình dân đến với nhau trong tiếng đùa vui, mượn 
tiếng cười ngỏ bày tâm tình một cách ý vị: 
Cưới nàng anh toan dẫn voi 
Anh sợ quốc cấm nên voi không bàn… 
Chàng trai ngỏ lòng với cô gái bằng lối nói khoa trương để cho thấy ngay rằng anh đang đùa. 
Nhưng liệu có phải hoàn toàn là một lời nói đùa không? Có thể hình dung ra hoàn cảnh của 
đôi nam nữ yêu nhau qua bài ca dao : họ sống nghèo khổ nhưng vô cùng lạc quan. Lời đối đáp 
có chút tinh nghịch nhưng cũng thoáng chút ngậm ngùi cho phận nghèo. Ngôn ngữ phóng đại 
khoa trương khỏa lấp đi một sự thật mà người đời quen gọi là “nói khoác” thực ra đã mang 
một ý vị chua chát đả phá vào những hủ tục ngăn cách con người tìm đến với nhau. Chàng trai 
đã có những lễ vật dẫn cưới thật sang trọng: dẫn voi, dẫn trâu, dẫn bò… nhưng cuối cùng lại 
là con chuột béo thật ấn tượng. Lí giải thật hợp tình hợp lẽ : con voi to đùng kia là hàng quốc 
cấm – phép nước  luật vua không cho phép, dẫn trâu dẫn bò  thì lo họ hàng nhà gái máu hàn, 
rút gân – chứng tỏ chàng trai là người “chu đáo” với đàng gái biết bao! Sợ cho nhà gái hay là 
một lời đay nghiến, mỉa mai những người đã nghĩ ra chuyện thách cưới ác nghiệt khiến cho 
đôi lứa phải chịu cảnh dở khóc dở cười. Con chuột béo là một thái độ đáp lại bằng cách giễu 
cợt cay chua. Nhưng lời đáp lại của cô gái dù đùa vui mà lại ẩn chứa một nỗi lòng đáng quí  : 
Chàng dẫn thế em lấy làm sang 
Nỡ nào em lại phá ngang như là… 
Người ta thách lợn thách gà 
Nhà em thách cưới một nhà khoai lang… 
Ngầm chứa trong lời đáp là sự động viên chàng trai vững tâm để đi đến hạnh phúc. Vẫn là 



thách cưới nhưng chàng trai hoàn toàn có thể đáp ứng được bằng chính sức lao động của 
mình. Cái tinh tế trong lời cô gái vừa là phản ứng trước việc thách cưới phá ngang , vừa là 
mong mỏi chàng trai là người cần cù siêng năng xứng đáng với tấm tình của cô. Không những 
thế, cô còn đem tới lời nhắn nhủ  về sự cần kiệm: củ to mời làng, củ nhỏ mời họ, và không bỏ 
sót củ mẻ, củ rím, củ hà. Lời đáp khéo léo ấy đem lại niềm hy vọng và lạc quan về hạnh phúc. 
Ca dao hài hước còn mang theo những suy ngẫm về thực trạng xã hội phong kiến vốn dành ưu 
ái đặc quyền cho nam giới. Vẫn là mô típ làm trai cho đáng nên trai nhưng không phải là lời 
ca ngợi vào khả năng “vá trời lấp bể” mà chỉ là : 
Làm trai cho đáng sức trai 
Khom lưng chống gối, gánh hai hạt vừng 
Từ bản chất của những người yêu lao động, người bình dân phê phán và chế giễu những kẻ 
lười biếng mà huênh hoang. Ý nghĩahài hước toát ra từ hình ảnh đối nghịch : sức dài vai rộng 
mà lại khom lưng chống gối chỉ để gánh hai hạt vừng. Động tác kia chẳng khác nào mô phỏng 
hình ảnh các vị chức sắc quan lại chỉ giỏi khom lưng luồn cúi, chống gối quì lụy để tiến thân. 
Người bình dân chế giễu những kẻ vô tích sự ấy, mang tiếng là gánh vác sơn hà nhưng thực tế 
chẳng khác nào những bọn vô công rỗi nghề ăn bám người khác. Thật bất hạnh cho những ai 
vớ phải một ông chồng như thế! Ca dao cũng sẵn những lời ta thán của những người phụ nữ : 
Chồng người đi ngược về xuôi 
Chồng em ngồi bếp sờ đuôi con mèo 
Trong quan hệ gia đình, có lẽ phải gặp hoàn cảnh bất đắc dĩ thì người vợ mới có chuyện so 
sánh chồng mình với chồng người. Hình ảnh anh chồng thật thảm hại trong tương quan đi 
ngược về xuôi với sờ đuôi con mèo. Bất cứ người phụ nữ nào cũng mong muốn chồng mình 
giỏi giang cáng đáng việc quốc gia đại sự hay chí ít cũng là trụ cột gia đình. Còn anh chồng 
trong bài ca dao này cứ quẩn quanh xó bếp, nhu nhược hèn kém. Nhưng lời than thở giận hờn 
ấy không thay đổi được số phận. Than thở thế thôi, dẫu gì cũng vẫn là chồng em , vẫn là 
nghĩa tình duyên nợ với nhau. Đàng sau lời ca dao ấy là nỗi lòng trĩu nặng, phản chiếu một 
mong mỏi chồng mình cũng được bằng anh bằng em, để người vợ có thể mở mày mở mặt. 
Trong ca dao không chỉ có tiếng cười chế giễu mà còn bao tiếng cười đầm ấm tình thương yêu 
gắn bó với nhau. Người bình dân biết cười đời và cũng biết cách cường điệu phóng đại những 
tật xấu của mình để tự cười mình. Không phải là tiếng cười thiên lệch dành cho nam giới mà 
cả giới nữ cũng có nhiều cái đáng cười. Điểm đặc biệt là tất cả những sự lệch chuẩn ấy đã 
thành cái đáng yêu trong một gia đình hạnh phúc: 
Lỗ mũi em mười tám gánh lông 
Chồng yêu chồng bảo râu rồng trời cho 
Đêm nằm thì ngáy o o… 
Chồng yêu chồng bảo ngáy cho vui nhà 
Đi chợ thì hay ăn quà 
Chồng yêu chồng bảo về nhà đỡ cơm 
Trên đầu những rác cùng rơm 
Chồng yêu chồng bảo hoa thơm rắc đầu! 
Chắc không người phụ nữ nào lại tự lôi ra tất cả những “thói hư tật xấu” của mình đầy đủ đến 
thế với một cách nói phóng đại tô đậm những cái ngược hoàn toàn với chuẩn mực “Công – 
Dung – Ngôn – Hạnh” phong kiến. Không hề gò mình ép khuôn vào một cách sống giả tạo gò 
bó, điều mong muốn của người bình dân là có một gia đình hạnh phúc, một sự thông cảm chia 
sẻ trong đời sống vợ chồng. Điệp khúc chồng yêu chồng bảo… không hề che giấu niềm tự 
hào có một người chồng tuyệt vời. Có lẽ các triết lí của các học giả đáng kính cũng rút tỉa ra 
từ  thực tại cuộc sống phong phú đáng yêu này mà thôi: “Vẻ đẹp không nằm ở đôi má hồng 
thiếu nữ mà ở trong đôi mắt của kẻ tình si” (Kant). Người chồng yêu vợ như thế quả là hiếm 
có trong một xã hội vốn khắt khe với những chuẩn mực nặng nề, những qui tắc cứng nhắc . 
Không những thế, đó chính là sự điều chỉnh hành vi của người bình dân bởi lẽ không người 
phụ nữ nào lại muốn giữ những nét xấu trong mắt chồng. Cười vui là thế nhưng cũng có ý 
nghĩa cảnh tỉnh nhẹ nhàng cho việc giữ gìn hạnh phúc. Bởi lẽ chồng yêu thì hạnh phúc nhưng 



chồng ghét thì là tai họa, là tan vỡ. 
Tiếng cười dân gian trong ca dao quả thật đã chứa đựng nghệ thuật sống của người bình dân 
ngày xưa. Tiếng cười ấy phản chiếu tinh thần của những người lao động luôn biết vượt lên 
hoàn cảnh, những bất công ngang trái, những khó khăn thực tại để lạc quan yêu đời. Tiếng 
cười ấy là sức sống tâm hồn khoẻ khoắn của những con người luôn ý thức giá trị bản thân, 
luôn mong muốn cuộc sống tốt đẹp công bằng. 
 

Thứ Hai, ngày 04 tháng 12, 2006 
 
 
Tiếng cười trong truyện dân gian 
Điểm Ngôi sao Blog: 4 (4 lượt) | Lượt xem: 992   
Truyện cười dân gian Việt Nam ra đời trong lòng hiện thực xã hội phong kiến Việt Nam, là 
sản phẩm trí tuệ dân gian nhằm chống lại giai cấp thống trị. Như một vũ khí sắc bén, tiếng 
cười dân gian đã vạch trần bản chất thối nát của bọn quan lại, những đấng “phụ mẫu chi 
dân” , như một phản ứng mạnh mẽ thể hiện tinh thần đấu tranh của những người bị áp bức. 
Đối tượng phê phán chính trong những truyện cười dân gian không phải ngẫu nhiên mà phần 
lớn lại là những kẻ thống trị, tầng lớp trên trong xã hội phong kiến. Tinh thần nhân dân mạnh 
mẽ lên án thói đạo đức giả, những bất công tồn tại nhức nhối trong lòng xã hội ấy. Từ đó, bản 
chất của xã hội thối nát, những chân dung châm biếm về bọnb thống trị lần lượt hiện lên, bị 
soi trước ánh sáng.  
Trong khuôn khổ giáo lí phong kiến, Nho giáo luôn đề cao những kẻ cai trị, gọi bằng những 
mĩ danh “phụ mẫu chi dân” (cha mẹ của dân), hình mẫu chuẩn mực về hạng người ăn trên 
ngồi trốc này gắn với những đức tính “thanh liêm chính trực”. Nhưng câu chuyện Ông huyện 
thanh liêm đã đem lại cho ta cái nhìn bất ngờ vạch rõ bản chất của những kẻ đạo đức giả. 
Quan ông trên công đường luôn nổi tiếng liêm minh chính trực và thậm chí giữ được tấm vỏ 
bọc ấy đến lúc về hưu. Nhưng thực chất mọi điều hành công lí nằm trong tay quan bà. Lễ lạt 
cửa sau như đã thành lệ khiến cho bất cứ người dân lành nào cũng phải đi qua để mong hưởng 
lợi. Người nghe chuyện có thể hình dung ra một “quan bà” khôn ngoan và rất tinh tế biết “giữ 
thể diện” cho chồng khi có sáng kiến nhận lễ vật là một con chuột bạc. Nguyên nhân của 
những bất công ngang trái bắt đầu từ kiểu hối lộ tinh vi này. Câu chuyện dẫn dắt đến tình tiết 
bất ngờ tạo thành tiếng cười phê phán độc đáo. Ban đầu, người đọc còn thông cảm với quan 
ông khi “không biết” vợ nhận của đút. Nhưng khi nghe trọn vẹn lời mắng : “Bà ngu thế, sao 
không bảo tôi tuổi Sửu !” thì đã vỡ oà tiếng cười. Hoá ra, bản chất của quan lại tham nhũng 
đã bị bóc trần từ thái độ tiếc rẻ ấy! Suy cho cùng, quan ông cũng chỉ là một con chuột bạc tinh 
quái, gặm nhấm đục khoét một cách tinh vi mà thôi! Có lẽ không có lời tố cáo vạch trần nào 
sâu sắc hơn là để cho chính đối tượng phê phán bộc lộ bản chất của mình. 

 
Câu chuyện Nhưng nó phải bằng hai mày đem đến cho ta một góc nhìn khác về những kẻ 
giữ trọng trách cầm cân nảy mực bảo vệ công lí ở nông thôn. Cái đáng trách và đáng thương 
của những người tham gia xử kiện chính là ở chỗ họ đã tiếp tay một cách ngây thơ cho những 
kẻ sâu dân mọt nước có lòng tham không đáy. Những thầy lí ở làng xã có quyền hành bao 
trùm để làm những điều xằng bậy bất chấp công lí. Bàn tay thầy lí là một sáng tạo thú vị của 
người bình dân khi nhận tiền cả bên nguyên bên bị. Chuyện kiện cáo đã thành một trò hài 
hước khi không có kẻ thắng người thua. Triết lí dân gian “ngao cò đánh nhau, ngư ông hưởng 
lợi” tỏ ra vô cùng đúng đắn trong trường hợp này. Công lí được cân đong đo đếm bằng sự 
nhiều ít của đồng tiền bỏ ra. Nguyễn Du cũng từng nói trong Truyện Kiều: “Trong lưng đã 
sẵn đồng tiền – Mặc lòng đổi trắng thay đen khó gì!”. Ông lí là người rộng lòng, sẵn sàng ủng 
hộ lẽ phải, lẽ phải đáng giá năm tiền phải dứt khoát thua lẽ phải mười tiền, đó là công lí của 
những kẻ lấy đồng tiền làm chuẩn mực. Những anh Ngô, anh Cải là những nạn nhân khờ khạo 
của kẻ ăn tiền trắng trợn và trơ trẽn. Không có lời nào ý vị và hài hước hơn khi ông lí đưa ra 



lời kết luận chưng hửng tất cả: “Nhưng nó phải bằng hai mày” – nghĩa là mọi người cùng 
thắng! Kẻ hưởng lợi cuối cùng dĩ nhiên là ông lí, được ăn tiền từ hai phía. Đáng sợ hơn là 
hành động ấy được bộc lộ công khai như ngầm chứa thông điệp : muốn thắng kiện thì phải có 
nhiều tiền hơn. Những ung nhọt nảy sinh từ đó! Câu chuyện đã để lại một lời cảnh tỉnh cho 
mọi người khi vào cửa quan, cho thấy rõ ràng và sinh động chân dung của kẻ cướp ngày.  
Hai mẩu chuyện nhỏ trong hàng loạt những truyện cười dân gian đã đem lại cho người đọc 
người nghe nhận thức sâu sắc về bản chất thối nát của tầng lớp thống trị phong kiến. Không 
những thế, từ những mẩu chuyện này, nhân dân còn chỉ rõ nguyên nhân sâu xa của tình trạng 
bất công ngang trái trong xã hội không phải bắt nguồn từ một phía. Sau tiếng cười là thái độ 
phản kháng, bất bình của nhân dân, đồng thời cũng phản chiếu khát vọng về một lẽ công bằng 
thật sự ở đời.  

T.H.N  
 

Thứ Ba, ngày 05 tháng 12, 2006 
 
 
Dạy thêm - Học thêm? 
Điểm Ngôi sao Blog: 10 (5 lượt) | Lượt xem: 673   
Bản thân tôi là một giáo viên đang dạy tại một trường chuyên, vì vậy vấn đề nóng hiện nay là 
dạy thêm học thêm không thể không quan tâm. 

Đã có nhiều ý kiến trái ngược nhau xung quanh vấn đề này, trong đó tôi đặc biệtrất tâmđắc 
với những phân tích của một bạn trên Diễn đàn gópý việc dạy thêm học thêm của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo (www.moet.gov.vn), xin được trích một đoạn(những chỗ làm đậm là tôi nhấn 
mạnh):  

Hiện nay học sinh học thêm có 3 mục đích. Mục đích thứ nhất: học theo thầy,cô đang dạy 
mình để đạt được điểm kiểm tra tốt. Mục đích thứ hai: học để nâng cao kiến thức để thi đại 
học. Mục đích thứ ba: do học kém nên cần người dạy kèm. 

Về bản chất chúng ta vẫn không thoát khỏi nguyên lý cung - cầu, với đề nghị học thêm của 
học trò, thầy, cô giáo sẽ chấp nhận dạy thêm theo 3 mục đích của học sinh. 

Vậy, làm thế nào để học thêm, dạy thêm là đúng hướng, không tiêu cực, theo ý tôi có 3 vấn đề 
chính chúng ta cần quan tâm: 

1./ Việc giảng dạy trong trường phổ thông (nhất là cấp I, II) đã tạo ra một tư tưởng cố hữu 
trong đầu học sinh, kiến thức của học sinh là do thầy cô truyền dạy, chỉ có kiến thức của 
thầy, cô là duy nhất và luôn đúng, suy ra học sinh luôn chờ thầy, cô dạy kiến thức mà 
không cần phải tự học. Tôi đã từng nghe một học sinh lớp 6 nói "Ba ơi, cô giáo nói Bài toán 
mà Ba dạy cho con giải đã sai rồi. Cô giáo bắt con phải làm đúng như cách cô giáo làm - 
mặc dù phụ huynh của học sinh kia là giảng viên môn toán trường cao đẳng sư phạm và là 
thầy dạy của cô giáo). 

2./ Việc giảng dạy của thầy, cô giáo hiện nay chưa tạo sự chủ động cho học sinh, việc học 
vẹt đã làm xói mòn tư duy của học sinh. Học sinh không cần biết học như thế nào để trang 
bị kiến thức vào đời mà chỉ cần học vẹt lý thuyết, làm kiểm tra, lên lớp và sau đó là...trả lại 
cho thầy cô.  

3./ Hệ thống đánh giá năng lực học sinh của chúng ta còn nhiều bất cập, trừ những kỳ thi 
tổ chức chung, còn lại các kỳ kiểm tra 15', 1 tiết hầu như do giáo viên phụ trách cho đề và 



chấm điểm, mà các kỳ kiểm tra này lại ảnh hưởng đến điểm trung bình môn 
học.(thuy2006@yahoo.com - 
http://www.moet.gov.vn/?page=3.2&thread=221&view=10386) 

Rõ ràng, chúng ta phải nhìn sự việc từ cái gốc của vấn đề chính là sự chậm đổi mới của nền 
giáo dục nước nhà! Quá trình giáo dục theo kiểu xơ cứng,đóng khung trong việc thi cử làm 
nảy sinh tình trạng dạy thêm học thêm tràn lan. Có một thực tế: nếu Bộ có quy định về chuẩn 
hoá giáo viên nghiêm ngặt, bên cạnh đó tăng cường công tác thanh tra đến tận cơ sở thì sẽ hạn 
chế được việc dạy thêm học thêm như hiện nay! 

Một thực tế nữa là những khó khăn trong đời sống khiến cho nhiều giáo viên phải lấy việc dạy 
thêm làm nguồn thu nhập chính ngoài lương. Không tránh khỏi có những giáo viên dạy thêm 
dạy trước bài, gà bài giải trước... đó chính là nguyên nhân tạo nên bất công trong đánh giá học 
sinh. Một số trường dung túng cho việc dạy thêm trái phép, viện lý do cải thiện đời sống, giáo 
viên dạy không đúng, thiếu lương tâm là nguyên nhân tạo nỗi bất bình cho phụ huynh! Tuy 
nhiên cũng cần phải thấy một thực tế nữa thuộc về dạng học trò thứ ba như bài viết của bạn 
trên đây đã nêu: học kém phải học thêm! Sự yếu kém này thường là hệ quả của một sự đánh 
giá chạy theo thành tích từ lớp dưới lên. Phụ huynh có tâm lý bỏ mặc, khoán trắng cho giáo 
viên chỉ cốt làm sao cho các em có được cái bằng phổ thông đi làm việc.Những em này bị mất 
căn bản, học thêm không hiệu quả hoặc trốn học đi chơi. Đến khi không đạt kết quả, phụ 
huynh lại thắc mắc: bỏ tiền cho con học thêm sao không tiến bộ. Giáo viên chúng tôi đau đầu 
nhất với việc củng cố lại kiến thức căn bản cho các em này! 

Chúng ta đang quan tâm đến việc bỏ dạy thêm học thêm, tôi xin đặt một câu hỏi: 

HỌC SINH KHÔNG HỌC THÊM CÓ TIẾN BỘ KHÔNG? GIÁO VIÊN KHÔNG DẠY 
THÊM CÓ ĐÓI KHÔNG?  

Trả lời câu hỏi này không hề dễ, bởi dư luận hay nhìn ở bề nổi, nhìn một mặt mà đánh giá 
chưa thật khách quan, đôi khi không thông cảm với những người làm công tác trong ngành 
như chúng tôi. Bởi vậy, việc trao đổi cởi mở với nhau cũng là một hướng dân chủ công khai 
cần thiết. Tôi nghĩ diễn đàn NGÔI SAO BLOG cũng là dịp để chúng ta cùng thảo luận sôi nổi 
vấn đề này ! 
 

Thứ Ba, ngày 05 tháng 12, 2006 
 
 
Tôi học thêm - dạy thêm! 
Điểm Ngôi sao Blog: 4 (4 lượt) | Lượt xem: 484  
 
Tiếp nối vấn đề Dạy thêm - học thêm đã nêu ra trong diễn đàn này, tôi xin kể lại chuyện học 
thêm, dạy thêm của tôi: 

Kỳ 1: Tôi học thêm  

Khi còn là học sinh phổ thông, tôi cũng "nhất quỷ nhì ma ..." giống như đám bạn! Tôi bắtđầu 
biết đến khái niệm học thêm từ năm lớp 7 (1980). Lúc bấy giờ vấn đề này có lẽ chưa trở thành 
cơn sốt như hiện nay. Vì vậy, chúng tôi đứa nào cảm thấy yếu môn nào thì đi học thêm môn 
đấy!Tôi yếu môn Lý, nhà nghèo không có tiền đi học thêm, nên cảm thấy rất lo lắng! Đây là 
năm đầu tiên chúng tôi học Lý nên ... cô giảng chẳng biết đàng nào mà lần! Nghe bạn bảo: cô 
Ng. có dạy thêm, mày đi học đi! Tôi ngần ngừ vì nếu phải đóng tiền học tháng thì không có 
tiền! Mà không đi học thì chả hiểu gì. Bạn bảo: "Khỏi lo, cô từ nhà quê về nên không tổ chức 



theo lớp, đứa nào đi học nhà cô thì bỏ tiền vào ống lon, mỗi buổi chỉ chừng ... (có lẽ số tiền 
hồi đó tương đương với giá trị đông 2000 bây giờ)". Vậy là hăm hở đi cùng tụi bạn bỏ tiền 
vào lon đi học. Một đám học trò cấp Hai lau nhau chen chúc bỏ tiền vào lon, sau đó háo hức 
xem cô dạy có gì mới và hay hơn trên lớp không? (Xin cô thứ lỗi cho, em chả nhớ nổi những 
gì cô dạy trong buổi, nghĩa là cũng chỉ củng cố kiến thức cho đám dốt Lý, trong đó có em) 
Sau buổi học, ra về mà tôi vẫn ngơ ngác, hai hôm sau thì lại đến buổi học tiếp, thằng bạn quỷ 
sứ bảo: tụi nó đông lắm, mày không có tiền thì cứ vào học, cô chả đếm đâu! Nghe lời thằng 
bạn, tôi trà trộn vào học và ... tiếp tục không hiểu gì! Chỉ khoái chí vì ... học chùa được một 
buổi. Nhưng sau hôm đó, khi đi học về, tôi thấy cô Ng. xách chiếc xe đạp rách, tất tưởi chở 
con bé con đi khám bệnh, bỗng dưng cảm thấy ân hận vì trò đùa quỷ quái của mình. Có thể cô 
dạy không hay làm mình không hiểu, nhưng cô cũng phải bươn chải lo gia đình, hành động 
như mình thì thật khốn nạn! Thế là sau đó tôi nghỉ học nhà cô Ng. mặc kệ bọn bạn rủ. Còn 
tiền lỡ không trả thì đến giờ ra chơi lại góp tiền lẻ ra mua hàng ở nhà cô. Nghĩ lại vẫn thương 
cô vất vả. Năm đó, tôi phải thi lại vì môn Lý chỉ đạt trên 4.5 (ngày đó dưới trung bình môn 
nào là mặc nhiên thi lại môn đó). Năm đó tôi cũng thiếu điểm môn Anh vì ham chơi, cũng 
không đi học thêm, vì "ôngthầy" dạy không hiểu. Thế là hè bò ra học, nhờ mấy đứa bạn chỉ vẽ 
mà thấy mình thông minh hẳn. Tự giận mình vì dốt, năm sau tôi bắt đầu tu tỉnh tự học, không 
những học khá môn Lý mà môn Anh đạt tới 9.6, được cô giáo dạy Anh (cô Phúc, một cô giáo 
dạy rất hay) khen là có ... năng khiếu Anh. Đến lớp 9 thi tốt nghiệp xong chuẩn bị thi vào 10, 
bọn bạn lại rủ đi học thêm môn Toán. Lần này thì thầy dạy Toán là giáo viên cấp 3 luyện thi. 
Tôi nghe cũng lơ mơ vì mất căn bản lớp 9 từ khi học lệch cho đội tuyển Văn. Nhưng kỳ thi 
sắp tới phải kiếm ít chữ, học xong toàn phải nhờ ông anh ở nhà chỉ lại. May sao, điểm thi môn 
Toán vừa đủ cho tôi ... đỗ vớt vào trường (phải qua phúc khảo mới đạt điểm trung bình, vì bài 
toán ông anh bày làm phương trình hai nghiệm, lúc tính điểm chắc chắn đạt 5, khi ra điểm hoá 
ra bị trừ đi nửa số điểm còn 3.5). Dẫu sao, kiến thức trong đầu cũng không đến nỗi tệ, đủ để 
tự chấm điểm cho mình (bây giờ có nhiều trò làm xong chả biết mình làm gì!!!). Sang cấp 3 
thì hoàn toàn không đi học thêm. Lơp 10 dốt Toán thì cắp vở qua nhờ anh con ông bác giỏi 
Toán kèm cho học, lấy lại kiến thức căn bản. Lơp 11 chỉ tham gia phụ đạo miễn phí ở trường 
môn Văn và lớp 12 được gửi đi học môn Toán để nâng cao củng cố trình độ kiến thức cơ bản 
trước khi thi đội tuyển Văn, nhưng học một buổi cũng... chuồn mất (sư phụ Đ.P.H xá tội cho 
con!). Hồi đó, sau khi đi đội tuyển quốc gia về, chỉ còn 2 tháng học các môn thi tốt nghiệp, tôi 
toàn chỉ học với bạn bè theo nhóm. Vả lại thầy dạy toàn những sư phụ giỏi như thầy Trần 
Minh, thầy Vương Đình Bôi nên môn Lý, môn Toán tôi tiến bộ rất nhanh, đi thi tự làm bài 
cuối cùng đạt 9 điểm Lý, 8 điểm Toán. Tôi tự rút ra cho mình bài học: chỉ cần tập trung và 
quyết tâm thì sẽ đạt kết quả. Sau này tôi mới biết, khi lên 11 đám bạn tôi bắt đầu thành nạn 
nhân học thêm, có đứa ngày ấy phải đi lễ Tết thầy X. chục quả trứng gà mới mong thoát nạn. 
Có đứa thì phải làm tay trong cho thầy Y. để "chỉ điểm" đứa nào không đóng tiền để thầy 
diệt! Có lẽ do tôi là "gà nòi" môn Văn của đại sư phụ Trương Tham nên không bị đụng đến! 
Không có thầy kèm cặp, chỉnh sửa tư duy Văn amateur thì có lẽ tôi khó mà đạt giải Nhì toàn 
quốc! Có điều vì là con nhà nghèo, mê Văn nên chẳng bao giờ tôi phải mất tiền quà, tiền Tết 
đi thầy hay phải đóng tiền học thêm bồi dưỡng. Nghĩ lại mình còn may mắn hơn chúng bạn 
khi vẫn có thể tự học mà không bị rớt đài dù rằng rất chật vật! 
 

Thứ Ba, ngày 05 tháng 12, 2006 
 
 
Kỳ 2: Tôi dạy thêm 
Điểm Ngôi sao Blog: 10 (5 lượt) | Lượt xem: 454   
Tôi bắt đầu dạy thêm từ khi thất nghiệp. Vốn dĩ chẳng thích nhưng đói quá đầu gối phải bò. 
Sự nghiệp dạy thêm bắt đầu từ khi chưa đi dạy chính thức! Mà lại không phải dạy Văn! 

Đó là những ngày thất nghiệp, sau khi đi làm công nhân phiên dịch cho phái đoàn Hàn quốc 



thăm dò mỏ vàng.Cuả đáng tội là trìnhđộ Anh văn lúc ấy cũng chỉ ABC,được tiếng là phiên 
dịch nhưng chủ yếu là "phang đại". May sao khi phỏng vấn xin việc thì tiến sĩ Lee trưởng 
đoàn không cần xét bằng cấp mà căn cứ trên thực tế giao tiếp. sau khiđoàn công tác về rồi thì 
tôi tiếp tục thất nghiệp! Tự tin vào trìnhđộ "phang" tiếng Anh (đi về rồi mới tức tốc đi thi 
bằng B) nên nhận dạy thêm cho một số học trò lớp 6 tại nhà. Hăm hở được đúng một buổi, 
mới thấy không dễ ăn!Đám học trò tới học ồn ào,đọc loạn cả lên. Chán quá viện cớ bận rồi ... 
giải tán lớp! 

Việc dạy thêm chính thức của tôi bắt đầu khiđã trở lại bục giảng được một năm, về dạy chính 
ngôi trường cũ. Mức lương lúc bấy giờ chỉ 85 phần trăm lương khởi điểm. Trong khi đó, học 
trò lớp 10 mất kiến thức căn bản trầm trọng. Vốn dĩ suy từ chuyện học của mình, nên tôi 
khuyên các em tự học. Nhưng đã ba tháng mà tình hình không hề biến chuyển, học trò không 
biết cách làm một bài Văn và tỏ ra không quan tâm đến việc học Văn. Nhiều em chỉ quan tâm 
học ba môn thi đại học khối A, B. Tự ái vì môn mình bị học trò khinh rẻ, tôi thẳng tay cho 
điểm thấp. Vậy là bắt đầu có những cú điện thoại phụ huynh... năn nỉ cho cháu học thêm! 
Khuyên phụ huynh để ý việc tự học của con em, phụ huynh lại: "thôi thì trăm sự nhờ thầy!". 
Vậy là đăng ký dạy thêm với trường. Học sinh đăng ký học thêm được hơn chục mạng, toàn 
là những học sinh bị thiếu điểm trầm trọng! Dạy được một tháng, muốn nổi điên lên vì học trò 
tới học thêm thì ít mà thản nhiên ngồi tán dóc thì nhiều. Tuổi trẻ lại nóng, vậy là chỉ mặt đòi 
đuổi cổ mấy ông thần quậy. Dường như tâm lý học thêm của những em này đã quen một nếp 
xấu là khi họcthêm thì nghiễm nhiên đủ điểm lên lớp. Tệ hơn, có em chỉ cần đủ trên 3.5 môn 
Văn để khỏi thi lại, lấy môn luyện thi bù qua. Quá chán ngán, dạy đến tháng thứ hai, tôi cho... 
giải tán lớp. Những ngày đó quả là kinh khủng với gia đình, khi vợ có con nhỏ, mới được 
nhận đi làm cũng hưỏng 85 phần trăm lương. Lại mới dọn ra ở riêng. May có ông anh làm 
gas, thế là đi bỏ gas cho anh vào buổi chiều. Khách hàng gas lúc đó mới quen dùng, chưa hiểu 
nên hay thắc mắc, mắng mỏ mấy thằng bỏ gas sao ăn gian, dùng mới 2  tháng đã hết gas (!). 
Một lần tôi lâm vào cảnh dở khóc dở cười, ông anh dặn: khách có nói gì cũng phải vui vẻ để 
giải thích, vì khách hàng là thượng đế! Thượng đế đang mắng xơi xơi thằng bỏ gas, đang tìm 
lời nhẹ nhàng giải thích thì thằng con nhà chủ về: "Ơ, chào thầy!". Thế là đến lượt thượng đế 
mặt tái dại đi, xin lỗi rối rít! Chưa bao giờ tôi cảm thấy chua chát như lúc ấy, khi giáo viên 
không sống được bằng chính nghề của mình phải tìm nguồn thu nhập bằng những công 
việckhác. Ở trường có đồng nghiệp tuy dạy thêm có đồng ra đồng vào nhưng ngày ngày vẫn 
phải chở vợ đi bỏ mối thuốc lá. Gia đình tôi ngày ấy đã có những lúc Tết đến ứa nước mắt, vợ 
chồng nhìn nhau, ăn Tết vỏn ven  300 nghìn bạc! Tiền thiên hạ lì xì cho con thì gom lại để sau 
Tết có tiêu!Đến nhà thăm Tết cứ giả vờ quên lì xì cho con họ! 

Vậy là về nhà tìm cách đầu tư chuyên môn thật tốt, chuẩn bị quyết tâm dạy thêm về nuôi gia 
đình! Năm sau nữa, tôi bắt đầu dạy thêm tại trường , bắt đầu có những học sinh yêu Văn đến 
học. Ngoài lớp đại trà (tiếng là thế nhưng có khi chỉ khoảng 20 em/50 em toàn lớp). Có những 
lúc, một lớp học chỉ có 6 học sinh nhưng các em đều mê Văn, vậy là có hứng thú, đưa sách 
cho trò đọc, dạy thêm buổi miễn phí. Nhưng chính những học trò yêu văn ấy đã tiếp thêm cho 
tôi động lực để gắn bó với nghề. Nhất là nhờ những cuốn sách, những bài làm do chính các 
em sáng tạo mà tôi đã có những học sinh đạt giải tỉnh đầu tiên, đượcgọi vào đội dự tuyển quốc 
gia. Có dạy, có thu nhập phần nào cũnggiải quyết khó khăn gia đình. Nhưng một điều tuyệt 
đối không bao giờ tôi làm là bằng mọi cách ép học sinh học thêm. Chính bởi lẽ đó, các em đã 
mạnh dạn đến trút tâm sự cho tôi nghe về những thầy cô ép phải học bằng những chiêu thức 
nào, cho điểm thiếu công bằng ra sao... Buồn, nhưng bản thân mình chỉ như con én chẳng làm 
nên mùa xuân. Chỉ biết khuyên các em điều hơn lẽ thiệt! Cứ thế cho đến khi tôi chuyển về 
trường chuyên, có những học trò từng học trường cũ vẫn tìm theo thầy để được học Văn.  

Trường chuyên toàn là những "cao thủ" cự phách về dạy thêm, chủ yếu là các môn Toán, Lý, 
Hoá. Vốn dĩ học sinh chuyên thông minh, tiếp thu nhanh và cóý thức cạnh tranh trong học tập 



nên tôi chẳng phải dạy thêm môn Văn làm gì, chỉ lo tập trung vào dạy nâng cao chođội tuyển. 
Cộng vàođó, chính sách ưuđãi của UBND tỉnh với giáo viên trường chuyên khiếnđời sống 
giađình cũng tương đối dễ chịu hơn. Việc chủ yếu của tôi là trau dồi chuyên môn thật giỏi và 
nếu có học sinh theo học thì mới nhận dạy. Nhưng thực tế tới 90 phần trăm các em theo các 
ngành KHTN nên tôi chỉ yêu cầu các em học tốt, lắng nghe bài giảng là đủ nắm kiến thức đi 
thi. Cộng vào đó, suy từ chuyện học của mình ngày trước, tôi cố gắng tập trung ôn cho các em 
vào đợt cao điểm ôn thi. Lúc đó, vì lợi ích chung, chưa phụ huynh nào lại phàn nàn khi bỏ 
tiền cho con em học thi tốt nghiệp và thầy cô cũng có khoản thu nhập vừa đủ bù chi phí sức 
lao động chất xám. Thành thử vui vẻ và dạy - học chất lượng. Trường chuyên chưa bao giờ có 
học sinh rớt tốt nghiệp và riêng điểm môn Văn cũng thi thoảng mới có em thi tốt nghiệp dưới 
trung bình (rơi vào những em học lệch quá đáng!). Khi Trung tâm luyện thi của trường 
chuyên được mở ra vào mùa thi, sĩ tử khắp nơi đổ về. Tôi cũng nhận dạy các lớp cấp tốc luôn 
đạt hiệu quả cao. Nhìn lại việc dạy thêm của mình, tôi cảm thấy vui vì mình sống được bằng 
chính nghề của mình và thu nhập là xứng đáng với lao động của bản thân. Từ đó, có thể tự rút 
ra kinh nghiệm: hãy dạy, bằng tất cả lương tâm nghề nghiệp, bằng trình độ chuyên môn vững 
vàng, tiếng lành đồn xa, phụ huynh sẽ gửi con em cho giáo viên mà hoàn toàn yên tâm về chất 
lượng. Một điểm quan trọng là phụ huynh cũng phải có trách nhiệm, không phó mặc con đến 
lớp dạy thêm mà thiếu kiểm tra. Cần theo dõi việc tự học của con em hơn là gửi con vào 5 - 6 
lớp cua, bò lổm ngổm với mớ kiến thức cả ngày của các lớp ấy, các em không có thời gian tự 
học thì dốt vẫn hoàn dốt và lâu dần sẽ thành tư duy phụ thuộc vào thầy, thiếu hẳn tính sáng 
tạo, óc tìm tòi! Hãyđể cho giáo viên được sống chính đáng bằng nghề của mình, không phải 
ngày ngày đi làm những nghề tay trái vừa ảnh hưởng chuyên môn, vừa đôi khi đi ngược lại 
với lương tâm nghề nghiệp!  
 

Thứ Ba, ngày 05 tháng 12, 2006 
 
 
Nỗi đau sau bão 
Điểm Ngôi sao Blog: 3 (3 lượt) | Lượt xem: 446   
Vậy là bão đã vào đất liền! Trái hẳn dự báo ban đầu, cơn bão này đã đi vào địa phận Nam 
Trung Bộ và Tây Nam Bộ. Máu chảy ruột mềm, đọc những dòng thông tin trên các báo về 
hậu quả của bão, chắc hẳn trong chúng ta ai cũng tự hỏi mình: phải làm việc gì đây để cứu 
giúp đồng bão trong cơn hoạn nạn? Việc quyên góp ủng hộ từ lâu đã trở thành truyền thống 
tốt đẹp của mỗi người Việt Nam chúng ta. Hãy tiến hành ngay không nên chậm trễ! Bão vẫn 
đang hoành hành, những tổ chức, cá nhân đang phải đối phó với sức tàn phá khủng khiếp của 
thiên nhiên. Tất cả chúng ta cùng lo lắng, vì bão vào vùng trống, sức phá hoại còn kinh khiếp 
hơn rất nhiều so với vào miền Trung - có núi chắn hạn chế bớt sức gió! Bây giờ, những hình 
ảnh của cơn bão số 5 năm nào lại hiện về! Chúng ta không cần chờ lời kêu gọi mà hãy bắt tay 
vào việc ngay. Tất cả vì đồng bào thân yêu bị bão lụt, chúng ta hãy tay trong tay vượt 
qua tổn thất! 

Thông tin cập nhật về bão, xin bấm vào đường link: 

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=176056&ChannelID=3   
 
Xem VTC trên mạng! 
Điểm Ngôi sao Blog: 10 (5 lượt) | Lượt xem: 1116  

Quả thật là mình "chuối" quá! Mãi đến gần đây mới mò ra trang web này, làm cho cả tháng 
trời mất xem chương trình TV trực tuyến. Ở các phòng KTX mà có website này thì có thể 
theo dõi cập nhật tin tức, phim, ca nhạc thoải mái nhỉ? 
 



Trang Web http://www.vtc.com.vn có các chương trình phong phú (xem ảnh). ai chưa biết thì 
vào xem nhé! Từ nay có thể tha hồ thư giãn rồi! Ở trong phòng một mình, có TV thì cảm thấy 
mình sung sướng nhỉ?  

Thứ Tư, ngày 06 tháng 12, 2006 
 
 
 
Cảm nhận: Vẻ đẹp Đam Săn 
Điểm Ngôi sao Blog: 4 (4 lượt) | Lượt xem: 2589   
Từ bao đời nay, người Ê-Đê đã cùng quây quần bên bếp lửa, nghe không biết chán từ đêm 
này sang đêm khác khan Đam Săn, bài ca về người tù trưởng anh hùng của dân tộc mình với 
những chiến công hiển hách trong xây dựng phát triển buôn làng và bảo vệ cộng đồng chống 
lại bao kẻ thù hung hãn. Trong những chiến công lẫy lừng ấy, ngất ngây lòng người vẫn là 
đoạn “Đánh thắng Mơ-tao Mơ-xây”, chứng tỏ tài năng, bản lĩnh, lòng dũng cảm phi thường 
và sức mạnh vô địch của Đam Săn 
    Sở dĩ xảy ra cuộc chiến này là do mơ-tao Mơ-xây (tù trưởng Sắt) đã cướp Hơ-nhí – vợ của 
Đam Săn. Đối với người Ê-Đê theo chế độ mẫu hệ, việc bị kẻ thù cướp mất vợ là một nỗi sỉ 
nhục của cả cộng đồng. “Đánh thắng Mơ-tao Mơ-xây” là lần thứ hai Đam Săn phải chiến đấu 
với kẻ thù để giành lại người vợ, chứng tỏ sự hùng mạnh của Đam Săn. Chàng phải đối mặt 
với kẻ thù hung bạo và cũng có sức mạnh phi thường không kém. Hàng loạt những hình ảnh 
so sánh trong đoạn trích cho thấy rõ sự tương phản giữa Đam Săn với kẻ thù, làm nổi bật lên 
sự hào hùng của chàng và sự thảm hại của Mơ-tao Mơ-xây. Đó chính là nét đặc sắc trong 
nghệ thuật đoạn trích này, tôn vinh vẻ đẹp người anh hùng Đam Săn . 
    Vẻ đẹp Đam Săn hiện rõ ngay từ khi chàng bước chân vào lãnh địa của mơ-tao Mơ-xây. Tù 
trưởng Sắt hung bạo dù kiêu căng ngạo mạn cũng luôn phải dè chừng sự  hiện diện của chàng. 
Hình ảnh Đam Săn cùng những bạn bè đồng minh của chàng hiện lên dưới mắt kẻ thù thật 
dũng mãnh với khố màu sặc sỡ, đầu đội khăn đẹp cùng khí thế hừng hực “Gươm sáng như 
mặt trời. Thân mình ở trần như quả dưa, ở thế chờ sẵn như con sóc. Mắt sáng gấp đôi gấp ba 
mắt thường”. Hình ảnh so sánh thật đặc trưng đã làm đậm nét phi thường của người anh hùng. 
Tư thế ấy lại gắn liền hành động thách thức chặt ống tre thành ba khúc, xô đổ hàng rào hàm 
chứa sức mạnh tuyệt luân của chàng. Khi giáp chiến cùng Đam Săn, dù ngôn ngữ sử thi miêu 
tả mơ-tao Mơ-xây cũng rất đẹp, rất dũng mãnh nhưng vẫn lộ ra sự khiếp nhược trước Đam 
Săn. Lời nói củahắn với chàng lộ ra sự hèn nhát “đừng đâm ta lúc ta đang xuống nhé”. Đáp 
lại, Đam Săn đã bộc lộ sự khinh bỉ kẻ thù bằng tư thế đàng hoàng của mình: “Tao không thèm 
đâm mày trước lúc mày xuống! Ngay con heo nái nhà mày tao cũng có thèm chém đâu!”. 
    Cuộc đối đầu của Đam Săn với mơ-tao Mơ-xây là giữa hai tù trưởng dũng mãnh. Phẩm 
chất anh hùng theo cách nhìn sử thi là ở sự chiến thắng bằng sức mạnh và sự can đảm. Cuộc 
đối đầu sinh tử  ấy không có chỗ dung thân cho kẻ nào hèn nhát hơn. Trong tình cảm tôn vinh 
người anh hùng của buôn làng, mọi cử chỉ, ngôn ngữ, hành động của Đam Săn đều nổi bật, 
vượt trội hơn kẻ thù. Chúng ta cùng được chứng kiến màn thi tài múa khiên thú vị: mơ-tao 
Mơ-xây thể hiện rõ sự khoác lác khi lời nói của hắn được minh chứng bằng “tiếng khiên kêu 
lộc cộc, lộp cộp như tiếng những quả mướp đập vào nhau”, còn Đam Săn đã dập tắt nhuệ khí 
của hắn bằng sức mạnh phi thường trong màn múa khiên độc đáo. Ngôn ngữ sử thi khoa 
trương sức mạnh ấy ngang sức mạnh tự nhiên: “Một bước nhảy, chàng vượt qua mấy đồi 
tranh. Một bước lùi, vượt qua mấy đồi mía. Tiếng gió khiên rít vù vù như dông bão, cây cối 
nhà cửa ở xung quanh cũng nghiêng ngả”.  Lần múa khiên thứ hai của chàng còn ghê gớm 
hơn bởi dồn chứa sức mạnh trừng phạt mơ-tao Mơ-xây. Sức mạnh Đam Săn có được còn nhờ 
sự trợ lực của người vợ Hơ-nhí khi nàng ném trầu và thuốc cho chàng để sức lực tăng lên gấp 
bội.  
    Đam Săn không hề đơn độc trong cuộc chiến vì danh dự này. Chính nghĩa thuộc về chàng 
khi các tù trưởng bạn hùng mạnh giúp chàng giành lại người vợ yêu quí . Đồng thời, chàng 



còn được sự trợ giúp của ông Trời. Người anh hùng sử thi luôn có mối quan hệ với lực lượng 
siêu nhiên. Trời đã giúp chàng đánh rơi áo giáp của mơ-tao Mơ-Xây. Khi không còn áo sắt, 
hắn thật thảm hại và hèn nhát khi lần lượt chạy trốn vào chuồng heo, chuồng trâu, khi sắp chết 
lại buông ra những lời hèn nhát. Ông Trời chỉ đóng vai trò hỗ trợ Đam San, còn chính chàng 
mới là người kết liễu kẻ thù, đòi lại danh dự, cướp lại người vợ được Trời tác thành. Giết mơ-
tao Mơ-xây, chính nghĩa thuộc về Đam Săn. Chiến thắng được tôn vinh cùng với việc Đam 
Săn được sở hữu tất cả tài sản, dân làng, tôi tớ của hắn. Quyền sở hữu này là đặc trưng gắn 
với thời kì chuyển từ công xã thị tộc sang chiếm hữu nô lệ, làm nên vinh quang của người anh 
hùng. Bởi thế hình ảnh  trong sử thi được mô tả với qui mô hoành tráng : mọi người tình 
nguyện theo Đam Săn đông như bầy hươu nai, lố nhố như đàn kiến cánh, như bầy kiến đen, 
như đàn mối trắng. Chàng thêm quyền uy, thêm nhiều chiêng núm, chiêng bằng – của cải trở 
thành biểu tượng sức mạnh tuyệt đối của người anh hùng.  
    Chính vì thế, để xứng đáng với chiến công cũng phải có một lễ ăn mừng chiến thắng thật kì 
vĩ. Lời kêu gọi của Đam Săn có sức mạnh hiệu triệu muôn người như một, bởi chàng đem lại 
niềm vinh quang chiến thắng, đem lại sự bình yên cho bến nước buôn làng. Lễ cúng mừng 
chiến thắng hào phóng cũng là để tôn vinh xứng đáng: “Hãy lấy bảy chum rượu, bảy con trâu 
đực, bảy con heo thiến để cúng cho Đam Săn này đã chiến thắng mơ-tao Mơ-xây, để ta được 
như cây cổ thụ cao vút”. Dấu ấn tâm linh sau chiến thắng cho thấy Trời đứng về phía Đam 
Săn. Không khí hội còn náo nức tưng bừng với chiêng trống vang lừng khiến vỡ cả sàn nhà, 
làm bay mái tranh lợp nhà, con khỉ con vượn mải nghe mà quên đi hái trái cây, những con voi 
và con tê giác cũng phải lắng nghe mà quên cả cho con bú. Nổi bật giữa đám đông hoan hỉ ấy 
tất yếu phải là người anh hùng Đam Săn – tù trưởng hùng mạnh ít ai sánh kịp. Ngay cả trong 
không khí yên bình của cộng đồng, vẻ đẹp ấy vẫn nổi bật từ ngoại hình đến hành động: mái 
tóc dài cuồn cuộn thả xuống một cái chiêng, uống rượu không bao giờ say, ăn uống không 
bao giờ thấy no. Hơn thế nữa, ngôn ngữ phóng đại của sử thi đã so sánh chàng ngang sức 
mạnh thần linh: “Oai linh vang đến tận thần núi phía Đông, đến tận thần núi phía Tây”. Hình 
ảnh Đam Săn sau chiến công này được mô tả phóng đại và như một điệp khúc vang vọng 
niềm tự hào về người anh hùng tiêu biểu của cộng đồng: “Và người ta bàn tán không cùng, 
rằng Đam Săn quả thật là một tù trưởng dũng cảm, không bao giờ chịu lùi bước. Chàng ta 
mang chăn choàng trên vai, tay đeo vòng, cầm gươm chạm trổ sắc bén…Đam Săn hùng 
cường ngay từ trong lòng mẹ”. Vẻ đẹp ấy chỉ có thể xuất hiện trong sử thi anh hùng, chỉ có 
ngôn ngữ sử thi mới đem lại những vẻ đẹp độc đáo đến thế! 
    Đoạn trích đã đem lại cho ta những cách nhìn độc đáo về người anh hùng Đam Săn trong 
chiến công bảo vệ buôn làng, đem lại bình yên cho bến nước. Lời kể chuyện hấp dẫn cùng 
ngôn ngữ miêu tả khoa trương tạo được dấu ấn đặc sắc, chứa đựng những giá trị  nhân văn 
đặc trưng của sử thi. Sử thi anh hùng Đam Săn quả thật đã hình thành ý thức và tình cảm cộng 
đồng vững bền của dân tộc Ê-Đê, thành di sản quí  báu của Tây Nguyên và dân tộc Việt Nam, 
đánh dấu thời đại sử thi rực rỡ với vẻ đẹp “một đi không trở lại”./. 
                                (T.H.N) 
Tài liệu tham khảo: 
    Từ cốt lõi là tục cướp phụ nữ, sử thi có mấy xu hướng sau đây: 
    - Phóng đại sự việc lên nhiều lần, có thể vốn là một hành động cướp phụ nữ của một nhóm 
người, sử thi phóng đại lên thành một cuộc chiến tranh qui mô đồ sộ với lực lượng quân lính 
đông đảo, vũ khí ngút trời. 
    - Kì vĩ hoá sự việc và nhân vật. Các nhân vật anh hùng có nhiều phép thuật do đó có thể có 
nhiều hành động phi thường có thể bay lên mây, lặn xuống đất, chém đổ núi, tát cạn sông. 
    - Việc cướp phụ nữ không được miêu tả một cách độc lập, riêng biệt mà đặt trong bố cục 
chung về cuộc đời của người anh hùng. Gắn liền với việc cướp phụ nữ họ thường tiến hành 
các nhiệm vụ khác như: mở rộng lãnh thổ, nâng cao quyền uy, thu phục nhân lực, thu phục 
của cải, trả thù và đòi nợ. 
        (Phan Đăng Nhật – Sử thi Tây Nguyên, một di sản văn hoá phi vật thể đặc sắc) 
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Hình tượng cô Tấm 
Điểm Ngôi sao Blog: 4 (4 lượt) | Lượt xem: 1651   
 “ Trên quê hương ta biết bao nhiêu cô Tấm xinh đẹp đảm đang…”. Vâng, Cô Tấm từ trong 
quả thị từ xa xưa đến nay luôn gần gũi thân thuộc với mỗi tâm hồn Việt Nam.  Tấm Cám gắn 
với lời kể của mẹ, lời hát của bà “Bống bống, bang bang…” đưa ta vào không gian huyền ảo 
của câu chuyện cổ tích thần kì thấm đượm cảm hứng nhân văn này. 
Tấm Cám đánh dấu sự rạn nứt trong các mối quan hệ xã hội, khi bắt đầu nảy sinh những 
xung đột mang mầm mống của cuộc đấu tranh giai cấp. Bởi thế câu chuyện chính là sự phản 
chiếu tâm hồn của những người bị áp bức mong muốn có một cuộc sống công bằng và tốt đẹp 
hơn. Triết lí dân gian thể hiện sinh động trong nội dung cuộc đấu tranh với mức độ ngày càng 
quyết liệt căng thẳng giữa cô Tấm hiền dịu với mẹ con mụ dì ghẻ độc ác. Triết lí ấy hàm chứa 
ước mơ của người bình dân : “Ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ”. 
Bắt đầu cho những xung đột của tác phẩm là mối quan hệ dì ghẻ – con chồng, sự phân biệt 
đối xử giữa những đứa con không cùng chung dòng máu. Sự bất công thể hiện không chỉ ở 
những gì mà mụ dì ghẻ đối xử với Tấm kiểu “con yêu – con ghét”, mà mầm mống ấy đã nảy 
nở sang người em khác mẹ với cô: Cám được nuông chiều bởi sự thiên vị đã tất yếu bộc lộ sự 
ích kỉ, tranh giành phần hơn, xem việc Tấm bị thiệt thòi như một tất yếu. Mầm ác cứ lớn dần 
từ việc Cám lừa Tấm tranh giỏ cá để được chiếc yếm đỏ ban đầu cho đến việc hai mẹ con dì 
ghẻ dồn mọi việc nặng nhọc sang cho Tấm, hành hạ cô chăn trâu cắt cỏ đồng xa để bọn chúng 
ở nhà thực hiện những mưu mô đen tối. Điều đáng nói là trong mối quan hệ này, hầu như 
Tấm chưa hề có phản ứng gì mà chỉ biết bưng mặt khóc.  
Bởi thế, dân gian đã sáng tạo ra hình tượng ông Bụt giúp Tấm giành lại những quyền lợi đáng 
ra cô phải được hưởng. Yếu tố ngẫu nhiên về con cá bống còn sót lại trong giỏ cho đến khi 
bống thành người bạn thân thiết của Tấm, cô gái mồ côi cô đơn,  đã chuyển sang ý nghĩa triết 
lí. Người hiền lành như Tấm phải được hưởng sự công bằng, đó là lẽ trời. Thế nhưng, mầm 
thiện luôn bị chèn ép bởi cội rễ cái ác cứ lớn dần. Mẹ con dì ghẻ đã tước đoạt luôn niềm vui 
của cô bé khi dùng mẹo lừa Tấm đi xa để bắt bống ăn thịt. Từ xung đột này, câu chuyện đã 
mang ý nghĩa một xung đột chiều sâu : sự an phận đồng nghĩa với việc để cho cái ác tiếp tục 
hoành hành. Một lần nữa Bụt xuất hiện để an ủi Tấm, con gà cũng giúp cô tìm xương cá 
bống…  
Câu chuyện phát triển theo hướng xung đột càng trở nên gay gắt: hai mẹ con Cám hưởng thụ 
niềm vui hội hè còn Tấm phải âm thầm tủi hổ gạt qua khát khao được đi chơi để hoàn thành 
công việc mà dì ghẻ bày ra hành hạ cô. Lúc này bên cạnh Tấm có sự xuất hiện của đàn chim 
sẻ trợ giúp. Xương cá bống bây giờ biến thành quần áo đẹp giúp cô đi xem hội. Có thể nói 
chính nhân dân đã tạo ra các yếu tố thần kì để bênh vực cho những quyền lợi chính đáng cho 
cô gái đảm đang, Tấm xứng đáng được hưởng sự công bằng. 
Những tưởng cuộc đời Tấm sẽ sang trang sau khi thử vừa chiếc hài đánh rơi, được đón về 
cung vua, giống như cô bé Lọ Lem được hưởng hạnh phúc cùng hoàng tử trong câu chuyện 
cổ nước ngoài. Thế nhưng truyện Tấm Cám đã chuyển sang một loạt những xung đột mới gay 
gắt hơn. Sự đố kị, lòng ích kỉ đã khiến cho hai mẹ con Cám không buông tha Tấm. Chúng 
không chấp nhận hạnh phúc đến dễ dàng với cô gái xinh đẹp dịu hiền. Tội ác của mẹ con Cám 
phát triển ở mức độ tinh vi hơn, bắt đầu từ một thủ đoạn lừa đảo đánh đúng lòng hiếu thảo của 
Tấm. Tấm chết vì chính sự ngây thơ  không mảy may đề phòng dã tâm của mẹ con Cám. 
Nhưng cũng bắt đầu từ thời điểm này, hàng loạt quá trình hoá thân thần kì của Tấm đã thể 
hiện một nhận thức mới, gắn với triết lí của nhân dân về cuộc đấu tranh chống lại cái ác. Có lẽ 
việc tạo ra những hình tượng bất tử là một truyền thống độc đáo của truyện cổ tích thần kì 
Việt Nam, khẳng định sức sống mạnh mẽ và ý chí tranh đấu của người bình dân vượt lên các 
thế lực bạo tàn. 
Mạch truyện gắn với các tình tiết hoáthân kì ảo của nhân vật. Mặc dù Cám được vào cung 



vua, thế nhưng Tấm mới là người giành trọn được tình yêu thương của ông vua trẻ. Nàng lần 
lượt biến thành chim vàng anh, cây xoan đào quấn quít bên chồng. Chim vàng anh là biểu 
tượng của một tình yêu khắng khít, cây xoan đào là biểu tượng dịu dàng của người vợ chỉ 
mong muốn được chăm sóc chồng. Tính chất xung đột càng lúc càng gay gắt hơn khi lần lượt 
Cám giết chim vàng anh, chặt cây xoan đào, phá tan mong muốn sum vầy hạnh phúc của 
Tấm. Bởi thế, nỗi đau đớn vì hạnh phúc bị cướp đi đã biến thành tiếng rít căm hờn của Tấm - 
khung cửi: “Cót ca cót két. Lấy tranh chồng chị, chị khoét mắt ra!”. Không còn là một cô Tấm 
tủi thân tủi phận ngày nào nữa, nàng đã bắt đầu cho cuộc đấu tranh giành lại hạnh phúc của 
mình. Cuộc chiến chốn hoàng cung lại tiếp diễn với phần thắng tạm nghiêng về Cám, khi 
khung cửi bị đốt thành tro và tro bị vứt trả về với đất bụi dân dã. Thế nhưng điều kì diệu về 
sức sống mãnh liệt của Tấm bây giờ mới thật sự bắt đầu. 
Tấm được trở về sống với bà lão hàng nước nghèo khổ nhân hậu, trong hình hài quả thị thơm 
thảo như tấm lòng của cô. Để rồi từ trong quả thị, cô bước ra trong hình hài đẹp đẽ nhất, với 
tất cả vẻ dịu dàng đảm đang, quán xuyến tảo tần: dọn dẹp nhà cửa,  cơm lành canh ngọt. Tấm 
hiện thân cho vẻ đẹp đặc trưng của người phụ nữ Việt Nam, rất bình dị và trong sáng. Vẻ đẹp 
ấy tất yếu chỉ xuất hiện trong cuộc sống dân dã, gắn bó những tâm hồn thuần hậu chất phác 
trong dáng vẻ quê mùa, trong những công việc thổi cơm, rót nước, gói bánh, têm trầu. Vẻ đẹp 
ấy thấm được tinh thần nhân văn của người lao động.  
Miếng trầu têm cánh phượng là dấu ấn gặp gỡ giữa Tấm với vua – người chồng chung thủy 
không nguôi nhớ về cô gái thảo hiền nết na xinh đẹp. Lẽ công bằng được lập lại, lần này 
không do bàn tay của Bụt giúp, mà chính từ phẩm chất củaTấm, từ sự sống bất tử của cái 
thiện vượt lên mọi mưu mô độc ác. Vua không phải đại diện của thế lực thống trị mà chỉ là 
hiện thân của một lẽ công bằng. Cung vua và cuộc sống dân dã ấy không quá cách xa như 
những câu truyện cổ tích về sau. 
Không dừng lại như kết thúc của sách giáo khoa, lời kể dân gian còn tiếp diễn với việc Cám 
bị trừng phạt vì chính những tham vọng của mình, mụ dì ghẻ cũng phải đền tội vì chính tội ác 
mụ gây ra cho người con chồng. Có lẽ đó là một kết thúc hợp lí vì cái ác không thể tồn tại để 
gây hoạ tiếp tục cho những người lương thiện… Đó cũng là thái độ của nhân dân kiên quyết 
diệt trừ cái ác, đứng về cái thiện, thể hiện khát khao cháy bỏng về lẽ công bằng ở đời. Đó 
cũng là công lí và đạo lí dân gian, làm nên vẻ đẹp trọn vẹn của câu chuyện cổ tích thần kì 
Tấm Cám./.                                 (T.H.N) 
 

Thứ Tư, ngày 06 tháng 12, 2006 
 
 
Bình giảng: Nỗi lòng Nguyễn Trãi 
Điểm Ngôi sao Blog: 4 (4 lượt) | Lượt xem: 3916   
Nguyễn Trãi (1380 – 1442), vị anh hùng dân tộc, “tấm lòng sáng tựa sao Khuê” (lời vua Lê 
Thánh Tông) dù trong bất kì hoàn cảnh nào cũng không nguôi tâm nguyện hướng về dân về 
nước. Ngay cả khi bị nghi kị, phải lui về quê ngoại Côn Sơn, ông vẫn bộc bạch nỗi lòng tha 
thiết cháy bỏng trong cuộc sống tưởng như chỉ  biết vui vầy cùng mây núi cỏ cây. Nỗi lòng ấy 
bộc lộ rõ nét trong chùm thơ 61 bài Bảo Kính Cảnh Giới . Đặc biệt, bài thơ số 43 chan chứa 
bao khát vọng hướng đến cuộc đời, nhân dân. 
    Bảo Kính Cảnh Giới (Gương báu răn mình) lấy những bài học từ thiên nhiên vĩ đại để nhà 
thơ soi chiếu lòng mình. Ta không chỉ gặp tấm lòng yêu thiên nhiên của một nghệ sĩ lớn mà 
còn thấu hiểu tâm sự của người anh hùng luôn canh cánh bên lòng nỗi niềm “ưu quốc ái dân”. 
Suy ngẫm và cảm xúc của nhà thơ giúp chúngta hình dung một nhân cách lớn. 
    Bài thơ bắt đầu bằng hoàn cảnh hưởng nhàn bất đắc dĩ: 
    Rồi, hóng mát thuở ngày trường 
    Nhịp thơ thật lạ lùng như kéo dài cảm giác của một ngày “ăn không ngồi rồi” : tạo điểm 
nhấn ở một nhịp đầu tiên, sau đó là năm chữ  nối thành một hơi thơ như tiếng thở dài. Rõ ràng 
nhà thơ nói về việc hóng mát mà không hề đem lại cảm nhận  nhàn tản thật sự. Hai chữ ngày 



trường lại hiện ra bao nỗi chán chường của một ngày dài vô vị. Hưởng nhàn mà không hề thư 
thái! Có thể đó sẽ là khởi nguồn cho bao nỗi bực dọc trút ra của con người bất đắc chí. Thế 
nhưng, tất cả tâm tư đã dồn nén lại khi nhà thơ đối diện với một thiên nhiên mãnh liệt đầy sức 
sống:  
    Hoè lục đùn đùn tán rợp trương 
    Thạch lựu hiên còn phun thức đỏ 
Hồng liên trì đã tịn mùi hương 
Ba câu thơ đem lại một bức tranh thiên nhiên nhiều màu sắc, cùng những hình ảnh đặc trưng 
của không gian mùa hè. Trước hết, đó là hoè buông sắc  lục như một chiếc lọng khổng lồ bao 
trùm lên cảnh vật, tạo cảm giác về một không gian xanh. Cái nhìn thiên nhiên của Nguyễn 
Trãi luôn có sức bao quát, vừa gợi sức sống của không gian trong động từ đùn đùn,  vừa gợi 
cảm giác phóng khoáng trong một chữ rợp.  Tầm nhìn trải từ  gần ra xa, theo qui luật đăng đối 
ở hai câu tả thực, khéo léo đan cài sắc đỏ của thạch lựu trước hiên nhà cùng sắc hồng của ao 
sen. Câu trên tả sắc, câu dưới gợi hương. Thiên nhiên ấy cũng chứa chan bao cảm xúc, lúc dịu 
nhẹ lan toả lúc bừng bừng phun trào. Để rồi cuối cùng đọng lại cảm giác man mác tiếc nhớ 
làn hương thanh thoát của sen hồng lúc cuối hè. Phải là một người có tâm hồn tinh tế mới 
cùng một lúc diễn tả được nhiều cảm giác trong chỉ vài ba câu thơ cô đọng. Giữa khung cảnh 
thiên nhiên ấy, nhà thơ dường như cũng nguôi ngoai bao nỗi niềm bực dọc, để lòng mình hoà 
cùng thiên nhiên đầy sức sống.  
Không chỉ nhìn bằng mắt mà Nguyễn Trãi còn trải lòng lắng nghe những thanh âm muôn vẻ 
của thiên nhiên: 
Lao xao chợ cá làng ngư phủ 
Dắng dỏi cầm ve lầu tịch dương 
Có một sự chuyển đổi cảm xúc trong cách lắng nghe những âm thanh của cuộc sống. Giờ đây, 
những thanh âm lại được cảm nhận từ xa đến gần, từ lao xao đến dắng dỏi. Thiên nhiên không 
hề tĩnh lặng u trầm trong thời điểm chiều buông mà trái lại rất sôi động và gần gũi với tấm 
lòng thiết tha yêu sự sống của nhà thơ. Lao xao là âm thanh gợi rõ cuộc sống thanh bình của 
những người dân chài, cảnh mua bán tấp nập mà không quá ồn ào để khuấy động không gian 
hưởng nhàn của nhà thơ. Dường như Nguyễn Trãi đã chủ động hướng lòng mình về với chợ 
cá, làng ngư phủ để thấy bản thân không cách xa với đời thường. Âm vang cuộc sống thực ấy 
tạo thành mối dây liên hệ giữa nhà thơ với nhân dân, mang lại niềm vui xôn xao trong một 
buổi chiều dễ tạo cho nhà thơ nỗi buồn. Cấu trúc đăng đối đã tạo nên sự hoà điệu giữa con 
người với thiên nhiên trong sự cân xứng làng ngư phủ – bóng tịch dương mang đậm sắc thái 
trang trọng cổ điển. Nghệ thuật tương phản tạo nên một cảm hứng hết sức mới mẻ trong thơ 
Nguyễn Trãi khi ấn tượng ám ảnh nhà thơ không phải ánh tịch dương ảm đạm mà lại là âm 
thanh dắng dỏi cầm ve . Sự liên tưởng bất ngờ và độc đáo này đã chứng tỏ rõ phẩm chất nghệ 
sĩ của Nguyễn Trãi. Tiếng ve đặc trưng của mùa hè đến cùng Nguyễn Trãi lại như một bản 
đàn mạnh mẽ, rạo rực hối hả nhịp sống căng tràn của thiên nhiên. Bức tranh thiên nhiên sống 
động ấy đã hàm chứa một nội dung thông điệp thẩm mĩ  đánh động tâm tư của nhà thơ. Bản 
thân ông có muốn lánh đời thoát tục, ngắm ánh tịch dương, giam mình trong lầu kín cũng 
không thể không nghe, không thấy bao vẻ đẹp thiên nhiên tươi tắn rộn rã xung quanh. Thiên 
nhiên ấy xôn xao hay chính tấm lòng của nhà thơ cũng đang náo nức muốn hoà cùng niềm vui 
sự sống ? Cuộc sống của ông không phải của một ẩn sĩ lánh đời mà chính là phản chiếu của 
tâm hồn yêu đời thiết tha, vẫn đón nhận thưởng thức được niềm vui cuộc sống thanh bình để 
quên đi nỗi riêng tư sầu muộn.  
Thiên nhiên đã đem lại một bài học lớn. Lay thức khát vọng mãnh liệt muốn trở lại với đời 
của nhà thơ. Thiên nhiên ấy đã thổi bùng khát vọng của người anh hùng đầu bạc mà vẫn vẹn 
tấm lòng son: 
Lẽ có Ngu cầm đàn một tiếng 
Dân giàu đủ khắp đòi phương 
Còn gì giản dị, thanh cao, súc tích hơn những lời thơ mộc mạc chân thành ấy! Giữa thiên 
nhiên tuyệt đẹp, Nguyễn Trãi không hề mong muốn hưởng thụ thú nhàn tản cho riêng mình. 



Ông không phải con người chỉ chăm chăm giữ lấy sự trong sạch cho riêng mình theo triết lí 
nhà Nho “độc thiện kì thân”. Ở sâu thẳm tâm hồn ông vẫn là nỗi niềm “ưu quốc ái dân”, là 
khát khao hành động của một con người trọn đời vì lợi ích của nhân dân. Tinh thần Nguyễn 
Trãi vẫn không hề nhụt giảm hoài bão cống hiến cho đất nước thái bình thịnh trị như thời 
Đường Ngu – xã hội thịnh trị lí tưởng theo quan niệm nho gia. Giản dị thay và cũng cao cả 
thay sáu chữ đúc kết tấm lòng Nguyễn Trãi hướng về nhân dân. Quả thật, riêng ông trong 
hoàn cảnh bấy giờ có nhiều nỗi buồn, nhưng bản chất tâm hồn Nguyễn Trãi luôn “trong sáng 
và đầy sức sống” (lời cố thủ tướng Phạm Văn Đồng). Tâm hồn ấy chỉ cháy bỏng niềm mong 
ước đem lại cho nhân dân cuộc sống giàu đủ. Niềm mong mỏi nhân dân “khắp nơi không một 
tiếng hờn giận oán sầu” chính là minh chứng cho nhân cách trong sáng tuyệt vời của Nguyễn 
Trãi. 
Bảo kính cảnh giới – bài học lớn từ thiên nhiên giúp Nguyễn Trãi răn mình, chứa đựng bao 
tình cảm yêu đời yêu sự sống. Ta nhận ra một tâm hồn nghệ sĩ – chiến sĩ của Ức Trai tiên 
sinh. Tấm lòng “sáng tựa sao Khuê” ấy vẫn toả sáng đến tận hôm nay! 
 

Thứ Năm, ngày 07 tháng 12, 2006 
 
 
Hỏi - đáp môn Văn 
Điểm Ngôi sao Blog: 4 (4 lượt) | Lượt xem: 620   
Lâu ngày không đứng lớp nên buồn ! Mời các em học sinh THPT có nhu cầu học tập 
môn Văn, có những thắc mắc gì về Văn chương trong chương trình THPT, gửi câu hỏi 
về mục này. Tôi sẽ cố gắng giải đáp cho các em trong khả năng và hiểu biết của mình. 
Nếu như câu hỏi đưa lên có ai giải đáp được mà tôi chưa trả lời, xin vui lòng giải đáp hộ! 
Hy vọng mục này sẽ giúp ích cho các em! Bản thân tôi cũng có dịp thử lại kiến thức của 
mình! Xin mời!  
 

Thứ Năm, ngày 07 tháng 12, 2006 
 
 
Phân tích: Kính gửi Cụ Nguyễn Du - Tố Hữu 
Điểm Ngôi sao Blog: 4 (4 lượt) | Lượt xem: 3845   
 Nửa đêm qua huyện Nghi Xuân 
Bâng khuâng nhớ Cụ, thương thân nàng Kiều 
Hỡi lòng tê tái thương yêu 
Giữa dòng trong đục, cánh bèo lênh đênh 
Ngổn ngang bên nghĩa bên tình 
Trời đêm đâu biết gởi mình nơi nao 
Ngẩn ngơ trông ngọn cờ đào 
Đành như thân gái sóng xao Tiền Đường 
Nỗi niềm xưa, nghĩ mà thương 
Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng 
Nhân tình nhắm mắt chưa xong 
Biết ai hậu thế khóc cùng Tố Như 
Mai sau dù có bao giờ 
Câu thơ thuở truớc đâu ngờ hôm nay 
Tiếng đàn xưa đứt ngang dây 
Hai trăm năm lại càng say lòng người 
Trải bao gió dập sóng dồi 
Tấm lòng thơ vẫn tình đời thiết tha 
Đau đớn thay phận đàn bà 
Hỡi ôi, thân ấy biết là mấy thân 



Ngẫm xem qua kiếp phong trần 
Đời vui nay đã nửa phần vui đây 
Song còn bao nỗi chua cay 
Gớm quân Ưng Khuyển, ghê bầy Sở Khanh 
Cũng loài hổ báo ruồi xanh 
Cũng phường gian ác hôi tanh hại người 
Tiếng thơ ai động đất trời 
Nghe  như non nước vọng lời ngàn thu 
Nghìn năm sau nhớ Nguyễn Du 
Tiếng thương như tiếng mẹ ru những ngày 
Hỡi người xưa của ta nay 
Khúc vui xin lại so dây cùng Người 
Sông Lam nước chảy bên đồi 
Đã nghe trống giục ba hồi gọi quân 
                1.1965 
Vấn đề cần triển khai : 
1.    Tấm lòng tri kỷ của nhà thơ lớn thời đại cách mạng Tố Hữu với đại thi hào dân tộc 
Nguyễn Du. 
2.    Cách đánh giá của thời đại mới – Ý nghĩa thời sự của giá trị nhân đạo Nguyễn Du 
3.    Phong cách nghệ thuật Tố Hữu : dân tộc – thời đại 
DÀN BÀI SƠ LƯỢC :  
I. ĐẶT VẤN ĐỀ : 
    1. Tháng 1 – 1965, cả dân tộc long trọng tổ chức lễ kỷ niệm Nguyễn Du – danh nhân văn 
hoá Việt Nam và thế giới , trong không khí sôi sục căng thẳng của cả nước chống Mỹ. 
    2. Cuộc đối đầu không cân sức giữa một dân tộc vừa thoát bóng tối nô lệ và tên sen đầm 
quốc tế Mỹ đặt dân tộc ta trước vấn đề sống còn: sức mạnh nào giúp dân tộc ta vược qua thử 
thách, chiến thắng sức mạnh tàn bạo của kẻ thù? 
    3. Trong không khí đó, tại tuyến lửa ác liệt khu IV cũ, nhà thơ lớn – con chim đầu đàn của 
thi ca cách mạng Việt Nam – Tố Hữu đã viết Kính gửi cụ Nguyễn Du , như một tâm tình tri 
kỷ với người xưa, để khơi gợi những giá trị tinh hoa của Nguyễn Du đem vào không khí Ra 
trận một sắc thái mới, những con người hậu thế sẽ giải đáp cho băn khoăn của “cha ông thời 
xưa cũ” và tiếp thu tình thương vĩ đại của nhà thơ bước vào trận chiến mới. 
II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ : 
A. Tiếng thơ của Tố Hữu cũng là tinh thần của thời đại mới tiếp nhận di sản quí báu của cha 
ông: 
    1. Tiếng thơ trữ tình chính trị của Tố Hữu bao giờ cũng cùng chung nhịp rung cảm với dân 
tộc và thời đại. Đến Ra trận, thơ ông muốn là tiếng kèn xung trận, bám sát tinh thần thời đại, 
phát ngôn tư tưởng của Đảng. 
    2. Ý thức công dân hoà quyện tình cảm truyền thống đã tạo nên mạch ân tình  đằm thắm 
của bài thơ – trong không khí vừa cổ điển vừa hiện đại, với cấu tứ cân xứng: hai dòng mở đầu 
và hai dòng kết thúc như là nối mạch truyền thống – hiện đại, năm khổ ở giữa, mỗi khổ gồm 
ba cặp lục bát cân xứng, đã cô đúc thái độ, cách đánh giá và tình cảm của thời đại mới về 
Nguyễn Du. Cảm xúc vì vậy hoà quyện được tính chính luận và trữ tình. 
    3. Đặc biệt hai câu đầu bao quát được tâm trạng tác giả “Bâng khuâng nhớ Cụ, thương thân 
nàng Kiều” gắn không gian “nửa đêm” gợi nhiều hoài niệm ngay trên “huyện Nghi Xuân quê 
hương của tác giả Truyện Kiều. Âm hưởng lắng đọng, trang nghiêm, thành kính. 
B. Ý nghĩa của các khổ thơ: 
    1. Suy nghĩ về Nguyễn Du thông qua không khí truyện Kiều: 
    a. Kiều chính là tâm sự của Nguyễn Du với thời đại của ông. Số phận Kiều bộc lộ đầy đủ 
cái tôi trữ tình Nguyễn Du. (6 câu) 
    b. Tấm lòng “tê tái thương yêu” – tinh thần nhân đạo “rất đẹp và rất sâu” dành cho con 
người, trong hoàn cảnh xã hội biến động. Bản thân Nguyễn Du cũng như Kiều – bất lực, chìm 



nổi. (2câu) 
    c. Sự bế tắc của Nguyễn Du – thời đại của ông tràn ngập bóng tối của “trời đêm” – bi kịch 
của ước mơ khát vọng không thành. Kiều – tài, sắc, hiếu, tình – ngổn ngang trăm mối không 
có hạnh phúc, bị vùi dập ê chề (2câu) 
    d. Nhắc lại đoạn đời bi thảm bậc nhất của Thuý Kiều sau cái chết của Từ Hải – sự ngộ nhận 
phải trả giá đau đớn. Ngọn cờ đào của Từ Hải (Ba quân trông ngọn cờ đào – Đạo ra Vô Tích, 
đạo vào Lâm Truy). Cảm xúc trong mối liên hệ với thời đại của Nguyễn Du còn gợi về hình 
ảnh của  Khátngọn cờ đào phong trào nông dân Tây Sơn(Mà nay áo vải cờ đào)  vọng giải 
phóng con người mâu thuẫn với tư tưởng trung quân, làm nên bi kịch đỉnh điểm của Thuý 
Kiều. Nguyễn Du yêu thương nhân dân nhưng không hiểu và không tán đồng khởi nghĩa nông 
dân của Nguyễn Huệ, từ đó tạo thành tâm trạng “ngẩn ngơ” và bế tắc “đành như thân gái”. Đó 
còn là cảm xúc đồng điệu giữa nhân vật với chủ thể – “phong vận kỳ oan ngã tự cư”. 
    2. Mối cảm thương nỗi niềm tác giả “Truyện Kiều”: 
    a. Từ nhận thức sâu sắc tạo nên cuộc gặp gỡ tri âm của hai tấm lòng giàu thương yêu, ân 
tình với cuộc đời: cảm thông, xót xa cho những bế tắc cuộc đời cũ. 
    b. Lời tâm tình của Tố Hữu với Tố Như, cảm nhận tấm lòng của Nguyễn Du với cuộc đời. 
(Trước kia, trong Bài ca Xuân 61, Tố Hữu từng viết: Tố Như ơi, lệ chảy quanh thân Kiều). 
“Truyện Kiều” chính là “tơ lòng” của Nguyễn Du vấn vương mãi với cuộc đời hôm nay. 
    c. Người đời sau cảm thương, say mê Truyện Kiều cùng các tác phẩm của Nguyễn Du và 
trân trọng ông vì “nhân tình” – tình người – giá trị cơ bản trong các tác phẩm Nguyễn Du. Sự 
đồng cảm sâu sắc giúp Tố Hữu hiểu đúng tinh thần “máu chảy ở đầu ngọn bút” cũng như khát 
khao tìm gặp tri âm của  Nguyễn Du (Nguyễn Du viết trong Độc Tiểu Thanh ký : “khấp Tố 
Như” – còn Tố Hữu lại viết “khóc cùng Tố Như” – câu hỏi gợi lại “nỗi niềm xưa” thực chất là 
tấm lòng tri âm của Tố Hữu - hậu thế “khóc cùng Tố Như”), như thấu suốt tình người cao cả 
của Nguyễn Du. 
    d. Câu thơ “tập Kiều”  chính là nén tâm hương thành kính của Tố Hữu, người của “mai 
sau” mà Nguyễn Du  hằng mong đợi, tạo âm hưởng đồng điệu của hai trái tim, hai thời đại. Là 
câu trả lời cho  băn khoăn của Nguyễn Du: những con người của thời đại  chống Mỹ, hơn ai 
hết, cũng là những ngừơi biết cảm thông, đau đớn trước những khổ đau bất hạnh của cuộc đời 
cũ. 
    3. Cảm nhận tiếng nói tri âm của người xưa – tiếp nhận di sản tinh thần vĩ đại của Nguyễn 
Du: 
    a. Toàn bộ khổ thơ là tiếng nói của thời  đại mới hôm nay tiếp nhận rất trân trọng tấm lòng 
nhân hậu  của Nguyễn Du để lại qua câu chuyện về cuộc đời chìm nổi của Thuý Kiều và thân 
phận những người  phụ nữ bất hạnh trong cuộc đời cũ. 
    b. “Tiếng đàn” – tài năng, tấm lòng của Kiều – bị huỷ hoại đau xót trong cuộc đời cũ, cũng 
như cái tâm của Nguyễn Du đã bao lần bị ngộ nhận, phải đến hôm nay mới thật sự được cảm 
nhận đánh giá đầy đủ. Câu thơ còn là lời khẳng định  cho tinh thần nhân bản của thời đại 
mới : trả cái đẹp về đúng vị trí trang trọng, nối lại dây đàn để “nước non luống những lắng tai 
Chung Kỳ”. 
    c. Đoạn thơ gợi lại cuộc đại đoàn viên của Kiều cùng Kim Trọng và gia đình. Mượn không 
khí ấy của Truyện Kiều để Tố Hữu đón tấm lòng thơ Nguyễn Du về với “tình đời”. Đó cũng 
là cách khẳng định và tôn vinh giá trị nhân bản vĩ đại của tác phẩm Nguyễn Du để lại cho dân 
tộc. Không chỉ là mối cảm thương  cho một số phận mà mỗi câu chữ Nguyễn Du  là “tấm lòng 
thấu suốt nghìn đời” (Mộng Liên Đường chủ nhân). Giá trị ấy càng sáng rõ trong thời 
đại  mới. 
    d. Từ “câu thơ hay nhất của Truyện Kiều” như Tố Hữu có lần đánh giá trước đó (5/61) 
“Đau đớn thay phận đàn bà” (cũng là câu thơ trong Văn Chiêu hồn), một lần nữa nhà thơ lại 
khẳng định cho ý nghĩa điển hình của hình tượng Thuý Kiều. Không chỉ là một Thuý Kiều mà 
còn là thân phận chung của người phụ nữ. Vấn đề Nguyễn Du đặt ra hơn một thế kỷ còn đủ 
sức lay động mãnh liệt của Tố Hữu – trong tiếng than ngậm ngùi cho những nạn nhânmột lần 
nữa nhà thơ lại khẳng định cho ý nghĩa điển hình của hình tượng Thuý Kiều. Không chỉ là 



một Thuý Kiều mà còn là thân phận chung của người phụ nữ. Vấn đề Nguyễn Du đặt ra hơn 
một thế kỷ còn đủ sức lay động mãnh liệt của Tố Hữu – trong tiếng than ngậm ngùi cho 
những nạn nhân đau khổ nhất của chế độ phong kiến. Trong mạch liên tưởng nối kết với khổ 
thơ sau, dòng suy tưởng của Tố Hữu đã gặp gỡ với cảm nhận của Chế Lan Viên về ý nghĩa 
điển hình của hình tượng Thuý Kiều: 
Chạnh thương cô Kiều như đời dân tộc 
Sắc tài sao mà lại lắm truân chuyên (Đọc Kiều) 
    4. Tính thời sự – hiện thực của tác phẩm Nguyễn Du : 
    Xuất phát từ nhận thức và tình cảm sâu sắc với Nguyễn Du, liên hệ giữa quá khứ với thực 
tại, nỗi đau trong cuộc đời cũ với những đau thương hiện tại trên nửa mình đất nước, Tố Hữu 
đã nâng tầm thái độ của Nguyễn Du lên thành thái độ của thời đại chống Mỹ với kẻ thù cướp 
nước và bán nước – thế lực bạo tàn và bọn ác thú tiếp tục gieo đau thương lên dân tộc, con 
người Việt Nam. Từ đó, ý nghĩa cuộc kháng chiến chống Mỹ cũng thể hiện giá trị nhân văn 
cao cả: diệt trừ cái ác, bảo vệ giá trị làm người. 
    5. Tôn vinh đại thi hào dân tộc: 
    a. Khổ thơ cô đọng khái quát tư tưởng. Tình cảm của dân tộc với nhà thơ lớn Nguyễn Du – 
thể hiện tinh thần kế thừa phát huy giá trị tinh hoa truyền thống của thời đại mới, qua hàng 
loạt khái niệm gắn giá trị to lớn, cao cả, trường tồn, thiêng liêng. 
    b. Tiếng thơ – nghệ thuật tác phẩm của Nguyễn Du, được tôn vinh ở mức độ cảm hoá được 
đất trời, hoà hợp các yếu tố “thiên – địa – nhân”. Tầm vóc lớn lao ấy cũng nhằm khắc hoạ 
đậm nét tâm hồn của một Con Người đã sống hết mình trong bao nhân vật của ông – để cất 
lên tiếng kêu thương, lời nguyền rủa, một giấc mơ của những cuộc đời bế tắc trong cuộc đời 
bế tắc trong màn đêm dày đặc của xã hội phong kiến. Để qua tiếng thơ ấy, người đọc hôm nay 
nhận ra nỗi đau và khát vọng của non nước nghìn thu. Để qua thơ Nguyễn Du, thế hệ hiện tại 
nhận được thông điệp từ quá khứ khổ đau của cha ông, đồng thời nhận lãnh trách nhiệm thực 
hiện lời nhắn nhủ thiêng liêng bảo vệ quyền sống, quyền làm người cao cả. 
    c. Với tư cách ấy, Nguyễn Du xứng đáng với sự tôn vinh “đại thi hào dân tộc”. Cái nhìn 
hướng đến “nghìn năm sau” như lời đoan chắc, vừa là nhận thức và tình cảm gắn bó với 
truyền thống nhân bản cao quí của tiếng thơ – tiếng thương như tiếng mẹ ru những ngày đã ăn 
sâu vào hồn dân tộc.   Đó là sự tôn vinh xứng đáng cho giá trị lớn lao nhất của Nguyễn Du để 
lại cho hậu thế: tinh thần nhân đạo cao cả trong mỗi tâm hồn Việt Nam. 
    d. Lời gọi trìu mến thiết tha của  Tố Hữu dành cho Nguyễn Du cũng chính là của Đảng, của 
dân tộc thể hiện sự biết ơn  sâu sắc, khẳng định sự bất tử của tác giả Truyện Kiều. Đó cũng là 
lời đáp cho “tấm lòng thơ” đầy trăn trở với “tình đời” ngày xưa. Đó là lời hứa, là quyết tâm 
sắt đá của dân  tộc trong những ngày chống Mỹ ác liệt, tấu lên “khúc vui” tái hợp, hoà âm 
cùng khát vọng, giấc mơ thuở trước của Nguyễn Du. Câu thơ là niềm tin, khẳng định cho sự 
tất thắng của cuộc kháng chiến chống Mỹ. 
C. Phong cách nghệ thuật Tố Hữu: 
    1. Bài thơ kết tinh vẻ đẹp nghệ thuật và tư tưởng Tố Hữu trong giai đoạn “ra trận”: mạch 
thơ cổ điển – hiện đại trong cấu tứ mở – kết hài hoà với âm hưởng lục bát lắng sâu cùng 
không khí Truyện Kiều đã tạo thành cảm xúc trữ tình chính trị đằm thắm đầy ân tình. 
    2. Sức sống của tác phẩm chính là nhờ hoà âm nhịp nhàng của hồn thơ đậm đà tính dân tộc 
trong câu chữ chân chất của thể lục bát, lối “tập Kiều” điêu luyện tinh tế, cách cảm nhận quen 
thuộc của nhân dân với Truyện Kiều và liên tưởng, nhận thức sâu sắc gắn với các nhiệm vụ 
cách mạng, tư tưởng của Đảng. Bài thơ của Tố Hữu chính là điểm gặp gỡ của hôm nay với 
ngày xưa, dân tộc và thời đại, trữ tình và chính luận, Thơ và Đời, tạo nên ý nghĩa nhân văn 
sâu sắc. Từ truyền thống soi sáng cho hiện tại bằng cảm xúc chân thành tri âm, tiếng thơ 
“đồng tình, đồng ý, tiếng nói của đồng chí” của Tố Hữu – nhà thơ lớn cách mạng lại làm đẹp 
thêm và giúp người đọc thấy hết tầm vóc vĩ đại của  đại thi hào dân tộc. 
III. KẾT THÚC VẤN ĐỀ: 
    Lời hứa với người xưa đã trọn. Hai lần quá khứ đau thương đã khép lại: đau thương của 
hoàng hôn thế kỷ và đau thương của thời mưa bom bão đạn chống Mỹ. Đọc tác phẩm, ta càng 



tự hào trân trọng cho truyền thống nhân văn , vẻ đẹp tâm hồn, sức mạnh tình thương đã làm 
nên trang sử đau thương, bất khuất ,anh dũng của dân tộc. Thế kỷ tương lai mở cánh cửa lại 
càng cần những tấm lòng tri âm với quá khứ, để có thể cất lên bản đại hợp xướng đón hạnh 
phúc về với mỗi con người: 
        Hỡi người xưa của ta nay 
        Khúc vui xin lại so dây cùng người 
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Hà Nội sương mù 
Điểm Ngôi sao Blog: 10 (5 lượt) | Lượt xem: 463   
Buổi sáng, Hà nội chìm trong màn sương ảo diệu như người thiếu nữ khoác lên chiếc khăn 
voan mỏng, có vẻ đẹp quyến rũ và mơ hồ. Hơi sương lan trong không gian, tê tê lạnh lạnh, cái 
lạnh của đầu đông. Đứng từ lầu tư khu tập thể phóng tầm mắt xa xa, thấy hồ Giảng Võ dăng 
màn sương lãng đãng. Chợt nhớ câu ca dao: 
Gió đưa cành trúc la đà 
Tiếng chuông Trấn Vũ, canh gà Thọ Xương 
Mịt mù khói tỏa màn sương 
Nhịp chày Yên Thái, mặt gương Tây Hồ 
Sương hồ Tây tôi cũng đã từng nhìn thấy, mịt mờ dày đăc hơn, đúng như người ta đã đặt tên: 
hồ Dâm Đàm. Còn ở đây, sương mong manh, mong manh... 
Hà Nội buổi sớm như người thiếu nữ đang còn ngái ngủ, sương làm mờ đi những khối công 
trình, những nhà cao tầng bê tông xù xì vô cảm, để tôi nhận rõ hơn một Hà nội xanh, cây lá 
đẫm sương óng nuột hơn. Đường Kim Mã buổi sáng sớm chưa thật đông đúc náo nhiệt, cho 
tôi nhìn ra một thủ đô của ngày xưa trong dáng yêu kiều. 
Mọi hôm ngủ dậy muộn, có khi nào cảm nhận được không gian buổi sáng Hà Nội một cách 
đầy đủ rõ ràng đâu? Tự dưng thấy se se hơi gió, cho bâng khuâng vì sương sớm thủ đô...! 

T.H.N  
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Mẹ Xuân Thạnh(thơ) 
Điểm Ngôi sao Blog: 4 (4 lượt) | Lượt xem: 412   
Ngày Mẹ chặn xe tăng Mỹ…  

Tóc dài xanh lừng chiến công thuở ấy 

Bạc trắng rồi ! 

Lặng im mắt mờ  nắng quái 

Cát vàng hừng hực nóng 

Sóng cuộn trào như nhắc  

chiến công xưa  

Mẹ đã quên rồi ! 



Huyền thoại hoà nỗi đau 

Ráng chiều rực đỏ 

Máu con của Mẹ ngày ấy 

Đỏ như vầng dương bây giờ 

  

Mẹ lặng im mắt mờ nắng quái 

Ngoài kia biển vẫn rì rầm… 

  1990-2003 

Trần Hà Nam  
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Kỷ niệm một lần trả lời phỏng vấn (1) 
Điểm Ngôi sao Blog: 4 (4 lượt) | Lượt xem: 547  
 
 
http://mangbinhdinh.com/forums/thread/1758.aspx 

Sắp đến buổi gặp gỡ offline các thành viên mạng Bình Định (10.12.2006), nhớ lại ngày còn 
làm Mod của QNC (quynhoncity.com), nay là Mạng Bình Định (http://mangbinhdinh.com ) , 
mình đã được chọn làm nhân vật phỏng vấn đầu tiên. Xin được  lưu lại trên blog này,để nhớ về 
những người bạn đã cùng gắn bó: 

   

thầy cho em hỏi 1 câu nha! theo thầy thì học môn Văn khó nhất là ở chỗ nào? có nhất 
định viết văn dài thì điểm sẽ cao hơn hay không ? rất mong sự hồi âm của thầy . 20/11 
chúc thầy sức khỏe và gặp nhiều may mắn (ali pepa) 

- LT: Cảm ơn bạn.  Theo tôi, học Văn khó nhất là bạn thâm nhập vào tác phẩm bằng tất cả tâm 
hồn mình. Muốn vậy, bạn phải tự trang bị cho mình một kiến thức nền - văn hoá phổ thông. Vì 
xét cho cùng, Văn đề cập đến mọi lĩnh vực của đời sống, nếu ta không liên hệ giữa Văn với 
Đời thì học Văn rất chán. Còn "học môn Văn", tất nhiên là phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu tối 
thiểu của bộ môn (hiểu, tái hiện, vận dụng...) 

thưa thầy thầy cho con hỏi tí nha ! một con người giỏi văn và thơ là một con người như 
thế nào hã thấy có phải họ có một tâm hồn lãng mạn hay là một tâm hồn phóng khoán .... 
con hay thấy thấy giáo của con mỗi lần tức lên là ổng thấy ai mà ngồi học môn văn của 
ông mà khng chịu nghe giản bài ổng bão người đó là một nhà thơ và có một tâm hồn lơ 
đãng và nhớ hàn mạc tử như thế có nghĩa là sao hã thầy ... (Asakura Yoyo) 

- Bản thân tôi cũng là người rất mê Hàn Mặc Tử - vì ông đã sống thật với những cảm xúc của 
mình, dù đau khổ vật vã về cả thể xác lẫn tinh thần ông vẫn biểu lộ lòng yêu cuộc sống mãnh 



liệt. Theo tôi, người có Văn cũng phải chân thật với cảm xúc của mình. Thầy giáo bạn gọi 
những ai lơ đãng là "làm thơ và nhớ HMT" có lẽ là một cách hài hước, đánh đồng "thơ" với "... 
lơ mơ". Nhưng đã là người viết văn làm thơ chân chính thì trước hết họ phải sống với đời thật 
sâu sắc. "Sống đã rồi hãy viết Văn" luôn là tâm niệm của các nhà Văn chân chính. 

- em là 1 học sih của trường chuyên THPT Bến Tre .em cũng không biết thầy dạy trường 
nào nhưng em cũng xin chúc thầy nhân dịp 20-11 .  
Thầy cho em hỏi đôi chút về cách hành văn , có phải đôi lúc bài văn của mình viết ngắn 
thôi nhưng lại nói đúng ý của giáo viên thì giáo viên ấy luôn chấm điểm cao cho bài làm 
của mình . Xưa nay văn em làm rất ngắn nhưng em lại luôn đi đúng vào cái trọng tâm , 
vào đúng ý của giáo viên --> điểm của em khá cao . Còn riêng đối với thầy thì thầy nghĩ 
sao về chuyện này ?  
Em chào thầy . 
(mai cho anh noi tieng yeu) 

- Văn dài hay ngắn là do cảm xúc của mình có phong phú hay không mà thôi. Tất nhiên, bạn là 
một người thông minh, có thể xác định đúng trọng tâm vấn đề và có khả năng viết ngắn thì 
cũng rất tốt. Dài hay ngắn không quan trọng, mà có hay và trúng hay không. Có những vấn đề 
viết trong thời gian 15 phút cũng xong, 3 tiếng mà vẫn chưa hết, hay phải mất nhiều tháng để 
viết thành một công trình đầy đặn. Nếu bạn là dân chuyên tự nhiên, tôi khuyên bạn viết ngắn 
mà trúng, còn nếu bạn chuyên xã hội, tôi khuyên bạn nên phát huy hết năng lực cảm xúc và 
diễn đạt của mình (tất nhiên phải chú ý yếu tố thời gian làm bài để làm chủ ngòi bút của mình) 

Thưa bác langtu! 
 
Lalala biết bác cũng lớn lắm rồi (bác có web cá nhân hay quá). Lalala xin gọi bác bằng 
nick cho nó bớt khoảng cách, như thế lalala dễ đặt câu hỏi hơn. 
 
- Tuần vừa rồi QNC "nóng" lên với những việc đã xảy ra ngay tại Box này và các nick có 
nhiều bài viết đề cập đến 'chất lượng' của các bài post. Langtu có lời nào đó về nick 
Alone Wolf và nghĩ thế nào là một bài post 'chất lượng'? 
 
- Mọi người- trong đó có lalala thường có thói quen dùng từ 'Thơ con cóc', coi nó là điển 
hình của cái dở nói chung. 'Con cóc cũng có cái đẹp riêng của nó', langtu đã nói thế. Về 
phương diện sức sống, nó đã 'vượt thời gian'. Langtu có thể nói rõ hơn về phương diện 
giá trị giá trị điển hình? Có thể coi nó như các hình tượng khác trong văn học như Thị 
Nở, Thúy Kiều, Xuân Tóc Đỏ.... 
 
- Nick thepdatoitheday có lần đã đề cập đến một câu của Trịnh Công Sơn: 'Sống trong 
đời sống chúng ta cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi'. 'Tấm 
lòng' ở đây có khác gì với 'Tiếng cười' trong câu 'Những khi chiều tối cũng cần có một 
tiếng cười, để ngậm ngùi nhìn gió cuốn đi'? Tại sao tất cả đều cuốn đi bởi một 'đối tượng 
thứ 3' là 'Gió'? 
 
- Những cô gái 'nghèo vải' thì có thể chấp nhận được. Langtu nghĩ sao về những người 
'nghèo tưởng tượng'? 
 
- Langtu có so sánh gì về truyện Harry Porter và những truyện cổ tích của Anderson? 
 
- Khi đọc một bài thơ hay một tác phẩm văn học và một bản dịch của nó. Lalala thấy 
chúng có 2 'tầng nghĩa' khác nhau. Vậy 'dịch' nghĩa là chúng ta cũng đang 'sáng tác'?  
 



- Mọi người thường nói tuổi trẻ hiện nay đang sống với những giá trị 'ảo' trên mạng. 
Lalala thấy với chúng ta lại 'thật' hơn với chính mình. Langtu nghĩ sao về chữ 'thật' và 
'ảo' này? 
 
- Còn nữa ạ..... nhưng để dành tuần sau ạ! 
(lalala) 

- LT: Khi đã tham gia mạng, với tư cách thành viên có trách nhiệm, có lẽ ai trong chúng ta 
cũng mong muốn diễn đàn chúng ta tham gia có nhiều người để chia sẻ. Chẳng hạn , khi tôi 
đang trả lời cho bạn, tôi đang muốn nói những điều rất thật mà đôi khi không có dịp trao đổi 
do có những lý do cách biệt về lứa tuổi hay do những hoàn cảnh khách quan và chủ quan 
không có ai để giãi bày. Làm một việc mà ta cảm thấy mở mang đầu óc, nâng cao tâm hồn, có 
nghĩa là chúng ta đã làm được một điều "chất lượng" cho cuộc sống chúng ta. Bạn hỏi tôi về 
câu hát của Trịnh, tôi trả lời bạn bằng tất cả những suy nghĩ, tình cảm thật của mình. Có khi 
chẳng để làm gì, "để gió cuốn đi", nhưng ta đã có những khoảnh khắc là ta, phải không bạn? 
Tôi cũng đang làm một việc dịch ý hình tượng âm nhạc của Trịnh Công Sơn, mà người ta nói 
"dịch là phản" - có nghĩa là dù hay đến mấy cũng không lột tả hoàn toàn được nguyên tác. 
Nhưng "dịch" có cái hay của một người đang sáng tạo một lần nữa ý tưởng tác giả theo cách 
của mình. Chắc bạn đã đọc bản dịch Chinh phụ ngâm hay Tỳ Bà Hành, người ta vẫn có cách 
thưởng thức riêng nhưng không ai phủ nhận vai trò của Đặng Trần Côn hay Bạch Cư Dị. Tôi 
nghĩ người sáng tác có ý tưởng, còn người dịch tài hoa là người chuyển tải được ý tưởng đó, 
với tư cách người đồng sáng tạo (khác với sáng tác). Bạn có đưa ra hai vấn đề so sánh, và cả 
hai đều khập khiễng vì chúng có quá ít các mối liên quan. Nhưng tôi cũng xin nói ý kiến của 
mình: nghèo tưởng tượng là điều khó chấp nhận, vì tưởng tượng là cơ sở của say mê và sáng 
tạo, nó chắp cánh cho chúng ta ước mơ những điều tốt đẹp và cuộc sống bớt khô khan. 
Andersen là nhà văn đã từng đem đến cho tôi niềm đam mê văn chương và yêu mến con 
người. Còn Harry Porter có những cái hay riêng, không thể so sánh trên cùng một tiêu chí 
được. Thú thật rằng, nhà tôi có đủ bộ HP (dày và mỏng) nhưng chưa bao giờ tôi đủ kiên nhẫn 
để đọc trọn vẹn một tập mỏng, dẫu thâm tâm biết rằng đây là cuốn sách "đọc được" đối với độc 
giả, nhưng tôi cảm thấy nó thiên về chức năng giải trí của văn chương nhiều hơn (có thể tôi đã 
già cỗi hơn chăng?). Nhưng mỗi khi đọc lại Andersen tôi vẫn còn bị cuốn hút và xúc động. 
Bạn có thể kiểm nghiệm bằng việc đọc lại HP!  

(còn tiếp) 
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(tiếp) 

bluerose: em xin phỏng vấn thầy 1 vài câu thôi ạ,em là 1 học sinh đang học thầy 
trước tiên em xin kính chúc thầy tràn đầy niềm vui và sức khỏe trong ngày nhà giáo Việt Nam  
thầy nghĩ thế nào về việc học sinh bây giờ đang và thường có xu hướng bê nguyên những gì 
có trong sách giải vào bài tập làm văn văn và bài soạn văn mà hoàn toàn bỏ mất cái tôi và 
cách suy nghĩ cảm nhận của mình ,và nhiều bạn còn nói là đương nhiên cách cảm thụ của 
mình làm sao bằng thầy cô và những người viết sách được 
thầy có nghĩ là nên cho học sinh soạn bài theo 1 cách khác kô ạ , bởi hiện giờ các bạn chỉ 
chép sách mà kô suy nghĩ gì cả,nên thực tế là việc soạn bài cũng chẳng có ích gì ,chỉ là đối 



phó với giáo viên mà thôi 

boxuongbietyeu: em cũng muốn hỏi thành 1 câu" mọt người yêu thơ văn là một người có tâm 
hồn nhạy cảm " đúng không thầy ? Mỗi người có 1 quan niệm , một cách sống , một cách nhìn 
nhận về cuộc đời khác nhau thì cách họ thể hiện trong thơ văn cũng khác nhau. Những nhà 
thơ ngày xưa chỉ vì muốn thể hiện cái " tôi" của chính mình thì lại bị cho là phản quốc..đó là 
ngày xưa còn bây giờ thì sao? Đa số các trường học bây giờ đều dạy học sinh theo kiểu rập 
khuôn, rất khó phát triển tư duy,thầy cô chấm bài chỉ dựa vào dàn bài học sinh có muốn ghi 
theo ý tưởng cũng rất khó. Vậy là một người thầy thầy nghĩ sao về vấn đề này? Làm thế nào 
để phá bỏ cái quy luật này đi hả thầy? 

5CIL: Vâng, 5CIL cũng có lần nghe Nhomai nói rằng :"Phạm Văn Đồng có nói: 'Nghề giáo 
là nghề sáng tạo nhất trong những nghề sáng tạo vì nó sáng tạo ra những con người sáng tạo' 
vậy mà sao các giáo viên văn bây giờ đều chấm văn học sinh bằng thang điểm dựa trên ý của 
mình cho chúng chép vào sách, nếu có học sinh nào làm bài ghi thêm ý của riêng mình, cách 
cảm nhận riêng của mình (mặc dù có lí) thì vẫn không cho điểm, thậm chí chế nhạo (kiểu 
'cô/cậu sáng tác đấy hả?'...) thay vì đúng hơn là khuyến khích và công nhận hoặc sửa 
chữa(!!!). Làm như vậy chẳng khác nào dìm chết tính sáng tạo và che khuất góc nhìn mới của 
học sinh! Trái ngược lại với những gì trong câu nói của bác Phạm Văn Đồng mà lâu nay 
được xem như danh ngôn!" 
Ở đây không phải vơ đũa cả nắm, mà nó nói lên được tình hình gần như phổ biến ở các lớp 
học. Và 5CIL cảm thấy cũng có lí! 
Kết hợp với câu hỏi của Bò Xuống Biết Iu, thầy có thể cho ý kiến riêng đối với ý kiến (cũng 
riêng) đó được không ạ? Và học sinh nếu mắc vào hoàn cảnh đó (chắc rất tức) thì phải "đấu 
tranh" như thế nào cho hiệu quả nhất ạ?  
Cảm ơn thầy và chúc thầy mạnh khỏe! 

hanganthegioi: em chào thầy, em có môt số câu hỏi luôn thắc mắc 
là tại sao một người có dầu óc sáng tạo, luôn luôn muốn bức phá mọi bài văn của mình với 
mọi hình thức. luôn luôn tạo cho mình một cái gì đó khác với mọi nguời (như con bạn em, em 
thấy nó làm bài cũng hay lắm) lại luôn luôn thua điểm một đứa cứ viết bài một cách máy móc, 
quy củ, làm bài luôn áp dụng ý của cô giáo vào bài????????? như vậy, cô giáo dạy văn của em 
đúng hay sai hả thầy? 
có phải vì bạn làm bài một cách máy móc kia học nhà cô, lấy ý của cô nên được cao điểm. 
hay là đến bây giờ, mọi người không còn coi trọng ý tuởng sáng tạo trong thow văn nữa?  
nhân ngày 20-11 em chúc thầy luôn khỏe, và giảng bài hay hơn nữa 

nhomai: Vâng! Em xin hỏi thầy một câu : Người ta thường nói "văn hay chữ đẹp" vậy một 
học sinh mà viết văn hay nhưng mà chữ xấu thì có được chấm điểm số như là bạn văn hay 
chữ đẹp không ạ (em hỏi ý kiến của thầy). 

tieuthu: Thưa thầy ,khi con cầm bút viết một bài văn mặc dù con đã hiểu được nội dung tác 
phẩm muốn nói gì nhưng tại sao con không xúc động được đẻ viết xuất sắc ,vốn văn của con 
cũng không quá nghèo nàn!con thấy bạn con mỗi lần viết một bài văn chữ nghĩa như tuôn ra 
từ đàu ngọn bút ,viết rất lưư loát.vậy vấn đề mà con cần khắc phục là ở đâu? 
NHÂN NGÀY 20/11 CON CHÚC THẦY SỨC KHOẺ . 

hanhtinhbian: Chắc thời gian này có lẽ thầy giáo bận rộn cho tháng Mừng Ngày Nhà Giáo 
Việt Nam nên không có thời gian để trả lời những câu phỏng vấn của các thành viên mình rồi, 
mong rằng thầy cố gắng tranh thủ 1 ít thời gian để trả lời cho "giới báo chí" Quynhoncity này, 
tôi cũng xin tham gia 1 câu hỏi nho nhỏ mong thầy trả lời .  
 



- Với tư cách là thầy giáo, thầy có thể cho vài lời khuyên hoặc nhắn nhủ điều gì cho các em 
còn ngồi trên ghế nhà trường nói chung. Đặt biệt là các em ở Quynhoncity này và mong điều 
gì ở các em!  
 
Nhân đây tôi đại diện cho Quynhoncity tặng thầy 1 lãng hóa và kèm theo lời chúc tốt đẹp 
nhất!  
langtu:langtu đã đọc những câu hỏi của các bạn. Ngày mai tôi sẽ có một bài trả lời chung 
cùng với bài chấm kết quả cuộc thi mà admin đã giaoi cho tôi là một thành viên BGK. Xin 
cảm ơn các bạn, những thành viên đáng yêu của quynhoncity. 

Tâm sự của một thầy giáo dạy Văn  
Tôi tham gia vào diễn đàn quynhoncity và có diễm phúc là 
được gặp rất nhiều thành viên lứa tuổi học trò. Với một người 
dạy Văn, điều quan trọng hàng đầu là hiểu người rồi mới dạy 
được Văn.  
Rất mừng khi các bạn đã mạnh dạn đặt những câu hỏi thẳng 
thắn về thực trạng học Văn cũng như những băn khoăn chính 
đáng của những học sinh muốn học môn Văn tốt hơn. Hệ 
thống những câu hỏi của các bạn, tôi xin trả lời bằng cách bộc 
bạch tâm tình:  
- Tôi bắt đầu theo đuổi môn Văn từ năm lớp 8 (khi ấy bắt đầu 
viết bài nghị luận đầu tiên), còn trước đó tôi quan tâm khá 
nhiều lĩnh vực: tuổi thơ của tôi có những lần cùng bạn bè hì 
hục chế tạo pin muối, đèn bằng ống penicillin, rồi có lúc lại 
mơ thành nhà phát minh như Edison. Tôi có hẳn một tủ sách 
thiếu nhi do cha tôi hướng dẫn mua và sau này đi hiệu sách đã 
thành cái thú của tôi từ lớp 5.Tủ sách có đủ thứ loại, nhiều 
nhất là của nhà xuất bản Kim Đồng, mê sách mà thiếu tiền nên 
phải dành dụm và chỉ dám mua những sách có thể giữ lâu dài, 
còn truyện thì tôi ngốn đủ thứ từ cổ tích, truyện tranh lịch sử, 
truyện danh nhân, truyện chiến đấu, tiểu thuyết VN, thế giới. 
Tôi đã từng mơ là một anh hùng, có lẽ vì ký ức tuổi thơ của tôi 
có những ngày nằm hầm tránh bom, có không khí sục sôi 
chống xâm lược biên giới khi tôi đang tuổi thiếu niên. Sau 
này, khi theo học môn Văn, bài nghị luận đầu tiên của tôi về 
chủ nghĩa anh hùng cách mạng đã được tôi viết bằng tất cả sự 
bồng bột thiếu niên và được 7 điểm cùng lời phê có tính động 
viên của cô Lê Thị Xuân Hồng. Cả lớp có một điểm 7 là tôi 
nên tôi vô cùng sung sướng vì nó là văn "của mình". Và tôi 



chợt nhận ra, những hiểu biết của mình nhờ đọc sách làm ý tứ 
và lời văn của mình phong phú, bay bổng hơn. Tâm hồn tôi 
nhờ thế cũng nhạy cảm hơn.  
- Thuở nhỏ, nhà tôi không có TV, truyền hình chỉ chiếu vào 
thứ 7, CN và sau có thêm thứ Tư. Lúc ấy, ăn cơm xong là tôi 
xin qua nhà bạn ở khu tập thể công đoàn (sau KS Đông 
Phương) để xem ké! Tôi xem từ đầu đến cuối, dán mắt vào TV 
đen trắng, xem từ Bông hoa nhỏ đến phim, kịch, cải lương, 
tuồng, dân ca bài chòi. Hồi ấy ít thông tin nên xem đâu nhớ 
đó, nhớ cả cách đưa tin, bình luận thời sự... cho đến thuộc làn 
điệu tuồng, bài chòi, chèo... Lên lớp, tôi có thể tha hồ bình 
loạn cùng bọn bạn về một bộ phim hay góp vui trổ tài một vài 
đoạn cải lương... và nhất là khi gặp một bài văn nào có ý 
tưởng gần gũi với những gì mình được xem là tôi có thể có 
những liên hệ thật trúng vấn đề.  
- Ngày ấy, học trò không được đọc sách báo chế độ cũ, văn 
thơ lãng mạn nhưng của đáng tội càng cấm càng tò mò. Tôi 
nghiến ngấu từ các bộ sách Đông Chu, Phong Thần cho đến 
Thuyết Đường, Tái Sanh Duyên ở nhà các ông bác đến các 
kiếm hiệp đủ loại của Cổ Long, Kim Dung. Rồi sách Tuổi 
Hoa, Hoa Tím, Hoa Đỏ...(giống kiểu truyện ở Áo Trắng, Mực 
Tím hay truyện Nguyễn Nhật Ánh... bây giờ) và đặc biệt là mê 
sưu tầm thơ lãng mạn (khi lên lớp 11 được thầy "đọc lén" cho 
mấy bài là thích mê). Nhưng nhờ hồi đó đọc nhiều sách "đỏ" 
nên tôi có cách tiếp cận khác đôi chút với bạn bè. Khi bàn đến 
giá trị văn chương, tôi có vốn nên viết hay hơn, có hồn hơn.  

(tiếp)  
- Năm lên lớp 10, văn tôi bao giờ cũng đứng đầu lớp. Cô giáo tôi hồi ấy là Nguyễn Thị Thu 
Ba rất thích cách viết của tôi: mộc mạc mà có ý nhiều, lập luận có vẻ chững chạc. Hỡi ôi, sau 
này lên 11 học sư phụ Trương Tham tôi mới vỡ lẽ ra những cái mình tự phụ hơn chúng bạn 
đều là của người khác. Trước đó, tôi từng nghĩ mình viết hay, hoá ra mới biết những điều viết 
ra chỉ là chắp vá kiến thức một cách vô tội vạ, ăn cắp ý ông GS này một ít, học giọng điệu nhà 
phê bình kia một ít mà không hề ý thức được. Chỉ có mỗi đọc diễn cảm là của mình, còn 
ngoài ra có những điều mình chưa hiểu kỹ đã cao giọng phán xét thì các sách nghiên cứu phê 
bình đã nói chán rồi! Đôi khi, mình thành bốc phét, múa chữ mà không hay! Các lỗi ấy, may 
thay đã được sửa lưng cẩn thận. Thầy Trương Tham là một sư phụ cực kỳ nghiêm khắc và 
xuất chiêu... tàn bạo!!! Nhưng đã mê Văn và học có kết quả thì thầy quan tâm tận tình. Tôi 
phục lối giảng của thầy, không bao giờ phải cao giọng hay giả bộ xót thương lâm ly khi phân 



tích một tác phẩm, vậy mà vẫn thấm và cách trình bày bài giảng của thầy tự thân đã như một 
dàn ý định hướng. Sợ nhất là phải thuộc lòng, nhất là những bài... dở! Không thuộc thì ... chép 
phạt! Nhưng nhờ thế tôi phát hiện cách học nhớ lâu là học xong thı ̀̀ ghi lại ý thuộc lòng trên 
giấy (lỡ trả bài không thuộc cũng ... đỡ vài lần chép phạt). Sau này, làm bài tôi luôn nhớ lâu 
những ý cơ bản trong bài giảng (chứ dại gì chép cả bài, có mà bại tay rũ mắt!), có ý rồi thì 
thời gian còn lại là dành để cảm cái hay cái đẹp của ý, đỡ mất thời gian vò đầu bóp trán tìm ý. 
Gặp bài không thích trọn thì tôi cố chọn chỗ nào tâm đắc, trọng tâm để phát hiện ý (học đỡ 
chán!). Làm bài, ý không quan trọng, phân tích lướt, đến chỗ "sở trường" là viết kỹ. Vậy là 
được khen ý sâu sắc. Tôi cũng dần dần hình thành được lối viết của riêng mình, chỗ nào thấy 
thích hợp thì mới dẫn lời "ông nọ bà kia" để sang trọng hơn bài của mình. Tất nhiên, có 
những đề mình thuộc nhưng cảm hứng không mạnh thì rất khó viết, phải một nửa thời gian 
mới nhập hẳng được vào bài văn mà quên mọi thứ xung quanh (nhờ được sư phụ nhắc nhở 
luôn lập dàn ý cơ bản trước khi viết để khỏi sót ý và thiếu hệ thống, logic trong bài làm).  
- Xét cho cùng, tôi vẫn thỉnh thoảng phá cách, không để bị ý của thầy ám ảnh trong khi viết 
bài bằng cách "chen ngang" ý riêng của mình vào trong bài hoặc cả gan viết ý khác thầy nếu 
thấy lập luận của mình có lý. Có lúc được khen, có lúc bị chửi tơi bời vì bị bẻ ngay trong giờ 
trả bài, bẻ không cãi lại được. Ngay bây giờ, khi đã đi dạy, tôi vẫn cố tìm một cách hiểu của 
riêng mình, không phụ thuộc sách giáo viên hay các ý người khác cảm nhận. Tôi luôn trân 
trọng những em có cá tính, sáng tạo trong bài viết, ngay cả khi ý ấy khác cách giảng của tôi 
mà lập luận có lý (nhớ năm xưa... mà!). Còn tất nhiên, viết kiểu đầu Ngô mình Sở, chắp vá ý 
thì tôi cũng khoanh thật tròn thật đậm và đánh dấu hỏi to tướng vào những ý, đoạn mâu thuẫn 
trong bài (HS bây giờ thông minh hơn... tôi ngày xưa nhiều!).  
Các em học Văn, soạn Văn, làm Văn luôn nhớ một điều: đừng quan niệm mình đang "phải 
học" mà mình đang "được đọc và cảm". Cần nói ngay rằng chương trình Văn dành cho các 
em bây giờ giàu chất văn hơn chương trình cũ rất nhiều, tự mình khám phá thú vị hơn bị nô lệ 
vào ý tưởng bày sẵn trong "sách giải". Quan trọng nhất là phải đọc sách giáo khoa hết nội 
dung tác phẩm, tự mình nghĩ ngợi, đến lúc bí mới cầu viện sách thì mới thấm và biến kiến 
thức mình lĩnh hội thành của mình được. Tôi rất đau lòng khi hiện nay ở cấp Tiểu học và cấp 
THCS có một số GV đã làm xơ cứng độ tuổi rất nhạy của các em bằng cách cho học Văn 
mẫu, chép Văn mẫu và thi Văn mẫu. Một người học Văn đích thực phải quan niệm về văn 
thấm thía như nhân vật Hộ trong "Đời thừa" của Nam Cao. Các em có thể đặt câu hỏi với các 
thầy cô dạy văn của mình bằng cách lấy suy nghĩ của nhân vật Hộ để nêu lên thực trạng như 
các em đã hỏi tôi hôm nay. Tin chắc rằng các em sẽ được nghe thầy cô nói những điều tương 
tự như tôi tâm sự với các em hôm nay.  
Xin lỗi vì tôi đã quá dài dòng và có những dòng "nổ" về quá khứ của mình.  
Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm môn Văn và dành một góc cho tôi cởi mở tâm tình.  
Cảm ơn tất cả những lời chúc tốt đẹp của các bạn!  
Nhân đây cho tôi chúc sức khoẻ và những điều tốt đẹp nhấtcác thầy cô dạy Văn đã dìu dắt tôi 
trên con đường văn chương nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam  
VÌ MỘT CỘNG ĐỒNG QUYNHONCITY PHÁT TRIỂN  
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Một lời chị cậy trao duyên 
Chẳng yêu – em phải trọn nguyền chàng Kim 
Gối chăn xô lệch bao đêm 
Nỗi đau hạnh phúc im lìm, Kiều ơi! 
  
Chị dù luân lạc xa xôi 
Vẫn làm đau đáu mắt người tình xưa 
Còn em là vợ - như thừa 
Lấy người yêu chị sớm trưa bẽ bàng! 
  
Bao lần chị trổi tiếng đàn 
Cung Thương rỏ máu lỡ làng bi thương  
Em không lụy kiếp đoạn trường 
Mười lăm năm vẫn phấn hương nhạt màu 
  
Em không là mối tình đầu 
Không là tình cuối – sao sầu triền miên 
Chị từng xót mộ Đạm Tiên 
Có đau vì đứa em hiền thế thân? 
  
Đa đoan Kiều vướng nợ trần 
Vân em – cũng bóng mây Tần thế thôi! 
Sóng Tiền Đường cuốn chị trôi 
Ba trăm năm biết ai người khóc em? 

     Tháng 6 - 2004 
Đặng Quốc Khánh 

  
Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du đã nhận được bao tấm lòng đồng cảm của 

thế hệ sau. Trong một hướng tiếp cận mới, các thi nhân đời nay lại dành nhiều sự cảm thông 
hơn cho nàng Thúy Vân - vốn được xem như là đối trọng của Thúy Kiều về sắc – tài, tình -
hiếu. Bởi lẽ bắt đầu từ đêm trao duyên thấm đẫm nước mắt của Kiều cũng là bắt đầu những 
giọt nước mắt đoạn trường – phía khuất của một bi kịch số phận nữ nhi: bi kịch Thúy Vân. Đã 
từng có một Tâm sự nàng Thúy Vân của Trương Nam Hương đã mổ xẻ tấn bi kịch này. Và 
bây giờ là Giọt lệ nàng Vân của Đặng Quốc Khánh! Hình như với hướng tiếp cận này, người 
đọc mới thấm thía hơn ý nghĩa tên gọi mà Nguyễn Du chính thức đặt cho tác phẩm của mình : 
Đoạn trường tân thanh (Tiếng nói mới về một nỗi đau đứt ruột). 
        Không phải ngẫu nhiên mà khi viết về Truyện Kiều, cảm về nàng Kiều thì hầu hết các 
nhà thơ đều chọn thể thơ lục bát để chuyển tải thông điệp tri âm với tấm lòng Nguyễn Du. Và 
như thế mỗi người lại có một nàng Kiều khác trong lòng mình. Nhưng ở đây là cảm về Thúy 
Vân, nói về Thúy Vân, Đặng Quốc Khánh đã có một hướng cảm khác hơn so với Trương 
Nam Hương. Thi sĩ họ Trương vẫn chủ yếu đem đến một Thúy Vân hiền lành chịu đựng đến 
đáng thương, còn Đặng thi sĩ cho ta một Thúy Vân đau đáu nỗi niềm như gào thét, bàng 
hoàng cho bi kịch chính mình! Tôi nghĩ anh cũng phải là người đã nằm lòng Truyện Kiều 
lắm lắm mới dám phác hoạ một chân dung Thúy Vân với tất cả những phát hiện khá độc đáo 
của mình. Tư duy của Đặng Quốc Khánh tỉnh hơn trong sự phân tích biện chứng từ mối quan 
hệ tình chị - duyên em này.  
        Người đời dễ cảm thông Kiều mà quên lãng Thúy Vân. Nàng cũng tưởng chừng chìm 
vào sự quên lãng của chính tác giả Truyện Kiều khi kết thúc tác phẩm với màn đại đoàn viên: 
Này chồng, này mẹ, này cha/ Này là em ruột này là em dâu… Phải chăng vì thế mà nỗi đau 
lặng lẽ của nàng Vân sẽ mãi mãi không bao giờ chấm dứt? Ta ngỡ giọt lệ thầm của Thúy Vân 
bắt đầu từ đây: Nỗi đau hạnh phúc im lìm Kiều ơi!. Người em song sinh Thúy Vân tuy 
không được Nguyễn Du tô đậm những phẩm chất đa sầu đa cảm như Kiều, nhưng có lẽ nào 



nàng không cảm nhận thấm thía thân phận đàn bà khi phải trả giá Mười lăm năm vẫn phấn 
hương nhạt màu!? Đặng Quốc Khánh đã nhận ra sức nặng của bi kịch đời sống gia đình nhạt 
nhẽo trong hàng loạt những cảm giác: gối chăn xô lệch, bẽ bàng, phấn hương nhạt màu, sầu 
triền miên, bóng mây Tần. Nỗi đau bắt đầu từ một sự hy sinh mà phũ phàng thay lại không 
được một dòng an ủi, không có giọt lệ nào dành riêng cho Thúy Vân! Bản thân nàng cũng 
không dám khóc một lần cho riêng mình trong suốt Truyện Kiều. Chàng Kim có lẽ không 
phải kẻ vô tình, nhưng trái tim có qui luật của nó, để chừng ấy năm sống cùng Thúy Vân là 
chừng ấy năm chàng đi tìm tin tức Kiều nhi - tưởng người dưới nguyệt chén đồng. Cái trớ trêu 
của mối duyên hờ Kim Trọng – Thúy Vân lại bắt nguồn từ khoảnh khắc cậy em, em có chịu 
lời của Kiều – mà Đặng Quốc Khánh đã lảy ra rất khéo làm nên khởi đầu của giọt-lệ-nàng-
Vân : Một lời chị cậy trao duyên… 
        Thế mới hay, trong cái lặng thầm của duyên - phận Thúy Vân, cũng dồn chứa bao nỗi 
đau, bao cảm giác lỡ làng bi thương, đáng nói nhất là tình trạng cuộc sống chồng chung chưa 
dễ ai chiều cho ai của hai chị em sau màn đại đoàn viên cũng tiềm ẩn bi kịch và quả là một 
kết thúc không có hậu cho Thúy Vân:  
Em không là mối tình đầu  
Không là tình cuối – sao sầu triền miên? 
        Có lẽ muôn sau cũng không ai trả lời cho câu hỏi này xung quanh số phận Thúy Vân. 
Bởi thế, tác giả Giọt lệ nàng Vân cũng đã mượn ý Tố Như cất lên câu hỏi giùm nàng: Ba 
trăm năm biết ai người khóc em? Vâng, nàng đơn độc hơn cả Thúy Kiều bởi suốt đời không 
tìm được kẻ tri âm cho riêng mình. Phải chăng khi Kiều tìm lại được chàng Kim thì nàng Vân 
mới thấm thía cảm giác ai tri âm đó, mặn mà với ai? Đoạn trường tân thanh là thế chăng? 
                                                        Trần Hà Nam 
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Vấn đề phân tích tác phẩm: 
+ Chuẩn bị phân tích tác phẩm:  
.* Nắm chắc hoàn cảnh có mấy điểm đáng lưu ý? Yếu tố chủ yếu? Nhớ chính xác tên tác giả, 
tác phẩm. Nhớ nét lớn tiểu sử tác giả - đặc điểm sáng tác của tác giả (nếu truyện ký phải đọc 
thật kỹ tác phẩm, nhớ kỹ) 
.* Học thuộc – rèn luyện cách diễn đạt. 
.* Nắm được giá trị bao trùm nội dung và nghệ thuật của tác phẩm - nắm được chi tiết tác 
phẩm 
VD: Hai đứa trẻ : Chợ tàn - chiều tàn - người tàn… 
.* Nắm được bài khái quát về giai đoạn - nắm vững đặc điểm giai đoạn 
+ Tác gia văn học (Quan điểm sáng tác – phong cách nghệ thuật) 
NGUYÊN TẮC:  
A. Đề thi về tác phẩm: 

(1) Bám sát văn bản 
(2) Coi tác phẩm là chỉnh thể nghệ thuật (văn bản: hình hài ngôn ngữ; nội dung: “thần của tác 
phẩm") 
(3) Đi từ nghệ thuật đến nội dung (thủ pháp nghệ thuật) 
 phân tích không ép ý, khiên cưỡng.+ Lưu ý mối quan hệ nội dung – hình thức  
- Sức mạnh nghệ thuật giúp nâng nội dung như thế nào? 



+ Nghệ thuật không tác động trực tiếp nội dung  
(4) Sáng tạo: Tìm ra cái mới:  
+ Một ý tưởng mới 
+ Cảm thụ mới về 1 hình ảnh, chi tiết tác phẩm 
+ Diễn đạt nhuần nhuyễn trôi chảy 
  - Yêu cầu tôn trọng ý kiến của người khác, tránh thái độ bài bác quá đáng. 
(5) Với những bài đa nghĩa nên chọn cách hiểu được nhiều người chấp nhận nhất. 
B. Đề thi về nhóm tác phẩm: (Thể loại, Đề tài, chủ đề, giai đoạn, tác giả… - Phân tích, bình 
luận, chứng minh, giải thích, hỗn hợp) 
1. Phân tích vẻ đẹp riêng của từng tác phẩm (đối chiếu so sánh) 
 ý riêng2. Chia ra từng bình diện (không gian – nhân vật – tình huống…) Tìm ý chung (vận 
dụng tối đa VH sử)   
Lưu ý xác định đúng trọng tâm 
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Triết lí nhân sinh của Nguyễn Bỉnh Khiêm trong bài thơ Nhàn. 

    Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491 – 1585) sống gần trọn một thế kỉ đầy biến động của chế độ 
phong kiến Việt Nam: Lê – Mạc xưng hùng, Trịnh – Nguyễn phân tranh. Trong những chấn 
động làm rạn nứt những quan hệ nền tảng của chế độ phong kiến, ông vừa vạch trần những 
thế lực đen tối làm đảo lộn cuộc sống nhân dân , vừa bảo vệ trung thành cho những giá trị đạo 
lí tốt đẹp qua những bài thơ giàu chất triết lí về nhân tình thế thái, bằng thái độ thâm trầm của 
bậc đại nho. Nhàn là bài thơ Nôm nổi tiếng của nhà thơ nêu lên quan niệm sống của một bậc 
ẩn sĩ thanh cao, vượt ra cái tầm thường xấu xa của cuộc sống bon chen vì danh lợi. 
    Nhà thơ đã nhiều lần đứng trên lập trường đạo đức nho giáo để  bộc lộ quan niệm sống của 
mình. Những suy ngẫm ấy gắn kết với quan niệm đạo lí của nhân dân, thể hiện một nhân sinh 
quan lành mạnh giữa thế cuộc đảo điên. Nhàn là cách xử thế quen thuộc của nhà nho trước 
thực tại, lánh đời thoát tục, tìm vui trong thiên nhiên cây cỏ, giữ mình trong sạch. Hành trình 
hưởng nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm nằm trong qui luật ấy, tìm về với nhân dân, đối lập với 
bọn người tầm thường bằng cách nói ngụ ý vừa ngông ngạo, vừa thâm thúy. 
    Cuộc sống nhàn tản hiện lên với bao điều thú vị : 
    Một mai, một cuốc, một cần câu 
    Thơ thẩn dù ai vui thú nào 
    Ngay trước mắt người đọc sẽ hiện lên một Nguyễn Bỉnh Khiêm thật dân dã trong cái bận 
rộn giống như một lão nông thực thụ. Nhưng đó là cả một cách chọn lựa thú hưởng nhàn cao 
quí  của nhà nho tìm về cuộc sống “ngư, tiều, canh, mục” như một cách đối lập dứt khoát với 
các loại vui thú khác, nhằm khẳng định ý nghĩa thanh cao tuyệt đối từ cuộc sống đậm chất dân 
quê này! Dáng vẻ thơ thẩn được phác hoạ trong câu thơ thật độc đáo, mang lại vẻ ung dung 
bình thản của nhà thơ trong cuộc sống nhàn tản thật sự. Thực ra, sự hiện diện của mai, 
cuốc,cần câu chỉ là một cách tô điểm cho cái thơ thẩn khác đời của nhà thơ mà thôi. Những 
vật dụng lao động quen thuộc của người bình dân trở thành hiện thân của cuộc sống không 
vướng bận lo toan tục lụy. Đàng sau những liệt kê của nhà thơ, ta nhận ra những suy nghĩ của 
ông không tách rời quan điểm thân dân của một con người chọn cuộc đời ẩn sĩ  làm lẽ sống 
của riêng mình. Trạng Trình đã nhìn thấy từ cuộc sống của nhân dân chứa đựng những vẻ đẹp 
cao cả, một triết lí nhân sinh vững bền. 



    Đó cũng là cơ sở giúp nhà thơ khẳng định một thái độ sống khác người đầy bản lĩnh: 
    Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ 
Người khôn người kiếm chốn lao xao 
Hai câu thực là một cách phân biệt rõ ràng giữa nhà thơ với những ai , những vui thú nào về 
ranh giới nhận thức cũng như chỗ đứng giữa cuộc đời. Phép đối cực chuẩn đã tạo thành hai 
đối cực : một bên là nhà thơ xưng Ta một cách ngạo nghễ, một bên là Người ; một bên là dại 
của Ta, một bên là khôn của người ; một nơi vắng vẻ với một chốn lao xao. Đằng sau những 
đối cực ấy là những ngụ ý tạo thành phản đề  khẳng định cho thái độ sống của Nguyễn Bỉnh 
Khiêm. Bản thân nhà thơ nhiều lần đã định nghĩa dại – khôn bằng cách nói ngược này. Bởi vì 
người đời lấy lẽ dại – khôn để tính toán, tranh giành thiệt hơn, cho nên thực chất dại – khôn là 
thói thực dụng ích kỷ làm tầm thường con người, cuốn con người vào dục vọng thấp hèn. 
Mượn cách nói ấy, nhà thơ chứng tỏ được một chỗ đứng cao hơn và đối lập với bọn người mờ 
mắt vì bụi phù hoa giữa chốn lao xao . Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng chủ động trong việc tìm nơi 
vắng vẻ – không vướng bụi trần. Nhưng không giống lối nói ngược của Khuất Nguyên thuở 
xưa « Người đời tỉnh cả, một mình ta say » đầy u uất, Trạng Trình đã cười cợt vào thói đời 
bằng cái nhếch môi lặng lẽ mà sâu cay, phê phán vào cả một xã hội chạy theo danh lợi, bằng 
tư thế của một bậc chính nhân quân tử  không bận tâm những trò khôn - dại . Cũng vì thế, nhà 
thơ mới cảm nhận được tất cả vẻ đẹp của cuộc sống nhàn tản : 
Thu ăn măng trúc, đông ăn giá 
Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao 
Khác hẳn với lối hưởng thụ vật chất  đắm mình trong bả vinh hoa, Nguyễn Bỉnh Khiêm đã thụ 
hưởng những ưu đãi của một thiên nhiên hào phóng  bằng một tấm lòng hoà hợp với tự nhiên. 
Tận hưởng lộc từ thiên nhiên bốn mùa Xuân – Hạ – Thu – Đông, nhà thơ cũng được hấp thụ 
tinh khí đất trời để gột rửa bao lo toan vướng bận riêng tư . Cuộc sống ấy mang dấu ấn lánh 
đời thoát tục, tiêu biểu cho quan niệm « độc thiện kỳ thân » của các nhà nho . đồng thời có nét 
gần gũi với triết lí  « vô vi » của đạo Lão, « thoát tục » của đạo Phật. Nhưng gạt sang một bên 
những triết lí siêu hình, ta nhận ra con người nghệ sĩ đích thực của Nguyễn Bỉnh Khiêm, hoà 
hợp với tự nhiên một cách sang trọng bằng tất cả cái hồn nhiên trong sạch của lòng mình . 
Không những thế, những hình ảnh măng trúc, giá, hồ sen còn mang ý nghĩa biểu tượng gắn 
kết với phẩm chất thanh cao của người quân tử, sống không hổ thẹn với lòng mình. Hoà hợp 
với thiên nhiên là một Tuyết Giang phu tử đang sống đúng với thiên lương của mình.  Quan 
niệm về chữ  Nhàn của nhà thơ được phát triển trọn vẹn bằng sự khẳng định : 
Rượu đến cội cây ta sẽ uống 
Nhìn xem phú quý tựa chiêm bao 
Mượn điển tích một cách rất tự nhiên, Nguyễn Bỉnh Khiêm đã nói lên thái độ sống dứt khoát 
đoạn tuyệt với công danh phú quý. Quan niệm ấy vốn dĩ gắn với đạo Lão – Trang, có phần 
yếm thế tiêu cực, nhưng đặt trong thời đại nhà thơ đang sống lại bộc lộ ý nghĩa tích cực. Cuộc 
sống của những kẻ chạy theo công danh phú quý vốn dĩ ông căm ghét và lên án trong rất 
nhiều bài thơ về nhân tình thế thái của mình : 
 Ở thế mới hay người bạc ác 
Giàu thì tìm đến, khó thì lui 
        (Thói đời) 
Phú quý đi với chức quyền đối với Nguyễn Bỉnh Khiêm chỉ là cuộc sống của bọn người bạc 
ác thủ đoạn, giẫm đạp lên nhau mà sống. Bọn chúng là bầy chuột lớn gây hại nhân dân mà 
ông vô cùng căm ghét và  lên án trong bài thơ Tăng thử (Ghét chuột) của mình. Bởi thế, có 
thể hiểu thái độ nhìn xem phú quý tựa chiêm bao cũng là cách nhà thơ chọn lựa con đường 
sống gần gũi, chia sẻ với nhân dân. Cuộc sống đạm bạc mà thanh cao của người bình dân 
đáng quý đáng trọng vì đem lại sự thanh thản cũng như  giữ cho nhân cách không bị hoen ố 
vẩn đục trong xã hội chạy theo thế lực kim tiền. Cội nguồn triết lí của Nguyễn Bỉnh Khiêm 
gắn liền với quan niệm sống lành vững tốt đẹp của nhân dân.  
Bài thơ Nhàn bao quát toàn bộ triết trí, tình cảm, trí tuệ của Nguyễn Bỉnh Khiêm, bộc lộ trọn 
vẹn một nhân cách của bậc đại ẩn  tìm về với thiên nhiên, với cuộc sống của nhân dân để đối 



lập một cách triệt để với cả một xã hội phong kiến trên con đường suy vi thối nát. Bài thơ là 
kinh nghiệm sống, bản lĩnh cứng cỏi của một con người chân chính./. 

T.H.N  
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Tây Tiến (*) - hiện thực về người lính những năm đầu kháng chiến 

  

Giữa cái bộn bề của thị trường thơ hôm nay, Tây Tiến của Quang Dũng vẫn luôn làm xôn xao cõi lòng bởi những 
vần thơ đượm màu kiêu bạc hào hoa: Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi… 

Thơ hay có sức rung động mãnh liệt là vậy. Không cần tỉ mẩn bóc từng câu từng chữ mà thấm vào lòng người sự
rung cảm chân thật đến run rẩy từng làn da thớ thịt. Tây Tiến đã chinh phục người đọc bằng tâm trạng của người 
trai ra đi cứu nước trong buổi đầu kháng chiến - với tâm tư in bóng trong dáng hình sông núi: 

Nhớ về rừng núi nhớ chơi vơi/Sài Khao sương lấp đoàn quân mỏi/Mường Lát hoa về trong đêm hơi/Dốc lên  khúc 
khuỷu dốc thăm thẳm/Heo hút cồn mây súng ngửi trời/Ngàn thước lên cao ngàn thước xuống/Nhà ai Pha Luông 
mưa xa khơi… 

Cảnh ấy cũng là tình. Cũng là sương, là hoa, là mây, là mưa - những chi tiết thường gặp trong thơ cổ - nhưng còn 
đượm thêm không khí trầm hùng của thời đại được diễn tả bằng những từ ngữ, thanh điệu khi đọc lên ta cảm thấy 
ngang tàng. Hình ảnh của một đoàn quân mỏi đi trong cái khúc khuỷu, thăm thẳm, heo hút, giữa cái bồng bềnh 
sương khói chơi vơi được tác giả phác họa bằng những nét chấm phá tài tình. Con mắt thơ không dừng lại ở
không gian rừng núi mà còn mở ra một không gian - tâm trạng của một hồn thơ chiến sĩ. Phảng phất một chút Lý 
Bạch trước Hoàng Hà - ngút ngát chí tang bồng của người trai thời loạn. Trong gian nan của người chiến sĩ Tây 
Tiến, ta vẫn gặp chút hóm hỉnh ở hình ảnh súng ngửi trời. Chạm mặt với thực tế khắc nghiệt - song chất hào hoa 
lãng tử không mất đi mà lại càng được tô đậm thêm, chân thật sống động trong những câu thơ đượm tình quê, tình 
đồng đội, tình quân dân. Một hiện thực về người lính Tây Tiến - anh bộ đội Cụ Hồ trong những năm đầu chiến 
đấu gian khổ. Đó là cơn mưa gợi nỗi nhớ nhà sâu thẳm, là sợi khói cơm thơm quyện chặt tình người, một bóng 
hình đong đưa làm xao xuyến những trái tim trai trẻ… 

Bài thơ có nói đến hy sinh, mất mát, gian khổ nhưng cảm xúc hào hùng của lớp người "ra đi bảo tồn sông núi" đã 
lấn át cái bi lụy buồn thương. Đoàn binh Tây Tiến trong thơ Quang Dũng như một sự kết tụ của tráng khí muôn 
đời, pha chút lãng mạn kiểu Kinh Kha "một đi không trở lại". Phải chăng, với tinh thần "coi cái chết nhẹ tựa lông 
hồng" mà toàn bài thơ mặc dù có nói đến chết chóc nhưng giọng điệu rất bình thản: "anh về đất?". Phải chăng khi 
xác định chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh, người lính đã nhận ra mục đích của cuộc chiến đấu còn lớn hơn vạn 
lần những gian khổ, hy sinh? 

Bài thơ không cường điệu hóa cảm xúc dẫu trong âm điệu gân guốc, khỏe khoắn của toàn bài 
có những từ ngữ mang hơi hướng cổ điển như xiêm áo, dữ oai hùm, mồ viễn xứ, áo bào, khúc 
độc hành và cách diễn đạt tưởng chừng lạ lẫm tràn ngập không khí lãng mạn. Nếu chỉ chăm 
chăm đi tìm chất thép trong bài thơ theo quan điểm xã hội học thiển cận thì sẽ chẳng nhìn thấy 
cái đẹp của Tây Tiến. Cái đẹp của bài thơ viết ra từ lửa máu đã làm rung lên những cảm xúc 
đồng điệu của bao thế hệ.     

. Trần Hà Nam 

(*) giảng dạy trong chương trình Văn học lớp 12. 

  
Tây Tiến  

Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi 
Nhớ về rừng núi nhớ chơi vơi 



Sài Khao sương lấp đoàn quân mỏi 
Mường Lát hoa về trong đêm hơi 
Dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm 
Heo hút cồn mây súng ngửi trời 
Ngàn thước lên cao ngàn thước xuống 
Nhà ai Pha Luông mưa xa khơi 
Anh bạn dãi dầu không bước nữa 
Gục lên súng mũ bỏ quên đời 
Chiều chiều oai linh thác gầm thét 
Đêm đêm Mường Hịch cọp trêu người 
Nhớ ôi Tây Tiến cơm lên khói 
Mai Châu mùa em thơm nếp xôi 
  
Doanh trại bừng lên hội đuốc hoa 
Kìa em xiêm áo tự bao giờ 
Khèn lên man điệu nàng e ấp 
Nhạc về Viên Chăn xây hồn thơ 
  
Người đi Châu Mộc chiều sương ấy 
Có thấy hồn lau nẻo bến bờ 
Có nhớ dáng người trên độc mộc 
Trôi dòng nước lũ hoa đong đưa 
  
Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc 
Quân xanh màu lá dữ oai hùm 
Mắt trừng gửi mộng qua biên giới 
Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm 
  
Rải rác biên cương mồ viễn xứ 
Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh 
Áo bào thay chiếu anh về đất 
Sông Mã gầm lên khúc độc hành 
  
Tây Tiến người đi không hẹn ước 
Đường lên thăm thẳm một chia phôi 
Ai lên Tây Tiến mùa xuân ấy 
Hồn về Sầm Nứa chẳng về xuôi 

Phù Lưu Chanh 1948 

. Quang Dũng 
 

Thứ Bảy, ngày 09 tháng 12, 2006 
 
 
Đến với bài thơ hay 
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NHỮNG TUỔI THƠ  
Những tuổi thơ không có tuổi thơ 
Những đôi mắt tráo trơ mà tội nghiệp 
Chúng ăn cắp, đánh nhau, chửi tục 
Lang thang hè đường tàu điện quán bia 
Những bông hoa chưa nở đã tàn đi 
Những cành cây chưa xanh đã cỗi. 
 
Em gái mười lăm đã không còn thiếu nữ 
Dưới mái tóc quăn trơ trụi vai gầy 
Em đi đâu đêm nay 



Để lòng tôi se lại 
Em lăn lóc trong bùn lội 
Mà tôi chẳng biết làm gì 
Lặng đứng nhìn em đi 
Cổ tôi chừng nghẹn đắng. 
 
Con chim non trong trắng 
Người ta đã đánh em 
Trong toa tàu chật chội 
Người ta làm nhục em 
Dưới bẩn thỉu những lùm cây tối 
Em sẽ nằm trong những nhà giam đầy muỗi 
Con chim non trong trắng của tôi ơi. 
 
Đôi môi em không trong vắt nụ cười 
Em chẳng biết yêu thương và mơ ước 
Không được đọc những trang sách đẹp 
Không biết tin vào những bài ca 
Sớm độc ác sớm xấu xa 
Bao đứa trẻ như em tàn lụi 
Sao mọi người có thể dửng dưng 
Nhìn em đi trên đường tối? 
Mọi người đều có tội 
Trước tuổi thơ đã chết của em. 
 
Muốn nắm bàn tay em 
Nói cùng em những điều âu yếm nhất 
Mà tôi vẫn không biết làm gì được 
Cứ để đêm nay em chẳng về nhà 
Đôi vai gầy đi lủi thủi trong mưa. 
 
Đông 71 
Lưu Quang Vũ (ảnh) 
 
Lời bình: 

Những năm 80 của thế kỷ XX, công chúng yêu kịch nồng nhiệt đón nhận những vở kịch dữ dội 
của Lưu Quang Vũ: "Tôi và chúng ta", "Lời thề thứ Chín"... xoáy thẳng vào những hiện tượng 
xã hội nhức nhối từ lâu đã trở thành ung nhọt thâm căn trong chế độ xã hội chủ nghĩa của 
chúng ta. Nhưng chúng ta cần phải lật lại những trang viết từ những ngày tháng đất nước còn 
chìm trong không khí khét lẹt khói bom giặc Mỹ trươc 1975, để nhớ có một lưu Quang vũ - 
nhà thơ rất nhạy cảm với bao mảnh đời bất hạnh, biết xót xa đau đớn trướccảnh đời bất công 
ngang trái. Nhưng vần thơ một thời đã khiến tác giả của nó từng bị nhìn nhận như một phần tử 
kích động, bị xa lánh nghi ngại vì đã tạo nên một luồng thơ chệch ra ngoài quỹ đạo thơ chiến 
đấu - ngợi ca. Cô đơn, bức bối về tinh thần nhưng nhà thơ vẫn đứng vững và không chối bỏ 
những ý tưởng "bạo gan" để hình thành một Lưu Quang Vũ - kịch tác gia nổi tiếng sau này. 
Những tuổỉ thơ được viết vào mùa Đông 1971, khi miền Bắc lúc bấy giờ đang tập trung toàn 
lực vào cuộc chiến đấu thống nhất đất nước, trong tư thế "71 đến, nghiêm trang như người lính 
- Có lệnh là đi tư thế sẵn sàng - Gương mặt sáng, nụ cười bình tĩnh - Màu áo xanh tươi khoẻ 
nhẹ nhàng" (Tố Hữu). Có quá ít thời gian cũng như sự quan tâm hướng về cuộc sống đời 
thường vốn còn rất nhiều khó khăn thiếu thốn. Bởi thế, bài thơ viết về những tuổi thơ không có 
tuổi thơ chỉ là một tiếng nói xót xa ái ngại lọt thỏm vào giữa dàn đồng ca hùng tráng đang cất 
lên "bài ca ra trận". Cũng bởi thế, toàn bài thơ chỉ vang vọng một giọng thương cảm phẫn uất 



của một trái tim nghẹn ứ đớn đau và bất lực. 
Bức tranh hiện thực được vẽ lên từ một góc khuất, từ một không gian thiếu sáng với những nét 
phác thật dằn tay: 
Những tuổi thơ không có tuổi thơ 
Những đôi mắt tráo trơ mà tội nghiệp 
Ký họa đường phố ấy đã hiện ra thật lạnh lùng, chính xác, tỉ mỉ trong từng mảng đời "không có 
tuổi thơ". Nhà thơ lặng lẽ quan sát, miêu tả nhưng hoàn toàn khác với cái nhìn vô cảm, dửng 
dưng của bao người "nhìn em trên đường tối". Hiện thực ấy là cơ sở của suy tưởng, của xúc 
cảm mãnh liệt gắn với chàng trai mới chỉ hai mươi ba tuổi, để nhà thơ cất lên tiếng nói của 
lương tri nhức nhối: 
Những bông hoa chưa nở đã tàn đi 
Những cành cây chưa xanh đã cỗi 
một con người như Lưu Quang Vũ, từng được tắm mình trong tuổi thơ ngọt dịu "xao động 
nắng trưa", từng được giáo dục tình cảm yêu thương của thời đại "người yêu người, sống để 
yêu nhau", làm sao không bàng hoàng về thực tế khác với những điều trong sách vở. Trẻ em 
hư hỏng, lang thang hè đường tàu điện quán bia đâu phải lạ lẫm gì, nhưng với nhà thơ, điều ấy 
như một sự sỉ nhục, một vết ố hoen vào tâm hồn vốn thấm nhuần lời dạy: "Trẻ em như búp 
trên cành - Biết ăn ngủ biết học hành là ngoan" của Bác Hồ và bản thân đã có một tuổi thơ 
hạnh phúc. 
Một tâm hồn từng có những rung động rất đẹp khi mới mười lăm: "Ai xinh bằng cô bạn nhỏ 
mến thương" có thản nhiên được không khi viết về "em gái mười lăm đã không còn thiếu nữ" - 
một chân dung đặc tả mang bao dư vị đắng chát của cuộc sống. Lưu Quang Vũ không chỉ thấy 
"mái tóc quăn trơ trụi vai gầy" trong "đêm nay" mà còn hình dung con đường "bùn lội", "bẩn 
thỉu những lùm cây tối", một "con chim non trong trắng" bị đánh đòn, bị làm nhục bởi "người 
ta". Từ "người ta" rất lạnh lùng, hiện lên lởn vởn những bóng ma tội ác như từ quá khứ hiện 
về, rình rập xô đẩy tương lai "em gái mười lăm" vào tội lỗi. Nhà thơ không kết tội đứa trẻ "sẽ 
nằm trong những nhà giam đầy muỗi" mà phẫn uất trước đám đông đựơc định danh là"người 
ta" kia. Trước sau như một, vẫn là tình thương vô hạn cất lên thành lời thơ ray rứt về "tuổi thơ 
đã chết". Mặc cảm tội lỗi dày vò thành tiếng thơ sám hối: "Mọi người đều có tội", bởi lẽ bản 
thân nhà thơ "vẫn không biết làm gì được". thơ không chỉ phán xét, thương cảm, nhà thơ 
không chỉ bày tỏ tình thương: 
Muốn nắm bàn tay em 
Nói cùng em những điều âu yếm nhất 
là đủ, mà còn cần thôi thúc lương tri và hành động của mọi người. bởi với một đứa trẻ sớm tắt 
nụ cười, chẳng biết yêu đương mà mơ ước, mất niềm tin, sớm độc ác sớm xấu xa làm sao có 
thể vồ vập trước lòngtốt của nhà thơ. Điều nhà thơ muốn làm cho em là giành lại tuổi thơ đã 
ngầm hiện trong một kết thúc không có hậu: 
Cứ để đêm nay em chẳng về nhà 
Đôi vai gầy đi lủi thủi trong mưa 
Mong mỏi tốt đẹp của Lưu quang Vũ là thức tỉnh những tấm lòng nhân ái, kêu gọi những bàn 
tay của mọi người trong xã hội chúng ta cùng chìa ra nắm lấy tay em, đưa những tuổi thơ trở 
lại với cuộc sống các em cần phải có. với ý nghĩa ấy, Lưu Quang Vũ đã thực hiện được tâm 
niệm chân thành về sứ mệnh cao cả của thơ ca qua bài thơ này: 
Thơ là bó đuốc đốt thiêu là bàn tay thắp lửa 
Thơ sinh sự với cuộc đời không cho ai dừng bước cả 
Càng thương yêu càng không vừa ý với mọi điều 
 
Dẫu bài thơ là một bức tranh hiện thực trần trụi và khốc liệt, nhưng hiểu được tâm nguyện của 
nhà thơ, một tấm lòng trong sáng, ta càng quý trọng thái độ dũng cảm của người cầm bút chân 
chính không bỏ qua những mảnh đời tuổi thơ bất hạnh. Ta càng thấm thía giá trị cao quý của 
thi ca chân chính: 
Dù ngày mai đời có trăm lần đẹp 



Thơ vẫn gọi mọi người vươn đến tương lai 
Ta chợt nhận ra những nét gần gũi, gặp gỡ trong ý tưởng của Lưu Quang Vũ ở Những tuổi 
thơ với Mồ côi của Tố Hữu và Sói con ngơ ngác của nhạc sĩ Trần Tiến. Khi lương tri còn 
thức tỉnh, không vô cảm trước nỗi đau trẻ thơ, đó chính là sức mạnh, là lời kêu gọi hành động 
để hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn, bình đẳng hơn. Đó cũng là mục tiêu xây dựng xã hội 
chúng ta hôm nay./. 

 
Trần Hà Nam  
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Lời Tự ngôn của Vũ Bằng (trích): 

Người ta nhớ nhà, nhớ cửa, nhớ những nét mặt thương yêu, nhớ những con đường đã đi về 
năm trước, nhớ người bạn chiếu chăn dắt tay nhau đi trên những con đường vắng vẻ ngào 
ngạt mùi hoa xoan còn thơm ngát hơn cả hoa cau, hoa bưởi. Người ta nhớ heo may giếng 
vàng; người ta nhớ cá mè, rau rút; người ta nhớ trăng bạc, chén vàng. 
Nhớ quá, bất cứ cái gì của Hà Nội cũng nhớ, bất cứ cái gì của Bắc Việt cũng nhớ, nhớ từ 
cánh đồng lúa con gái mơn mởn nhớ đi, nhớ từ tiếng hát của người mẹ ru con buổi trưa hè 
mà nhớ lại; nhớ hoa sấu rụng đầu đường Hàng Trống, nhớ quả bàng ở Hải Hậu rụng xuống 
bờ sông Đào, nhớ sen Linh Đường thơm ngào ngạt cả bầu trời nhớ lên, nhớ nhãn Hưng Yên, 
vải Vụ Bản, cá anh vũ Việt Trì, na Láng, bưởi Vạn Phúc, cam Bố Hạ, đào Sa Pa, mà nhớ 
xuống. 
Nhớ không biết bao nhiêu, nhớ bát canh rau sắng chùa Hương, nhớ khóm tiễn-xuân-la trồng 
ở bên giậu trúc; nhớ mưa bụi, vợ chồng nửa đêm thức giấc đi uống một ly rượu ấm ở cao lâu, 
nhớ những buổi trưa hè có ve sầu kêu rền rền, nhớ luôn cả những cô gái Thổ cưỡi ngựa thồ đi 
trong rừng có những cánh hoa đào rơi lả tả nơi vai áo... 
Càng nhớ như vậy thì càng yêu Hà Nội biết bao nhiêu, lại càng say đắm Bắc Việt biết bao 
nhiêu! 
... Tôi ghi lại THƯƠNG NHỚ MƯỜI HAI không nhằm mục đích gì cao rộng, chẳng qua chỉ 
là đánh dấu những ấn tượng hiện ra trong trí óc những buổi mây chiều gió sớm, "sầu biệt ly 
vơi sáng đầy chiều" thâu nhận được trong những khi lạc bước trên những nẻo đường chật 
ních những người bận rộn bên cạnh những ngoại kiều ăn mặc như phường chèo, nói "líu lô 
buồn nỗi khó nghe"! 

 
  Lãng tử Trần Nam: 

Hôm nay đón cái rét đầu đông Hà Nội, cảm nhận được hơi rét lùa vào đánh thức bao nỗi nhớ. 
Đọc lại những dòng Tự ngôn của nhà văn Vũ Bằng mà cảm thấy nao nao! Mà lạ, Vũ Bằngtừ 
miền Nam nhớ về Hà Nội, nhớ Bắc Việt; còn tôi lạiở giữa cái se chùng của mùađông mà nôn 
nao nhớ về mảnh đất miền Trung, nhớ bãi biển Quy Nhơn nhớ sóng bạc đầu. Và nhớ một mái 
nhà nho nhỏ, nơi có người tôi yêu dấu và hai đứa con thơ đang bồn chồn vì nỗi nhà vắng vẻ. 
Không chỉ nhớ lại còn lo, chưa năm nào bão lại dồn dập đến tận tháng 12 như năm nay, mà lại 
là cuồng phong như muốn cuốn phăng tất cả. Nhớ cha đang phải ra vùng nước nóng Hội Vân 
Phù Cát điều trị, nhớ mẹ vóc dáng nhỏ thó mỗi khi trở trời lại nhức hết xương cốt vì những 



trận đòn tù của giặc Pháp thời hoạt động quân báo Hải Phòng.  
Khi đi xa, nỗi nhớ người Việt mình hình như có những cộng hưởng, nên lắng nghe nỗi lòng 
Vũ Bằng mà ngỡ như nghe tiếng lòng mình đang dâng nỗi nhớ đầy !  
 

Thứ Bảy, ngày 09 tháng 12, 2006 
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Lãng tử Trần Nam: Từ miền Trung ra Hà Nội, sau ba mươi năm mới cảm nhận lại cái rét 
đầu đông. Bỗng dưng lại nhớ Thương Nhớ Mười Hai của Vũ Bằng, nhớ bài giảng ... Tháng 
Ba, rét nàng Bân cho lớp chuyên! Ghi lại nơi đây những cảm xúc tản mạn như tìm một 
nguồn san sẻ! 
 
Tháng Ba, rét nàng Bân 
 
"Tháng Giêng rét đài, tháng Hai rét lộc, tháng Ba rét nàng Bân", câu tục ngữ cha ông đã 
thành tiêu đề Tháng Ba, rét nàng Bân trong thiên bút ký Thương nhớ Mười Hai của nhà 
văn Vũ Bằng. 
 
Có thể gọi thiên bút ký này là tùy bút hoặc hồi ký cũng chẳng sai. Bởi tác phẩm được viết lên 
từ nỗi lòng sầu xứ của đứa con đất Bắc, chan chứa bao tình cảm riêng tư và lấp lánh những 
ánh sáng hoài niệm làm lung linh thêm bao vẻ đẹp của quê hương Bắc Việt. Cái rét tháng Ba 
làm nỗi nhớ của nhà văn như đằm đằm ấm ấm hơn, khiến người đọc như lạc vào một không 
gian rất riêng của đất trời hoa cỏ tháng Ba, với lễ lạt hội hè và như được cảm nhận một hương 
vị rất riêng, mộc mạc bình dị của cuộc sống thuần Việt đậm chất Bắc. 
 
"Tháng Ba, rét nàng Bân!" 
 
Cảm nhận của Vũ Bằng bắt đầu từ sự chuyển mùa đột ngột: trời trong như ngọc, đất sạch như 
lau, vừa nắng ấm đã thấy cái rét hiện về theo cánh gió. Người ta từng biết một Vũ Bằng với 
tài viết về ẩm thực thì giờ đây lại nhận ra sự tinh tế của một hồn văn nhạy cảm trong hoài 
niệm bâng khuâng. Cùng khoảnh khắc chuyển mùa là tất cả những xuyến xao khó tả của con 
người trước cái rét se chùng không gian. Nắm bắt được vẻ đẹp đất trời tháng Ba, phải là người 
rất nhạy cảm mới nhận ra: vẻ đẹp ấy chẳng khác nào người đẹp đang làm nũng. Có thể nhận 
thấy một khả năng liên tưởng phóng túng tạo bất ngờ của Vũ Bằng qua lối cảm nhận rất tình 
tứ lãng mạn này. Ai mà không yêu vẻ đẹp của cây cỏ đất trời, nếu như người ấy không tự tứơc 
đoạt thiên phú nghệ sĩ mà tạo hoá ban tặng cho con người? 
 
Nét hấp dẫn của thiên tùy bút này còn ởchỗ tác giả tỏ ra là một người dẫn chuyện có duyên, 
trong câu chuyện luôn biết cách dẫn dắt người đọc vào thế giới tháng Ba huyền ảo, mà rất nhẹ 
nhàng để chỉ ra từng nét đặc trưng khó lẫn của tháng Ba. Không chỉ biện giải, so sánh giữa cái 
rét tháng Ba với cái lạnh tháng Giêng, tháng Hai, câu chuyện còn vọng lên nỗi niềm chinh 
phụ từ chính sự tích "Nàng Bân may áo cho chồng"... 
 
Câu văn vũ Bằng không quá rắc rối cầu kỳ nên dễ tạo được nguồn đồng cảm, dễ thấm dễ say. 
Có lẽ cũng không ngẫu nhiên mà vẻ đẹp tháng Ba lại ám ảnh nhà văn từ vẻ đẹp của tình cảm 
vợ chồng, bởi vì bản thân người viết đang phải chia lìa người vợ hiền mà ông rất mực yêu 
thương. Bởi thế chăng nên mỗi câu văn đều ắp tràn thương nhớ? Tôi đặc biệt ám ảnh bởi làn 
hương thoảng bay trong văn Vũ Bằng, cứ như vương vất bảng lảng không tan. Đâu chỉ là 



hương đồng gió nội mà đó chính là hương vị của đất, của quê hương. Đâu chỉ là hươngtự 
nhiên mà còn là tâm trạng "hương gây mùi nhớ, trà khan giọng tình" (Kiều), cứ thấp thoáng 
bóng dáng người vợ tảo tần của nhà văn sau trang viết. 
 
Làn hương cuốn ký ức về vùng tuổi thơ xa tắp bình yên cùng với cây bàng thân thuộc. Tác giả 
như trở lại với cậu bé hiếu động nhặt bàng, thổi sâu kèn rất háo hức. Cái tuổi "không ngán 
đòn, ngán chửi" ấy mới đáng yêu đáng nhớ làm sao! Tôi còn giữ nguyên cảm giác ngọt ngào 
như chính mình được trở về thời thơ ấu như nhà văn. Hạnh phúc thay khi tuổi thơ được phủ 
che  trong rợp bóng tán bàng. Nỗi nhớ còn man mác trong hương sầu đâu còn thơm hơng 
"hương cau, hương bưởi". Dạt dào cảm xúc thăng hoa từ làn hương mộc mạc dân dã như 
quyện vào tình quê tình đất... 

T.H.N  
 

Chủ Nhật, ngày 10 tháng 12, 2006 
 
 
Trao đổi: 9X, em là ai? 
Điểm Ngôi sao Blog: 3 (1 lượt) | Lượt xem: 604   
 
 
 
Em thuộc thế hệ gặp tôi sẽ vòng tay : "Thưa thầy!" và xưng "con" một cách lễ phép. Nghĩa là 
tôi và các em thuộc về hai thế hệ. Sự cách biệt thế hệ luôn luôn là điều để tạo ra khoảng cách! 

Một cô bé 9X rất bạo dạn đã làm cho ông cháu quý hoá của tôi đau khổ, vì em đến rồi đi nhẹ 
nhàng như cơn gió! Chỉ có anh chàng si tình hàng ngày lên ngồi ôm blog nỉ non: ta yêu nàng, 
ta ngốc quá! Đầu tiên mắng ông cháu một trận vì cái tội ... dại gái! Nhưng rồi nghĩ lại: mình 
có đủ quyền phán xét không nhỉ, khi ngày xưa đi học, ông cậu cũng lướng vướng tơ tình!? Cô 
bé 9X trở thành trung tâm... bất hoà của các anh lớp trên vì em không xinh nhưng lại có 
duyên. Đang định lấy quyền ông thầy để cảnh báo thì em lại viết một truyện ngắn quá dễ 
thương, quá hồn nhiên và quá chân tình,để ta chợt hiểu mình vô lý! Và hiểu vì sao ông cháu 
quý hoá "kết" cô bé 9X đến thế!!! 
Ra Hà Nội, gần trường học, hàng ngày nhìn thấy học sinh trường A. cặp kè dìu dặt, rất sôi nổi 
bàn chuyện thần tượng, chiều qua đi dạo hồ Giảng Võ, thấy một em 9X dán tờ thông báo viết 
tay ngay cổng trường: "Tớ là fan của..., xin giúp tìm...", lại thấy ngồ ngộ, thương thương! So 
với thời đi học của mình, 9X hiện nay năng động hơn nhiều.9X khóc vì gặp những cảnh đời 
bất hạnh, 9X cười khi đón nhận niềm vui, 9X say sưa theo nhịp điệu trẻ trung của Audition, 
9X buồn vì bao vẩn vơ bất chợt... 
Nhưng 9X ơi, bây giờ cuộc đời nhiều cạm bẫy, hãy tỉnh táo để nhìn, đừng mắt nai ngơ ngác 
nhé! Và 9X cũng đừng tự làm chai sạn hồn mình khi học đòi... người lớn! Hãy nghe nhé: "Em 
muốn làm cô bé vô tư, ứ... ư... ư!!!. Người lớn buồn lắm, chẳng có gì. Người lớn thương 
lắm...!" 

T.H.N  
 

Chủ Nhật, ngày 10 tháng 12, 2006 
 
 
Tản mạn cùng RỪNG XÀ NU của Nguyễn Trung Thành 
Điểm Ngôi sao Blog: 6 (1 lượt) | Lượt xem: 3654   
 
 



 
Chiến tranh đã lùi xa rồi! Nhưng qua những trang văn, mỗi người Việt Nam chúng ta lại có 
dịp được sống cùng không khí của một thời đại hào hùng, máu và nước mắt đã kết thành trang 
sử vinh quang của dân tộc. Mỗi lần đọc một tác phẩm của thời chống Mỹ, chúngta lại được 
dịp ôn lại truyền thống, thêm cảm phục những con người hiên ngang đối mặt với sức mạnh 
tàn bạo của kẻ thù. Trong những tác phẩm ấy, ấn tượng với bản thân tôi có lẽ là Rừng xà nu 
của Nguyễn Trung Thành - câu chuyện của một đời được kể trong một đêm - tái hiện đầy đủ 
chất sử thi hoành tráng của những con người Tây Nguyên bất khuất như những cây xà nu 
vươn cao đón ánh mặt trời. 
Nguyễn Trung Thành - một bút danh của nhà văn Nguyên Ngọc - đã viết tác phẩm vào những 
ngày quyết liệt căng thẳng, "nghiêm trọng, nghiêm trang, hào hứng, hào hùng" khi cả dân tộc 
lần đầu tiên đối mặt trực tiếp với đội quân viễn chinh Mỹ hùng mạnh. Vốn sống, sự gắn bó 
với Tây Nguyên đã tiếp nguồn cảm hứng cho ông tái hiện không khí hoành tráng của 
cuộcchiến đấu ở địa bàn Tây Nguyên. Toàn bộ tác phẩm tập trung vào hình tượng xà nu - loại 
cây man dại thanh sạch của núi rừng và người anh hùng Tnú đã kề vai sát cánh cùng cộng 
đồng làng Xô Man vươt qua đau thương để viết nên trang sử chiến đấu của người dân Strá 
trước kẻ thù hung bạo. Cảm hứng của tác phẩm là lòng tự hào với truyền thống trung kiên của 
người Tây Nguyên theo cách mạng, khẳng định con đường tất yếu phải cầm vũ khí chống 
giặc, nêu cao phẩm chất anh hùng của người Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ 
đậm chất lãng mạn anh hùng ca. 
Có lẽ khi viết tác phẩm này, nhà văn Nguyên Ngọc đã được sống trong những xúcđộng mạnh 
mẽ nhất khi được hồi tưởng lại những ngày tháng "ba cùng" với đồng bào các dân tộc Tây 
Nguyên. Vốn sống phong phú từng làm nên một Đất nước đứng lên  cùng anh hùng Núp lại 
một lần nữa làm nên truyện ngắn Rừng xà nu, như là kết tinh những trải nghiệm của nhà văn 
về đất nước và con người Việt Nam trong chiến đấu. Không phải ngẫu nhiên ông lại quay về 
với đề tài miền núi bởi đó cũng là một phần đời của nhà văn. Rừng xà nu - hình ảnh mở đầu 
và kết thúc tác phẩm đã phần nào thể hiện ý đồ sáng tạo của nhà văn: mỗi một người dân Tây 
Nguyên cũng như loài cây ham ánh nắng mặt trời đã kết thành một khối vững chắc, vượt qua 
sự hủy diệt, khẳng định một sức sống trường tồn bất diệt và mạnh mẽ kiên cường.  
Tác phẩm không phải là sản phẩm của một óc tưởng tượngphong phú mà đã bắt rễ từ cuộc 
sống kiên cường và nhân hậu của những người dân Tây Nguyên, là sự tổng hoà của hiện thực 
và khát vọng chiến thắng của cả dân tộc, là tình nghĩa sâu nặng của nhà văn với mảnh đất và 
con người Tây Nguyên... 

T.H.N  

Phát biểu của nhà văn Nguyên Ngọc: 

 Rừng xà nu là truyện của một đời, và được kể trong một đêm.Đó là cái đêm dài như cả một 
đời. Nhưng nó cũng ngắn, cũng chỉ là một đêm trong sự sống vất vả, đau khổ và hạnh phúc 
trường tồn ở đây, bởi "nhìn xa xa đến hút tầm mắt cũng không thấy gì khác ngoài những rừng 
xà nu nối tiếp chạy đến chân trời..."  
 

Thứ Hai, ngày 11 tháng 12, 2006 
 
 
Bất thường hài hước từ những điểm chọn! 
Điểm Ngôi sao Blog: 7 (2 lượt) | Lượt xem: 526   
 
 
 



Một đêm đến sáng, mở blog ra thấy điểm số của mình tăng vọt từ 98 đ lên 343 điểm, làm 
thật sự kinh ngạc!!! Và từ 18 lần bình chọn lên tới ... 292 lần bình chọn! 

Cũng có anh bạn nào vui tính thật, bầu chọn 4 lần cho một bài viết mà được 4 điểm (?). 
Nhưng không sao nhỉ, ít ra người ta cũng chịu khó côngphu lướt qua các tiêu đề của 
mình, trong vòng 1  tiếng đồng hồ để chỉ chuyên làm việc... bình chọn mà không cần đọc 
(!). Dẫu sao cũng ... cámơn vì blog của mình vọt lên vị trí thứ 5 và có mặtở trang chủ cho 
bà con dễ tìm! 

Lớn rồi! Bớt giỡn đi!  

Lãng tử Trần Nam  
 

Thứ Hai, ngày 11 tháng 12, 2006 
 
 
Thầy trò lớp Văn 
Điểm Ngôi sao Blog: 6 (1 lượt) | Lượt xem: 708   
 
 
 
Một vài hình ảnh với lớp Văn, những học trò đã gắn bó cùng tôi trong mái trường đầy kỷ 
niệm! Khoá đầu tiên được tuyển với 17 cô nương 
và khoá 5, ngày trò ra trường cũng là ngày thầy vừa đi thi về! Bây giờ thì cả thầy cả trò đều là 
sinh viên! 
 
Tôi nhớ áo dài bao mến thương 
Nhớ sao nắng loá ngập sân trường 
Bao lần đưa tiễn, bao lần nhớ 
Phượng rực góc trời bao vấn vương... 
T.H.N  
 

Thứ Ba, ngày 12 tháng 12, 2006 
 
 
Lời nhắn cho những người thích đùa 
Điểm Ngôi sao Blog: 12 (2 lượt) | Lượt xem: 459   
Một ngày hôm nay vẫn cảm thấy chưa hết bàng hoàng vì sự cố bất thường từ điểm số bình 
chọn, không thể và không muốn tải thêm bất cứ gì nữa từ sau trò phá hoại của kẻ giấu mặt! 
Đã đành như lời sư phụ đã dạy: "Ở đời ai yêu thương mình mới lạ, chứ còn ai ghét mình là 
chuyện bình thường". Nghĩ lại, mình dại quá chăng khi như một gã Đông Ki sốt để mang 
những tâm huyết mong blog này như một cầu nối cho mọi người tìm đến với văn chương. 
Nhắn với ai muốn đùa dai: Những bài nói về cá nhân tôi, những bài thơ của riêng tôi nếu gây 
sốc cho bạn hoặc bạn cảm thấy không hài lòng thì bạn muốn bình chọn điểm số bao nhiêu 
cũng được, nhưng hãy xn chừa ra những bài tôi viết về các nhà văn, nhà thơ bằng tất cả  tình 
cảm và lòng trân trọng của tôi dành cho văn chương. Những bài viết ấy, nếu bạn là người cho 
điểm thấp, xin hãy cho một lý do để chúng ta cùng nhau mổ xẻ và tránh những ngộ nhận có 
thể có xuất phát từ cảm nhận của cá nhân tôi! Còn không, hãy để cho văn chương được yên, 
đừng chà đạp lên các giá trị văn chương. Tôi coi sự đùa giỡn với văn chương chân chính là 
hành động của những kẻ vô học, thiển cận. 
Chưa bao giờ, từ trái tim mình, lại cảm nhận một sự tổn thương như vậy trước hành động của 
những kẻ lấy văn chương đáng trọng ra làm trò đùa cợt! 



Tôi nổi giận!!! 
 

Thứ Ba, ngày 12 tháng 12, 2006 
 
 
Gửi lòng về Quy Nhơn - Nhơn Hội 
Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt) | Lượt xem: 630   
 
Ảnh: Cầu Thi Nại nối liền Quy Nhơn - Nhơn Hội khánh thành ngày hôm nay! (Báo Bình Định) 
Hôm nay mệt mỏi, đã định không viết gì, lang thang về đọc báo Bình Định 
(http://www.baobinhdinh.com.vn) để tìm chút cảm xúc quê hương cho ấm lòng. Chợt gặp bài 
viết của anh Thanh Thảo về cây cầu quê mình. Bồi hồi trong tâm trạng kẻ xa quê, không được 
chứng kiến giờ phút trọng đại của cây cầu nối liền Quy Nhơn và khu kinh tế Nhơn Hội sẽ 
được khánh thành trong mấy tiếng nữa! Quy Nhơn của tôi sẽ có thêm một công trình đầy ý 
nghĩa, sẽ có bao công trình nối tiếp, sẽ có bộ mặt mới xứng tầm đô thị loại 2 và một mai sẽ 
thành một trọng điểm kinh tế ở miền Trung - Tây Nguyên. 
Từ nơi xa quê hơn ngàn cây số, xin gửi tấm lòng của đứa con Bình Định về với quê hương! 
Chào Thi Nại, chào Nhơn Hội. Ngày về quê, anh sẽ cùng em qua cầu đi thăm bạn mình, cùng 
ngắm Thi Lị Bi Nại trên chiếc cầu nối bán đảo với thành phố, em nhỉ! 
Quy Nhơn ơi, nhớ quá! 
 

Thứ Tư, ngày 13 tháng 12, 2006 
 
 
Phân tích "Tiếng hát con tàu" - Chế Lan Viên 
Điểm Ngôi sao Blog: 6 (1 lượt) | Lượt xem: 4531   
 
 

 

Vấn đề chính cần làm rõ : 
-    Quá trình suy ngẫm bản thân của nhà thơ trước hiện thực xây dựng đất nước 
-    Hành trình “từ chân trời một người đến chân trời tất cả” 
-    Vẻ đẹp của Tây Bắc trong những ngày kháng chiến chống Pháp : lòng biết ơn nhân dân đã chuyển hóa từ 
cảm xúc đến nhận thức lý trí nhuần nhuyễn 
-    Sự chuyển đổi phong cách nghệ thuật Chế Lan Viên trước và sau cách mạng 
 
DÀN Ý  CHI TIẾT : 
I. ĐVĐ :   
1.                “Tây Bắc ư ? Có riêng gì Tây Bắc...” 
    Quả đúng như lời đề từ cho bài thơ “Tiếng hát con tàu”, Chế Lan Viên đã gửi gắm những 
suy nghĩ, xúc cảm phong phú vào một đề tài mang tính thời sự của những năm 1958 –1960 : 
phong trào khai hoang xây dựng kinh tế ở vùng rừng núi Tây Bắc. Vượt qua lối minh họa 
thông thuờng cho đường lối chủ trương của Đảng, nhà thơ đã tự thể hiện tâm sự của một lớp 
ngươì cầm bút về đất nước và nhân dân, với tình cảm chân thành và khát vọng mãnh liệt của 
cả một dân tộc trong thời đại mới. 
2. Bằng phong cách nghệ thuật trí tuệ sắc sảo, tài hoa trong ngôn ngữ và hình ảnh thơ, cùng 
tấm lòng, ý thức của người nghệ sĩ gắn bó với cuộc sống, bài thơ vẫn nguyên vẹn sức sống 
đến hôm nay. 
II. GQVĐ : 
A.    Con đường đi đến “Tiếng hát con tàu” của Chế Lan Viên : 
1. Có thể xem bốn câu thơ đề từ của tác phẩm như là sự gói ghém trọn vẹn nỗi niềm của nhà 
thơ Chế Lan Viên, là sự trải nghiệm của một người có hơn hai mươi năm cầm bút để đi đến 
một chân lý giản đơn: 



                Tây Bắc ư ? Có riêng gì Tây Bắc 
                Khi lòng ta đã hóa những con tàu 
                Khi Tổ quốc bốn bề lên tiếng hát 
                Tâm hồn ta là Tây Bắc chứ còn đâu 
2. Một thần đồng thơ sáng chói vào năm 17 tuổi, cảm nhận cuộc sống qua lăng kính của một 
cái tôi “tất cả như vô nghĩa, tất cả không ngoài nghĩa khổ đau”, chìm đắm trong quá khứ của 
một dân tộc “điêu tàn”, có lẽ để “khi lòng ta đã hóa những con tàu”, Chế Lan Viên đã phải trải 
qua bao lần tự soi thấu vào lòng mình để chọn một hướng đi. Câu thơ nói lên một nhận thức 
mới, một sự lột xác toàn diện, gắn với cảm giác thanh lọc và bay bổng của tâm hồn. “Con 
tàu”, trong cách nói của thi sĩ hẳn khác “con tàu say” của các thi sĩ lãng mạn nhiều lắm, bởi 
hành trình lần này là “từ chân trời một người đến chân trời tất cả”, là tình cảm “khởi phát tự 
lòng người” đi đến với cuộc đời. 
3. Ta chợt nhận ra ý nghĩa nhan đề của bài thơ : “tiếng hát con tàu”, “khi Tổ quốc bốn bề lên 
tiếng hát”. Thời điểm có ý nghĩa thật lớn lao! Gắn với không khí hào hứng sôi nổi của cả một 
đất nước hồi sinh, tâm hồn nhà thơ được chắp cánh cùng “tiếng hát” hòa điệu vào bản đại hợp 
xướng của dân tộc, là men say khát vọng của thời đại mới – tràn trề “Ánh sáng” và tươi rói 
“Phù sa”. Hiện thực – khát vọng, cái riêng và cái chung hòa quyện, làm nên ngân vang “ tiếng 
hát của tình yêu nhân dân” (Nguyễn Xuân Nam). 
B. Phân tích chi tiết : 
    1. Tiếng hát vang lên như một lời giục giã, mời gọi lên đường : Hai khổ thơ mở đầu cũng 
chính là tâm sự của nhà thơ : 
Con tàu này lên Tây Bắc anh đi chăng 
(...) Tâm hồn anh chờ gặp anh trên kia 
    Một câu hỏi hay một lời tự vấn? “Anh” là ai? Trong một đại từ nhân xưng ngôi thứ hai số 
ít, câu hỏi đã tạo ra một cuộc đối thoại trực tiếp : với bạn thơ và với chính mình. Hai vị thế 
khác nhau : một bên là những người đang được hút vào không gian động “lên Tây Bắc” với 
âm thanh “gió ngàn rú gọi” và một bên là anh – còn lưu luyến một “trời Hà Nội” bình yên. 
Hai không gian – hai thái cực được đặt vào tiếng “tàu gọi” thúc bách về thời gian, như đòi hỏi 
một chọn lựa dứt khoát. Hàng loạt hình ảnh mang ý nghĩa biểu tượng đã nối kết thành những 
suy ngẫm về ý nghĩa cuộc đời của mỗi con người. Làm gì đã có đường tàu lên Tây Bắc vào 
những năm 1958 – 1960? Chỉ có con tàu “đói những vầng trăng” – đến với khát vọng của 
muôn đời. Phải chăng suy tưởng của Chế Lan Viên đã gặp mạch cảm xúc ngày trước của 
Xuân Diệu: “trăng vú mộng đã muôn đời thi sĩ” trong hình ảnh “vầng trăng”. Thế nhưng con 
tàu thơ của Chế Lan Viên đâu phải chơi vơi trong vầng trăng lãng mạn trước kia, nó đang lao 
về phía trước, hứng gió ngàn mạnh mẽ của hiện thực, “lên Tây Bắc” là bay lên cùng ước mơ. 
Một cuộc ra đi vĩ đại để tìm thi hứng, cuộc sống đang mời gọi, “anh đi chăng?”, “anh có 
nghe?”, “sao chửa ra đi?”. Những câu hỏi dồn dập như xoáy sâu vào những trăn trở suy tư về 
thiên chức của người cầm bút trước hiện thực vĩ đại của dân tộc. Không ai khác, người đặt ra 
câu hỏi ấy chính là chàng trai mười bảy tuổi năm xưa đã từng coi “tất cả như vô nghĩa”, qua 
quá trình trải nghiệm đã nhận thức lại sự non nớt trong ám ảnh của một thời khổ đau. Hỏi để 
tự khẳng định dứt khoát với chính mình, dù phải trải qua bao trăn trở cũng phải xác định 
hướng đi rõ ràng. Thời “Điêu tàn”, Chế Lan Viên từng viết : 
Ta nằm ở giữa cân trời đất 
Khối ngọc chưa nghiêng một hướng nào 
    Cái tôi lúc ấy sao mà ngạo nghễ! Còn giờ đây anh mới có thể nhận ra cái tầm thường thảm 
hại của nó khi đặt vào thế tương phản với “đất nước mênh mông”. Cả cái vũ trụ bí mật anh 
tưởng mình đã khám phá ra, giờ thu lại trong một vỏ ốc của một “lòng đóng khép”. Hiện thực 
cuộc sống vĩ đại đòi hỏi mỗi nhà thơ phải mở lòng đón nhận, để tự nhận ra khuôn mặt chính 
mình. Khi sống hết mình cùng cuộc đời chung, đó là lúc tâm hồn anh mới thật sự trở thành 
“khối ngọc”. 
    2. Lên Tây Bắc cũng là về nguồn : 
    Hình ảnh Tây Bắc hiện lên trong tâm trí nhà thơ song hành cùng kỷ niệm mười năm kháng 



chiến gian khổ và anh dũng, mười năm nhà thơ đi tìm lại chính mình : 
Trên Tây Bắc! Ôi mười năm Tây Bắc 
Xứ thiêng liêng rừng núi đã anh hùng 
Nơi máu rỏ tâm hồn ta thấm đất 
Nay rạt rào đã chín trái đầu xuân 
 
Ôi kháng chiến, mưòi năm qua như ngọn lửa 
Nghìn năm sau còn đủ sức soi đưòng 
Con đã đi nhưng con cần vưọt nữa 
Cho con về gặp lại Me yêu thương 
“Mười năm” – với lịch sử chỉ là một cái chớp mắt, với đời người cũng chỉ như một giấc 
chiêm bao, nhưng đối với một lớp ngưòi như Chế Lan Viên thì đó là cả một quá trình lột xác 
đầy đau đớn mà thiêng liêng. Tây Bắc là một giá trị đưọc khẳng định đầy tự hào trong quá 
khứ : Xứ thiêng liêng rừng núi đã anh hùng, nơi một con người Chế Lan Viên mới đã được 
khai sinh. Mảnh đất ấy là ân tình, là “máu đỏ” thấm vào đất, để thấm vào huyết quản, để nhà 
thơ một lần nữa cảm nhận một cách đầy tự hào ba tiếng “tâm hồn ta”. Đó là tấm lòng của một 
con người hiểu được giá trị của những hy sinh mất mát., hiểu đưọc màu đỏ thiêng liêng đã 
nhuộm máu bao lớp ngưòi anh dũng. Đó còn là niềm sung sưóng của con người nhìn sắc 
“chín trái đầu xuân”, tự nhìn lại mình để biết ơn sâu sá8c hơn mảnh đất đã tạo độ chín trong 
nhận thức. Cũng là hình ảnh hiện thực rạt rào niềm vui 
Giọng thơ ấy không đơn thuần là tiếng nói lý trí mà chính là ân tình sâu nặng với kháng chiến. 
Những thán từ vang ra từ sâu thẳm lòng mình đã đưa nhà thơ sống lại với tất cả những ân tình 
kháng chiến, nói lên tiếng nói tâm tình của đứa con trong phút quay về. Từ thực tại, dòng suy 
tưởng nối kết “mười năm” quá khứ và “nghìn năm sau” trong ánh sáng bừng lên của “ngọn 
lửa” bất diệt. Dòng thơ là mạch cảm xúc tuôn chảy của dòng suối ngầm tình cả nguồn ân tình 
đằm thắm của dân tộc. Mỗi một cách xưng hô là sự biến chuyển của nhận thức và tâm trạng. 
Khi nhà thơ xưng “Con” và Tây Bắc trở thành “Mẹ yêu thương”, nhà thơ đã thật sự vượt qua 
ranh giới của cái tôi bé nhỏ để đến với Tổ quốc – nhân dân bằng một tình yêu giản dị chân 
thành. 
3. Tâm sự gắn cùng những hình ảnh kỷ niệm thân thương : 
a/ Đứa con đi xa trở về với Mẹ, biết bao là cảm động và ý nghĩa thiêng liêng trong giờ phút 
gặp lại : 
Con gặp lại nhân dân như nai về suối cũ 
Cỏ đón giêng hai chim én gặp mùa 
Như đứa trẻ thơ đói lòng gặp sữa 
Chiếc nôi ngừng bỗng gặp cánh tay đưa 
Sức sống mới của tâm hồn đưọc diễn tả qua những hình ảnh liên tưởng khái quát đã nói lên 
mối quan hệ mật thiết gắn bó của nhà thơ với nhân dân – những con người của một thời “hắt 
hiu lau xám , đậm đà lòng son”. Nhữnggian khổ của ngày hôm qua đã trở thành nguồn cảm 
hứng bất tận, niềm vui sướng hồi sinh của tâm hồn. Tấm lòng biết ơn được thể hiện bằng 
những hình ảnh giàu sức biểu cảm, tình cảm ấy còn thiêng liêng hơn cả nỗi niềm của một “cố 
nhân”. Thời điểm “gặp lại” không phải là một thoáng tình cờ, mà là một cuộc gặp gỡ để 
những ân tình của nhân dân theo suốt một đời. Một cách nói giản đơn nhưng đó là kết quả của 
một quá trình thâm nhập để có thể cùng chung nhịp đập với dân tộc của cả một lớp người. 
b/ Cùng với niềm vui gặp lại là một nỗi nhớ mênh mông, những kỷ niệm một thời gian khổ ùa 
về, hiện hình cụ thể thành những “anh con”, “em con”, “mế” trong đại gia đình cách mạng. 
Hình ảnh ấy là những ân tình gắn bó tha thiết của nhà thơ với nhân dân, là chân lý của đời 
thuờng vô cùng giản đơn nhưng sâu sắc. Trong tâm trí nhà thơ, những con người của ngày 
hôm qua chính là hiện thân cụ thể của một khái niệm trừu tượng không dễ dàng hiểu nổi : 
Cách mạng. Cách mạng là sự chuyển giao giữa các thế hệ gắn với gian khổ, hy sinh và trách 
nhiệm. Là “chiếc áo nâu suốt một đời vá rách – Đêm cuối cùng anh gửi lại trao con”. Cách 
mạng là ân tình với đồng chí, đồng bào, là tình quân dân cá nưóc, là tình người trong kháng 



chiến. Mảnh đất và con ngưòi Tây Bắc sống cùng ký ức vẹn nguyên của nhà thơ để làm nên 
một nhận thức sâu sắc : 
            Nhớ bản sương giăng, nhớ đèo mây phủ 
            Nơi nào qua lòng lại chẳng yêu thương 
           Khi ta ở chỉ là nơi đất ở 
          Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn 
    Tây Bắc xa xôi bỗng trở nên gần gũi, khi trái tim con người vang nhịp đập “yêu thương”. 
Đã từ rất lâu, lời tâm tình này của Chế Lan Viên đã thành câu nói cửa miệng biểu hiện tâm 
tình sâu đậm của mỗi con ngưòi. Đó chính là “tiếng ca từ lòng mình” mà nhà thơ đã chắt lọc 
ra từ những ngày kháng chiến. Tình cảm ấy vừa là tình cảm của ngưòi con cách mạng với quê 
hương kháng chiến, vừa là tâm huyết của con người hiểu trọn vẹn hai chữ “thủy chung” trong 
mạch nguồn dân tộc. Đó là sự khởi nguồn cho tình yêu bất tận : 
                Anh bỗng nhớ em như đông về nhớ rét 
                Tình yêu ta như cánh kiến hoa vàng 
                Như xuân đến chim rừng lông trở biếc 
                Tình yêu làm đất lạ hóa quê hương 
    Lên Tây Bắc là trở về trong vòng tay của mẹ, trong tình yêu của em, trong sắc màu nhung 
nhờ và mùi hưong nếp mới. Để từ kỷ niệm tạo ra cảm giác mới mẻ, ắp tràn, phong phú của 
mọi giác quan, để cảm nhận đầy đủ hơn về Tây Bắc – Đất nước và nhân dân. 
    4. Tiếng hát của khát vọng : 
    Tình nghĩa của ngày hôm qua đã tạo nên sức sống của thời đại mới, khơi nguồn cho những 
khát vọng về tương lai. Bằng lối triết lý đầy trí tuệ, Chế Lan Viên đã chọn lọc những biểu 
tượng khái quát từ những hình ảnh quen thuộc hàng ngày trong cuộc đời hằng thấy : 
            Mắt ta nhớ mặt người tai ta nhớ tiếng 
            Mùa nhân dân giăng lúa chín rì rào 
            Rẽ người mà đi, vịn tay mà đến 
            Mặt đất nồng nhựa nóng của cần lao... 
    Cuộc sống mới hiện hình trong mùa thu hoạch tràn đầy cảm hứng thời đại. Thời gian, công 
sức, sự hy sinh của bao lớp ngưòi kết thành khối vàng mười rực sáng của niềm tin, tạo thành 
nhựa sống mạnh mẽ cho hồn thơ Chế Lan Viên. Nhà thơ bộc bạch : 
Tây Bắc ơi, Người là Mẹ của hồn thơ 
    Tưởng chừng nhà thơ không làm thơ nữa mà chỉ là lời tâm sự của một con người say mùi 
hưong chân lý, tận hưởng gió mới của cuộc sống xây dựng. Khát vọng, tình yêu lớn và suy 
nghĩ về tương lai tốt đẹp đã làm nên cảm hứng lãng mạn bay bổng cùng dân tộc. 
C. Khái quát tóm ý : 
    1. Khi từ thế giới của cái tôi đến với cuộc đời chung, nhà thơ đã tìm ra dòng cảm hứng bất 
tận cho thơ ca bắt nguồn từ chính cuộc sống khẩn trương của nhân dân đang chuyển mình. 
Bài thơ là kết tinh sáng tạo của một chặng đưòng thơ mới của Chế Lan Viên, vừa là tiếng nói 
dạt dào cảm xúc vừa gắn với một tài hoa trí tuệ, đạt đến độ nhuần nhuyễn giữa lý trí và tình 
cảm. 
    2. Có thể nhận ra một bản lĩnh thơ của Chế Lan Viên khi ông không sa vào kể lể những sự 
kiện minh họa cho tư tưởng lớn của Đảng như các nhà thơ cùng thời. Vì vậy, bài thơ không 
phải là tiếng nói của một thời mà đã thấm nhuần chân lý của đời sống, có sức sống bền bỉ. Đó 
là kết quả của một chặng đưòng nhà thơ thâm nhập để phát hiện bản chất tốt đẹp của cuộc 
sống mới. Tiếng lòng một người đã tạo thành độ cộng hưởng cảm xúc lớn đến với muôn 
người, chuyển tải những tình cảm chính trị hòa nhập vào đời sống tình cảm của cá nhân, hòa 
nhập Riêng – Chung làm một. Nhà thơ đã nói lên đưọc tâm tình của cả một lớp người giác 
ngộ sâu sắc vai trò của cách mạng và nhân dân bằng tình yêu chân thành, tự nhiên. 
III. KTVĐ : 
    Lịch sử đã sang trang, dân tộc ta đang tiếp tục hành trình vào thiên niên kỷ mới. Trong 
không khí đất nưóc thanh bình, đọc lại “Tiếng hát con tàu” của Chế Lan Viên, ta như cảm 
nhận được âm vang của một thời đại dân tộc say mê cùng lý tưởng vẫn lan tỏa đến tận hôm 



Thứ Tư, ngày 13 tháng 12, 2006 
 
 
Một câu chuyện về Bác Hồ đáng suy ngẫm 
Điểm Ngôi sao Blog: 12 (2 lượt) | Lượt xem: 6662   
Những tháng ngày không quên  
(Trích trả lời phỏng vấn của nhà viết kịch Học Phi, tạp chí Văn nghệ quân đội số 659, nhân 
kỷ niệm ngày toàn quốc kháng chiến 19/12/1946 - 19/12/2006): 

... Riêng tôi cũng có một kỷ niệm . Hồi ấy tôi còn đang công tác ở Hưng Yên. Một hôm vào 
giữa tháng 9, tôi nhậnđược công văn của Bộ Nội vụ ra lệnh tha cho một tên tuần phủ bị bắt 
giam về tội viết sách chống Cộng. Việc bắt giữ này cả tỉnhđều biết vàđều hồ hởi, bây giờ tha 
thì biếtăn nói với nhân dân ra sao? Sau khi trao đổi với tỉnh ủy và ủy ban, tôi liền phóng xe 
lên Bắc Bộ phủ xin gặp anh Võ Nguyên Giáp lúc ấy là Bộ trưởng bộ Nội vụ. Anh Giáp cho 
anh Hoàng Hữu Nam, tức Phan Bôi xuống gặp tôi. Nghe xong, anh Bôi nói: "Việc này nằm 
trong chính sách khoan hồng của chính phủ không thể thay đổi được, đến cả những tay còn 
ghê gớm hơn thế "Ông cụ" còn tha cho kia mà". tôi đêềnghị anh cứ báo cáo với Bác xét lại 
cho, vì đây còn là uy tín cách mạng ít nhất là trong phạm vi một tỉnh. Anh Phan Bôi vẫn lắc 
đầu: "Chắc không xong rồi. "Ông cụ" Rigide (Chặt chẽ) về nguyên tắc lắm!" tôi vẫn nằn nì. 
Cuối cùng anh bảo tôi ngồi chờ một lát để anh thử lên xin ý kiến Bác xem. Không ngờ lát sau 
chính tôi lại trực tiếp đuợc gặp Bác. Bác gầy và xanh lắm, chỉ riêng giọng nói và cái nhìn là 
toả ra sức cuốn hút kỳ lạ. Bácchỉ ghế cho tôi ngồi rồi hỏi ngay: "Đồng chí cho bắt người ta 
có lợi gì không?" Lần đầu tiên được gặp riêng Bác nên rất ấp úng trong xưng hô, tôi ấp úng 
thưa: "Thưa chủ tịch, vì nó đã viết sách chửi Cộng sản". "Biết rồi nhưng việc đã lâu ngày, giờ 
bắt người ta có lợi gì không?". Tôi càng ấp úng: "Thưa chủ tịch, để... để răn đe những kẻ 
khác thấy gương nó mà phải sợ". "Thế đồng chí có biết làm cho người ta sợ hơn hay làm cho 
người ta yêu hơn? Đồng chí có học chữ Nho không?". "Dạ thưa, cũng có học chút ít". "Đồng 
chí có nhớ câu cáccụ thường nói: Xử nhân úy bất như xử nhân ái không? Nên nhớ rằng 
không sợ người ta khôngtheo mình mà chỉ sợ lòng mình không rộng thôi. Thôi, về bàn với anh 
em, giải thích cho người ta hiểu rồi tha cho họ ra!". 
Bác nói thêm: " Sử thiên hạ động chi chí dị, sử thiên hạ an chi thận nan" (Làm náo động 
thiên hạ rất dễ, làm yên thiên hạ thật khó). Tôi không biết Bác lấy câu ấy ở sách nào, về sau 
đọc lại truyện Tam Quốc chữ Hán mới biết laàcâu của Lý Nho khuyên Đổng Trác không nên 
dời Hứa Đô về Nam Ổ sống với Điêu Thuyền sẽ làm náo động thiên hạ. Bác rất uyên bác. Về 
Hán học mà Bác dịch tiếng nước ngoài ra tiếng Việt cũng rất giỏi. tôi còn nhớ ngày nước 
Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa mới thành lập, 1949 - tôi được Ban biên tập Trung ương giao 
cho dịch bản Tuyên ngôn của nước Trung Hoa mới, trong đó có câu: "Dĩ kỳ nhân chi đạo 
nhi trị kỳ nhân chi thân", tôi không biết dịch thế nào cho sát ý lại dễ hiểu, chứ dịch đúng 
nguyên văn là: "Lấy đạo người trị lại người" thì khó hiểu quá. Tôi đang loay hoay tìm một 
câu tiếng Việt nào thích hợp thì nhận được bản dịch của Bác gửi xuống. Bác dịch câu ấy là: 
"Lấy gậy ông đập lại lưng ông". Thật là tuyệt! 
 
Không sợ người ta không theo mình mà chỉ sợ lòng mình không rộng. Đã qua sáu mươi 
năm rồi mà bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn còn nhớ như in lời dạy của Người. 

nay. Tiếng thơ ấy không chỉ gợi lên những suy nghĩ về trách nhiệm của mỗi nguời gắn cùng 
dân tộc mà còn khơi dậy những ân tình với quá khứ. Bài thơ của Chế Lan Viên vẫn đi cùng 
năm tháng bằng suy ngẫm, tình cảm máu thịt gắn bó với nhân dân, đất nước, thời đại. Nhà thơ 
như đang nói cùng chúng ta : 
                Khi Tổ quốc bốn bề lên tiếng hát 
                Tâm hồn ta là Tây Bắc chứ còn đâu.. 



(Học Phi)  

 Quả là một câu chuyện đáng để chúng ta suy ngẫm! Thật cảm phục tấm lòng của Bác!  
Thư giãn mùa Giáng sinh 
Điểm Ngôi sao Blog: 4 (1 lượt) | Lượt xem: 555  

Mùa Giáng sinh đang đến gần, giới thiệu cho mọi người một trang web để có thể tải các 
screensave và desktop khi làm việc căng thẳng: 

http://www.freeze.com/  

Đang mệt mỏi, nghe một bản nhạc Jingle Bell và ngắm những quả thông quả thật thú vị, phải 
không nào? 
Thông Noel và Jingle Bell  

Hãy cùng tôi Thư giãn nhé!  

Thứ Năm, ngày 14 tháng 12, 2006
 
 
 
Kinh nghiệm chuyển mã tiếng Việt nhanh 
Điểm Ngôi sao Blog: 6 (1 lượt) | Lượt xem: 639  
 
 
 
Bạn có một tài liệu hay, có sẵn trên file Word, muốn chia sẻ với mọi người trên blog, nhưng 
khi tải lên thì... hỡi ôi, bài của bạn xuất hiện toàn ... giun dế với những ký tự không thể nào đọc 
được! Xin hãy yên tâm, tôi xin bày các bạn cách chuyển đổi sang mã font Unicode nhanh nhất 
mà không cần phải qua bất cứ một thao tác tải phần mềm nào về máy (vì đôi khi bạn hăm hở 
mang máy ra dịch vụ, nhưng ngay ở dịch vụ lại đóng băng, không cho phép tải về bất cứ phần 
mềm chuyển đổi nào!): 

Bạn hãy vào trang báo Thanh Niên (xin mời bấm vào link) , nhìn phía góc trái bên dưới (cột 
thứ nhất) sẽ có phần Chuyển đổi mã font tiếng Việt, bạn bấm chuột vào đó sẽ hiện lên bảng 
chuyển đổi mã. Bạn chép văn bản của mình và dán vào khung chuyn đổi. Sau đó, tìm phím 
chức năng: nhận diện mã font (thường các bạn đánh bằng mã TCVN - ABC, dạng tên 
font .VNyyy hay VNI - dạng mã VNI-yyy đúng không? Ngoài ra còn rất nhiều mã font mà 
phần chuyển mã font online này hỗ trợ chuyển sang Unicode!). Thao tác tiếp theo là bấm vào 
phím chuyển mã. Vậy là bạn đã có một văn bản Unicode, chỉ việc dán vào blog và chỉnh sửa 
một số định dạng theo ý mình. Vậy là bạn đã có một văn bản tiếng Việt xinh ơi là xinh trình 
làng, chia sẻ tài liệu với mọi người rồi! Ngoài ra, bạn có thể làm thao tác ngược lại, tìm văn 
bản Unicode trên blog, chuyển về mã font mình hay dùng để làm tư liệu, thao tác tương tự, 
nhưng mã đích cần nhớ chuyển đúng mã font trên máy của mình. Chúc bạn thành công! Xin 
cảm ơn báo Thanh Niên!  
 

Thứ Năm, ngày 14 tháng 12, 2006 
 
 
BIỂN NGOÀI KIA XANH NGẮT ĐẾN NAO LÒNG (thơ) 
Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt) | Lượt xem: 409   
 



Biển ngoài kia xanh ngắt đến nao lòng 
Thôi quặn thắt những sóng lừng đau nhói 
Để tôi đến với biển như lần đầu hò hẹn 
Ngây ngất tình gửi sóng mênh mang 
 
Biển ngoài kia xanh ngắt đến nao lòng 
Tóc tôi đã liu riu màu sương khói 
Biết ngày xưa không bao giờ trở lại 
Tôi lại ra trước biển đón muôn trùng 
TRẦN HÀ NAM 
 

Thứ Năm, ngày 14 tháng 12, 2006 
 
 
Nhớ Câu lạc bộ Văn học Xuân Diệu 
Điểm Ngôi sao Blog: 11 (2 lượt) | Lượt xem: 644   
 Đã hai tháng rồi, tôi chưa tham gia sinh hoạt CLB Văn học Xuân Diệu! Và còn nhiều đợt 
sinh hoạt nữa vắng mặt không thể tham gia.Xin được ôn vài dòng về CLB, gọi là chút tình 
viễn xứ hướng về anh em. 

 CLBVH Xuân Diệu được thành lập vào ngày 19/5/1990, trực thuộc Trung tâm Văn hoá 
Thông tin tỉnh Bình Định. Đến nay đã hơn 16 năm, CLB vẫn duy trì sinh hoạt đều đặn hàng 
tháng vào đêm 14. Riêng tháng 5 tổ chức sinh hoạt vào ngày 19 - sinh nhật của CLB và tháng 
12 tổ chức vào ngày 18 - ngày mất của nhà thơ Xuân Diệu. 

Từ mái nhà chung này, nhiều thế hệ cầm bút của Bình Định đã quy tụ về chung vui. CLB có 
sự tham gia của các cây bút nổi tiếng: thi sĩ Hoàng Cầm được kết nạp là hội viên danh dự, nhà 
thơ Thanh Thảo, nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi, ... đã từng đến nói chuyện thơ với CLB. Từ chiếc 
nôi này, CLBVH Xuân Diệu cũng đã đóng góp cho  Hội Nhà văn Việt Nam các cây bút: 
Nguyễn Thanh Mừng, Trần Thị Huyền Trang, Nguyễn Văn Chương... và hàng chục Hội viên 
CLB là Hội viên Hội VHNT Bình Định. 

Tuy chỉ là một Câu lạc bộ Văn học mang tính chất phong trào,nhưng chính CLB đã là một sân 
chơi bổ ích và luôn có sự góp mặt của nhiều cây bút mới. Hàng chục đầu sách của hội viên đã 
được giới thiệu, hàng trăm buổi bình thơ văn, giao lưu đã được tổ chức trên tinh thần văn 
nghệ tuyệt đối, bởi thế ngày 14 hàng tháng đã là ngày chờ đợi của nhiều hội viên. Hội viên 
cao tuổi, gắn bó với CLB Xuân Diệu từ những ngày đầu là bác Trần Lễ,đến nay cũng đã qua 
tuổi  85! (nhưng thơ tình thì trẻ trung nhiều anh em trẻ không sánh kịp!). Một trong những 
sáng lập viên của CLB là "anh" Vũ Ngọc Liễn cũng đã sang tuổi  83 (gọi là anh vì bố không 
cho trịnh trọng, nên anh em toàn gọi là anh YaMaHa - nghe nói vừa rồi thông cầu Thi Nại, 
anh Yamaha đứng giữa cầu tự sướng, còn rót bia xuống Thi Nại tưởng nhớ anh linh nghĩa 
binh Tây Sơn - quả là sướng!!!). Hội viên trẻ nhất là em Bùi Đình Vinh, nguyên học sinh 
chuyên Văn trường Lê Quý Đôn, nay là sinh viên khoa Kinh tế ĐHQG thành phố Hồ Chí 
Minh. Trẻ mà không non, trong kỳ thi thơ Nguyên Tiêu toàn tỉnh, Vinh đã đạt giải Nhất với 
bài Nhớ Nguyễn Khuyến, vượt qua nhiều hội viên tên tuổi, bài thơ còn được Tạp chí Sông 
Châu đăng lại! Và còn rất nhiều những gương mặt học sinh, sinh viên tìm đến với câu lạc bộ, 
trong đó có những sinh viên Đại học Quy Nhơn quê tận Thanh Hoá, Nghệ An nhưng đã tìm 
thấy bến đỗ để chia sẻ tâm sự xa quê nhớ nhà. Vui nhất là sau sinh hoạt là thể nào cũng có 
"tăng hai" - ra quán ngồi đọcthơ tiếp, vì thời gian chính thức không đủ! Lúc đó mới thật sự 
chứng kiến tài hát của Lê Thu,Ái Mỹ; tài ngâm thơ của Đào Viết Bửu, Hồ Thế Phất - những 
lão huynh hào sảng đúng chất con dân đất võ. Có Lê Hoài Lương nữa thì chuyện càng xôm, 
thể nào cũng có "Bốn đêm say" - dân ca Mỹ mà cười nghiêng ngả! Vân Hiền thì trùm tiếu 



lâm!!! 
Giỗ Xuân Diệu ngày 18 hàng năm bao giờ cũng tụ tập đông anh em nhất, ai cũng muốn tự tay 
dâng hương tưởng niệm người thi sĩ tài danh, ông vua thơ tình, đứa con của vạn Gò bồi, Tùng 
Giản, Tuy Phước, Bình Định. 
Ngày giỗ Xuân Diệu năm nay, tôi không có mặt. Nhưng giữa mùa đông Hà Nội này, tôi sẽ cố 
tìm về thắp nén nhang trước mộ nhà thơ! Nén nhang của một hội viên đã gắn bó cùng CLB 
Xuân Diệu hơn  16 năm... 

Trần Hà Nam  
 

Thứ Sáu, ngày 15 tháng 12, 2006 
 
 
Văn nghệ sĩ Bến Tre sau bão Durian 
Điểm Ngôi sao Blog: 6 (1 lượt) | Lượt xem: 702   
 
 
 

 

Trích từ website www.vuhong.com: 

...Một số anh em văn nghệ Bến Tre nhà đã nghèo càng lại nghèo thêm. Nhà của Trần 

Minh Trường (0903.856050 - tác giả vừa đoạt giải 3 cuộc thi Thơ ĐBSCL) ở Bình 

Khánh Đông, huyện Mỏ Cày bị sập hoàn toàn; nhà của vợ chồng nhà văn Nguyên 

Tùng và Phạm Thị Ngọc Điệp (075.864357) ở xã Hưng Nhượng, huyện Giồng Trôm 

mái nhà bị bay hết 2/3; nhà của tác giả Dương Sinh ở xã Sơn Đông, thị xã Bến Tre bị 

tốc mái; nhà của thi sĩ Tô Nhược Châu ở xã Giao Long, huyện Châu Thành bị bay 

nóc… Nhà nghiên cứu Hồ Trường (0918.257872), Chủ tịch Hội văn học nghệ thuật 

Nguyễn Đình Chiểu, đang có phiên họp tại TP. Cà Mau, nghe tin nhà của ba má anh ở 

xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm bị đổ sập nên anh đã tức tốc quay về Bến Tre. 

Đây là những gì nghe và thấy trực tiếp của Webmaster Quán văn chương nhỏ ven sông Hàm Luông từ cơn 
bão Durian. 
Xin chân thành chia sẻ cùng tất cả các anh em văn nghệ sĩ Bến Tre. Các thông tin cập nhật, 
xin mời mọi người ghé qua trang của nhà văn Vũ Hồng theo đường link! 
 

Thứ Sáu, ngày 15 tháng 12, 2006 
 
 

TIẾNG BÌNH ĐỊNH (thơ) 
Điểm Ngôi sao Blog: 6 (1 lượt) | Lượt xem: 611  
 
 

 

Tiếng Bình Định - quê hương mình xứ Nẫu 
Nghe mặn mòi hương vị biển thân thương 
Nghe nồng nàn vị Gò Bồi nước mắm 
Nghe dạt dào như sóng cuộn đại dương 
 
Đi đâu xa chợt nghe lời của Nẫu 



Bỗng rưng rưng như lời biển gọi thầm 
Như được ngất ngây đường quyền An Thái 
Như được say cùng Bàu Đá Cù Lâm 
 
Tiếng xứ Nẫu quê mình sao giản dị 
Chẳng cầu kỳ uốn éo làm duyên 
Giữa ngàn giọng Bắc Trung Nam trộn lẫn 
Vẫn nhận ra hồn Bình Định thiêng liêng  

Trần Hà Nam 
Cháy Chợ Lớn Quy Nhơn 
Điểm Ngôi sao Blog: 6 (1 lượt) | Lượt xem: 643  
 
 
Gần 11 giờ đêm, vợ gọi điện báo tin: Chợ Lớn Quy Nhơn cháy! Bàng hoàng vì không thể tin 
nổi ! Ngôi chợ từng là niềm tự hào, dấu ấn một thời của Quy Nhơn mà lại cháy dễ dàng thế 
sao? Mở ra trang tin báo Thanh Niên, thấy những gì được tường thuật mà cũng chưa rõ ! Lại 
mở trangtin báo Bình Định, thấy tường thuật diễn biến vụ cháy, đến lúc đó lửa vẫn không 
khống chế được! Tai ác thay thần Hoả, toàn bộ xe cứu hoả mà không xử lý được. Sao lúc ấy 
trời không thương mưa như trút nước nhỉ? 
Quy Nhơn tránh được hai cơn bão lớn thì lại bị cháy chợ trước mùa Noel, có nghĩa là nhiều bà 
con tiểu thương gom hàng chuẩn bị bán thì coi như nhiều người trắng tay. Thiệt hại theo báo 
Bình Định là đến hàng trăm tỷ đồng! Nhiều bà con đã ngất đi tại chỗ! Nghe tin mà cảm thấy 
ngậm ngùi, chí ít ngày mai cũng có nhiều người phải sạt nghiệp. Thông tin đã đưa hết ở các 
mạng Bình Định, qua trang blog này, xin tiếp tục thông báo cho những ai người Bình Định, 
quan tâm đến Bình Định để cùng chia buồn. Sẽ cố gắng cập nhật thông tin để mọi người cùng 
san sẻ nỗi đau cùng bà con quê tôi! 
Chủ Nhật, ngày 17 tháng 12, 2006
 
 
 
Viếng mộ Xuân Diệu 
Điểm Ngôi sao Blog: 12 (2 lượt) | Lượt xem: 946   
 
 
 

 
Trần Minh Nghiêm - học sinh lớp Văn khoá 2000 - 2003 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn 
Bình Định, giải Ba toàn quốc môn Văn 2003, viếng nhà thơ. 
Trần Hà Nam, PCN CLB Văn học Xuân Diệu Bình Định, đã làm tròn lời hứa với anh em, sau 
một chuyến đi viếng Xuân Diệu đáng nhớ!Sẽ tường thuật sau! 
Chợ Lớn Quy Nhơn - kinh hoàng bão lửa 
Điểm Ngôi sao Blog: 6 (1 lượt) | Lượt xem: 482  
 

Chùm ảnh phóng sự về vụ cháy Chợ lớn kinh hoàng ở Quy Nhơn, tổng hợp từ các nguồn báo 
Thanh Niên (www.thanhnien.com.vn) báo Bình Định (www.baobinhdinh.com.vn) báo Người 
lao động (www.nld.com.vn) và Bình Định online (binhdinhonline.net) - đưa bằng hình ảnh 
slide trong http://www.slide.com của tôi: 
http://3770819840.slide.com/p/4/ChayChoLonQuyNhon?view=true 



Không thể hình dung ra nỗi khốn khổ bà con tiểu thương Quy Nhơn và người Quy Nhơn đang 
phải chịu đựng vì cơn bão lửa kinh hoàng này. Từ Hà Nội, xin gửi lời cầu chúc bà con vượt 
qua cơn hoạn nạn, gượng dậy từ đổ nát hoang tàn.  

Thứ Hai, ngày 18 tháng 12, 2006
 
 
 
Nhớ con 
Điểm Ngôi sao Blog: 18 (3 lượt) | Lượt xem: 767   
 
 
 
 
Hôm nay là một ngày nhiều sự kiện, lại nhớ con trai, chợt nhớ bài thơ của con gửi. Năm nay 
con học lớp Tám rồi! Không có ba thì phải giúp mẹ nhiều con nhé! Con trai ba lại còn lý sự: 
"Ba là đại lãng tử thì con cũng là tiểu lãng tử chứ!". Con trai đất võ mà lại làm thơ giống ba 
nhỉ? cứng cỏi lên, con trai nhé! 

Thơ của con, khoe với mọi người một xíu! Ba không sửa, cứ để nguyên đọc mới đúng là con, 
nhỉ? 

Cô bé bán diêm 

Đông về gió lạnh tuyết bay bay 

Vậy mà một cô bé 

Bươn . . . . 

Trong tuyết ấy , 

Bán diêm. . . 

Bán diêm . . . 

_______________________________ 

Ngoài đường ai mua diêm 

Sao để trong xó tường 

Một em bé ngồi khóc 

Trong giá lạnh kia ơi! 

Sao cha em vô tình 

Để em trong đói rét 

Trong muôn nỗi cô đơn . . . 



_______________________________ 

Quẹt diêm lên, quẹt lên 

Sưởi ấm đi cô bé 

Bên lò sưởi than hồng 

Ngoài trời tuyết vẫn rơi 

Có lò sưởi làm bạn 

Thì ấm áp biết mấy 

Thì vui vẻ làm sao 

Chợt diêm hồng tắt phụt 

Ảo ảnh kia biến mất  

Để lại trong góc tường  

Một cô bé bán diêm. 

________________________________ 

Quẹt diêm lên, quẹt lên 

Ăn no đi cô bé 

Ngoài trời tuyết có tạnh? 

Mưa kia có ngừng rơi? 

Ăn nữa đi cô bé  

Để gió kia bớt lạnh  

Để đói kia khỏi dày ( vò) 

Ảo ảnh lại tan biến 

Khi diêm ấm lụi tàn 

Cho gió bấc tràn ngập 

Khắp đêm đông ! 

___________________________________ 

Lại quẹt diêm, quẹt diêm 



Một cây thông xuất hiện 

Cùng cô bé bán diêm 

Đón ngày đầu năm mới 

Như bao em bé khác  

Đầm ấm với gia đình 

Rồi que diêm tắt lụi  

Tuyết kia vẫn rơi rơi. 

_______________________________ 

Bao nhiêu người qua đường  

Ai thấy trong góc tối 

Một cô bé bán diêm 

Lạnh, đói và cô đơn. 

Có ai biết cảm thông 

Cùng mảnh đời bất hạnh  

Cho em ổ bánh mì 

Giúp em qua cơn đói  

Cho em cái áo len 

Giúp em khỏi rét buốt 

Người kia quá vô tình 

Nhìn cô bé bất hạnh  

Dửng dưng! 

_____________________________________ 

Quẹt diêm lên cô bé 

Diêm hồng cháy hừng hực 

Mang bà đến bên em 

Cùng bà em vui chơi 



Trông bà đẹp lão quá! 

"Bà ơi cháu xin bà 

Xin bà đừng biến mất  

Như lò, ngỗng, cây thông 

Mà bỏ cháu cô độc 

Cháu của bà rất ngoan 

. . . Bà ơi . . . Bà cho cháu 

Đến cùng bà được không? 

Cùng vào chầu thượng đế 

Bỏ lại đêm mưa đông 

Trong đói rét tột cùng  

Trong cô đơn lạnh lẽo 

Bà nhé . . . ! 

____________________________________ 

Quẹt hết cả bao diêm 

Quẹt diêm lên, quẹt lên 

Diêm tưng bừng nhảy múa 

Trong cảnh đêm huy hoàng 

Bà và cháu ra đi 

Ra đi gặp thượng đế 

Bỏ lại cõi hồng trần 

Vất vả và cô đơn. 

 Quy Nhơn, ngày 13 tháng 10 năm 2006 

Con của ba 

Trần Hữu Đức Uy 
 

Thứ Hai, ngày 18 tháng 12, 2006 



 
 
Kỷ niệm ngày viếng Xuân Diệu 
Điểm Ngôi sao Blog: 10 (2 lượt) | Lượt xem: 921   
 
 
 
Bây giờ đã bước sang ngày 18.12.2006! Ngày này 21 năm trước, nhà thơ Xuân Diệu yêu quý 
đã vĩnh biệt chúng ta. 
 
Như đã hứa với anh em Câu lạc bộ Xuân Diệu, ngày 17, phó chủ nhiệm CLB Trần Hà Nam 
đang học Cao học Ngữ Văn ở Hà Nội, đã cùng học trò cưng của mình, em Trần Minh Nghiêm 
- nguyên học sinh giỏi Văn đạt giải Ba quốc gia, cùng lên đường viếng nhà thơ Xuân Diệu. 
Chả hiểu đuểnh đoảng thế nào, PCN lại nhớ Xuân Diệu vẫn còn nằm ở nghĩa trang Văn Điển, 
thế là hai thầy trò lên xe máy khởi hành lúc 9h30. Thời tiết Hà Nội cũng chiều người, nắng 
lên làm cuộc viếng thăm càng thêm phấn chấn! Đến nghĩa trang Văn Điển vào khoảng hơn 10 
giờ, hai thầy trò mua một bó cúc trắng và nhang để vào viếng nhà thơ (!) Hỏi thăm một chị 
công nhân quản trang, chị hào hứng chỉ: Đấy, cứ đi đến cột đèn xa xa, mộ nhà thơ ở ngay đấy, 
nhiều người hay đến mà! Theo sự chỉ dẫn của chị công nhân, hai thầy trò đến nơi và gặp ở 
ngay cột đèn là mộ của gia đình nhà thơ Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh - Lưu Quỳnh Thơ! 
Tuy chưa tìm ra mộ Xuân Diệu, nhưng nhìn thấy nơi an nghỉ của vợ chồng thi sĩ tài danh mà 
mình hằng ngưỡng mộ, cả hai thầy trò đều mừng và cảm thấy bùi ngùi. Ngôi mộ đã bạc màu, 
đơn sơ, nằm lọt thỏm giữa nhiều ngôi mộ đẹp đẽ khác, chỉ duy nhất một điều an ủi là đã có ai 
đến thắp nhang trước đó! Bên cạnh lại là phần mộ của ... một người Bình Định nổi tiếng: cố 
giáo sư tiến sĩ Phan Phải, nhà di truyền học, người Phù Cát. Hai thầy trò luẩn quẩn đi tìm, lại 
phát hiện ngôi mộ của ... nhà văn Nguyễn Minh Châu. Chợt nhớ ra hình như nhầm lẫn, vì đã 
đọc báo là nhà thơ Xuân Diệu đã được chuyển sang Mai Dịch từ lâu rồi, nhưng... vẫn bán tín 
bán nghi, vì lại cứ khăng khăng một ý nghĩ: nhà thơ của nhân dân, có khi nằm ở Văn Điển lại 
có nhiều người, ấm cúng hơn! Trong khi trò đi kiếm, thầy vội gọi điện thoại về cho nhà thơ 
Thanh Mừng xác nhận! Chà chà, đáng trách thật. Sao lại nhầm thế cơ chứ, nhưng thôi, cũng 
mừng vì gặp được các nhà thơ nhà văn mà mình hằng ngưỡng mộ. Vừa lúc ấy, trò cũng 
nhơờmột anh công nhân hỏi thăm một bà lớn tuổi khác. Bà thủng thẳng trả lời: ông Xuân 
Diệu, người ta chuyển đi đâu rồi! Không còn đây đâu. Lại có thêm lý do để tự an ủi: nhiều 
người vẫn nghĩ nhà thơ đang ở Văn Điển. Vậy là thầy trò lại viếng gia đình Lưu Quang Vũ - 
Xuân Quỳnh và nhà văn Nguyễn Minh Châu, chụp vài kiểu ảnh bằng máy di động rồi lên 
đường đi Mai Dịch. 
 
Hơn 11 giờ, xe chạy đến đường Xuân Thủy, sắp tới nơi thì bỗng một bà ốm yếu chạy ngang 
đường bằng xe đạp. Chết rồi! Thầy vội đạp phanh xe, cơ khổ, xe của sinh viên thắng không 
ăn, thế là còn trớn đụng nhẹ vào người đàn bà. Chị ta ngã phịch xuống, thầy trò cũng văng ra. 
Một hồi làm thủ tục, trên tinh thần nhân đạo là chính, mất hơn 100 nghìn chụp phim và phải 
gọi bạn cho mượn 200 nghìn, tới điều đình gọi là "bồi dưỡng" (thôi thì của đi thay người, 
không ai bị sao là may rồi!Mà lạ, luật bất thành văn ở Việt Nam, cứ xe máy đụng xe đạp thì 
kiểu gì xe máy cũng có lỗi, dù cho xe đạp đi ngang trái đường!). Bây giờ nghĩ lại, mới ngẫm 
ra: chắc cụ Xuân Diệu phạt mình vì tội không nhớ cụ nằm đâu! Mất gần 3 tiếng đồng hồ, giải 
quyết xong xuôi mọi việc mới nhìn lại thiệt hại : thầy bị sưng nhẹ đầu gối, xe thì gãy gương 
chiếu hậu trái, túi còn vỏn vẹn mấy chục nghìn!  Chả lẽ lại quay về? 
Trò quả quyết: thôi, đi thầy ạ! Mọi chuyện tính sau! Thế là quên cả chân đau, bụng đói, hai 
thầy trò chào bạn, tiếp tục lên đường! Hoá ra chỉ đi gần 800m nữa là tới nơi. Nghĩa trang sau 
buổi trưa vắng lặng, lại là ngày chủ nhật nên không có ai, bác bảo vệ (?) khoát tay: đi thẳng xe 
vào. Chẳng có ai bán nhang, đang ngần ngừ chợt phát hiện nhang ở đó để sẵn. Thế là hai thầy 
trò mừng quá, lấy nhang vào tìm nhà thơ. Đi qua phía chính diện, nhìn thấy hàng loạt tên tuổi 
lừng danh trong lịch sử, văn hoá Việt Nam, rẽ về bên trái, thấy Xuân Diệu rồi. Tự dưng nao 



nao! Nhà thơ được tạc phù điêu chân dung lên bia mộ, dòng chữ ghi tên nhạt nhoà như lẫn 
vào mặt đá. Và dường như đó cũng là một ngôi mộ khá đơn sơ giữa bao nhiêu tên tuổi khác. 
Vâng, cuối cùng, hai đứa con của Bình Định thân yêu đã đến thăm nhà thơ đúng hẹn. Trời 
nắng to làm nhớ cái nắng Quy Nhơn đằm đằm ấm ấm! Nghĩa trang mênh mông, chỉ có cỏ cây 
chứng giám cho giờ phút gặp gỡ thiêng liêng đáng nhớ này. Chợt thấy bức chân dung nhà thơ 
như phảng phất một nét cười! 
1h31 sáng 18.12.2006 
Trần Hà Nam 
(CLBVH Xuân Diệu) 
 

Thứ Tư, ngày 20 tháng 12, 2006 
 
 
Núi Thơm quê tôi 
Điểm Ngôi sao Blog: 6 (1 lượt) | Lượt xem: 438   
 
 
 
Hôm nay lại nghĩ về Hương Sơn - ngọn núi quê hương đã đi vào trong ký ức có lẽ chẳng còn 
tồn tại được bao lâu. Bài ký của tôi người ta đã đọc và ... cảm động! (xin xem trong bài viết 
HOÀI NIỆM HƯƠNG SƠN) nhưng còn ngọn núi quê tôi vẫn bị người ta lạnh lùng tàn phá . 
Xin được đưa lên đây bài thơ của chú tôi, Hương Sơn lão sĩ Trâ`n Đình Chi - một ông già đã 
trên 80 tuổi xót đau cho ngọn núi gắn liền với bao sự kiện lịch sử, là niềm tự hào của quê 
hương! 
Buồn quá Hương Sơn, có lẽ một mai ngọn núi quê hương mãi mãi mất bóng dáng vì những kẻ 
kinh doanh đào rừng khoét núi ! 

 HOÀI CẢM HƯƠNG SƠN (NÚI THƠM) 
I. 
Hương Sơn núi nhỏ huy hoàng 
Nằm ở phía Bắc đầu làng Cảnh Vân 
Gồm có ba cụm cân phân 
Bình phong án ngữ thêm phần nguy nga 
Phía Đông là hòn Cây Da, 
Giữ vững bờ cõi cho nà Hà Thanh 
Phía Tây là hòn Cây Sanh, 
Cạnh đường tỉnh lộ hạ thành Thăng-sê 
Hòn giữa Cây Xọp xinh thay, 
Thời kỳ bảo hộ bọn Tây trồng bồ. 
Nhân dân quen miệng hồ đồ 
Quên tên cây Xọp, hòn bồ càng căm 
II. 
Từ năm giải phóng Bốn lăm (1945) 
Toàn dân kháng chiến dùng làm đài cao 
Quan sát địch tiến nơi nào 
Du kích báo động đồng bào đều hay 
Nhân dân sinh hoạt hăng say 
Sĩ, Nông, Công, Cổ ngày ngày tiến lên 
Muốn cho cơ sở vững bền 
Mừng ngày Giải Phóng rạng nền văn minh 
III. 
Cán bộ lãnh đạo mưu sinh,  



Ham nhiều lợi lộc quên tình núi sông 
Khai thác đá sỏi lung tung 
Đào rừng khoét núi cả vùng tan hoang 
Đồng bào đều thấy trái ngang 
Nào ai có dám khuyên can điều gì 
Quý cấp lãnh đạo xét suy 
Núi rừng tàn phá còn gì phong quang 
Cả thảy dân chúng hoang mang 
Mong nhờ thượng cấp chỉnh trang núi rừng 
Toàn thôn dân chúng vui mừng 
Nhờ trên xét lại xin đừng bỏ qua ./. 
Cảm xúc sáng tác ngày 08 tháng 3 Giáp Thân 
(Ngày 26 tháng 4 năm 2004) 
Hương Sơn 
Thanh Vân cư sĩ 
 

Thứ Năm, ngày 21 tháng 12, 2006 
 
 
Tiểu thương Quy Nhơn phẫn nộ 
Điểm Ngôi sao Blog: 6 (1 lượt) | Lượt xem: 407  
 
 
Sáng nay, đọc báo Thanh Niên, không thể ngăn được nỗi bất bình khi biết sự lừa đảo của Ban 
Quản lý Chợ Lớn Quy Nhơn: 

Tiểu thương bị lừa như thế nào? 21:50:15, 20/12/2006 Ngọc Toàn - Đình Phú 
 

   
 
Quá uất ức vì bị lừa, tiểu thương chỉ biết than khóc (ảnh: Đình Phú)   
 
* Bao giờ tiểu thương bị nạn được nhận tiền cứu trợ? 
* Giá sang nhượng ki-ốt tăng gấp đôi! 

Hàng trăm tiểu thương chợ Lớn Quy Nhơn đã khóc cạn nước mắt khi tài sản của mình bị thiêu rụi trong hỏa 
hoạn. Hai ngày sau, họ hết sức phẫn nộ vì việc làm mang tính lừa đảo của cơ quan chức năng, đặc biệt là Ban 
quản lý (BQL) chợ khi tiến hành thống kê thiệt hại. 

Sáng sớm hôm qua 20/12, trên đường 31 Tháng 3 (phía đông của chợ), hàng trăm tiểu thương phản ứng quyết 
liệt việc họ bị những đơn vị có trách nhiệm lừa gạt khi tiến hành thống kê thiệt hại. Ngay sau khi ngọn lửa 
thiêu rụi chợ Lớn, UBND TP Quy Nhơn đã giao nhiệm vụ cho Phòng Công thương phối hợp với BQL chợ 
tiến hành thống kê thiệt hại của bà con tiểu thương. Không những không cảm thông với thiệt hại nặng nề mà 
bà con gánh chịu, BQL chợ còn có những việc làm thiếu minh bạch. Gian hàng buôn bán cá, mực khô của chị 
Sử Linh Phụng (nằm ở tầng trệt đường 31 Tháng 3) bị cháy rụi, không thu lượm được vật gì, nhưng đơn vị 
chức năng vẫn cứ thản nhiên kết luận là "hàng hóa đã nhận đủ". Đáng nói hơn, biên bản còn bị bổ sung thêm 
(bằng chữ viết tay) là "không bị thiệt hại" (!). Theo tìm hiểu của chúng tôi, nhiều tiểu thương khác cũng bị lừa 
như chị Phụng. 

Giá sang nhượng ki-ốt tăng gấp đôi! 

Theo các hộ tiểu thương, kế hoạch trưng dụng Trung tâm triển lãm tỉnh, chợ Đầm và 
một số địa điểm khác trong địa bàn TP Quy Nhơn của chính quyền địa phương sẽ gây ra 
một số khó khăn nhất định trong việc kinh doanh, buôn bán. Theo họ, nên trưng dụng 



một phần lòng đường: Tăng Bạt Hổ, Phan Bội Châu, Trần Quý Cáp, 31 Tháng 3 (bốn 
phía chợ Lớn), bố trí các gian hàng cho tiểu thương kinh doanh nhằm tái lập quan hệ 
làm ăn, thu hồi tiền nợ giữa chợ đầu mối và các chợ khác trên địa bàn tỉnh.  Sau khi 
chợ Lớn Quy Nhơn bị cháy rụi, giá sang nhượng ki-ốt, sạp hàng ở một số chợ khác 
trong thành phố tăng đột biến, điển hình như chợ Sân Bay. Một chủ hộ kinh doanh 
trong ki-ốt ở chợ này cho biết, trước sự cố hỏa hoạn, giá sang nhượng mỗi ki-ốt ở chợ 
Sân Bay chỉ khoảng 30 triệu đồng, nhưng hiện nay, giá sang nhượng ki-ốt ở đây tăng 
gấp đôi, thậm chí còn cao hơn nữa. 

Anh Tú  
 
Con số thiệt hại từ vụ hỏa hoạn lên đến hàng trăm tỉ đồng, nhưng cách làm của BQL chợ lại hết sức quan liêu, sơ 
sài, thiếu trước hụt sau. Hầu hết hàng hóa của gần 1.000 hộ tiểu thương biến thành tro tàn nhưng đơn vị chức 
năng lại đi làm "Biên bản bàn giao hàng hóa chưa bị cháy" (!) và yêu cầu tiểu thương ký nhận. Kỳ cục hơn, có 
những biên bản chưa thể hiện tên, tuổi, chức vụ của người đại diện phía cơ quan chức năng. Các hộ tiểu thương 
bất bình: Chờ đợi mỏi mòn mấy ngày trời, BQL mới cho vào trong. Bà con ai cũng sốt ruột chạy đến gian hàng 
của mình với hy vọng lục tìm được tiền xu, sổ sách chưa bị cháy. Nhưng chẳng còn lại gì. Họ lại bảo ký vào 
những tờ giấy. Lúc này, chẳng có ai còn đủ tâm trí để đọc được chữ. Mang về nhà đưa cho người thân xem, ai 
cũng hết sức bàng hoàng, uất ức. "Chúng tôi đâu có đòi hỏi gì. Việc họ "thay đen đổi trắng" như vậy liệu có đáng 
không?" - nhiều tiểu thương bức xúc nói. 

Khi tiếp xúc với phóng viên, các tiểu thương cho biết, qua Báo Thanh Niên, họ phần nào an tâm khi biết được sự 
quan tâm chia sẻ, chủ trương giải quyết có lợi nhất cho người bị nạn của lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định và TP 
Quy Nhơn. Không ngờ BQL chợ quá bàng quan, vô trách nhiệm. Hàng trăm gia đình khuynh gia bại sản, điêu 
đứng mà họ xem như chẳng có vấn đề gì. 

Theo tìm hiểu của chúng tôi và phản ánh của tiểu thương, BQL chợ Lớn Quy Nhơn không chỉ tắc trách trong 
việc để xảy ra vụ hỏa hoạn mà trong quá trình quản lý, những người có trách nhiệm ở đơn vị này đã quá lơ là, 
không quan tâm đến hoạt động kinh doanh, an toàn tính mạng, tài sản cho các hộ tiểu thương và khách đến chợ 
mua sắm. Cụ thể, các bình chữa cháy cầm tay quá đát, ống cứu hỏa xuống cấp nghiêm trọng vẫn không chịu thay 
thế; bất hợp tác với phía bảo hiểm nên khi sự cố bất ngờ xảy ra, toàn bộ thiệt hại đè lên vai các tiểu thương bị 
nạn. 

(Báo Thanh Niên)  

 Có lẽ không cần bình luận gì thêm về Ban Quản lý chợ! Ngoài ra còn thấy một thực tế đau 
lòng trong mối quan hệ xã hội: dường như sau mỗi hoạn nạn, một số kẻ lợi dụng tình hìnhđầu 
cơ trục lợi. Bão làm nhiều người tan cửa nát nhà thì lập tức một số kẻ tăng tiền tole, vật liệu 
xây dựng. Còn bão lửa Chợ Lớn vừa xong, nhiều người trắng tay thì lại có một số kẻ trục lợi 
đẩy giá lên cao! Có một bài hát thời thượng, xem chừng hát vào lúc này là hợp: "Làm người 
ai làm thế, làm người ai làm...!!!". 
Mong mọi người cùng góp tiếng nói, một tiếng nói thôi, hơn tất cả những câu thơ lời văn phù 
phiếm, để góp phần cho công lý sáng tỏ, cho lương tri thức tỉnh! 
 

Thứ Sáu, ngày 22 tháng 12, 2006 
 
 

CHIA SẺ hay CHIA XẺ? 
Điểm Ngôi sao Blog: 12 (2 lượt) | Lượt xem: 1723  
 
 

Có một động từ tôi thường hay sử dụng, đó là động từ CHIA SẺ. Trong khi giảng cho 
học trò, tôi thường phân biệt hai từ CHIA SẺ và CHIA XẺ.  
 
Nhưng vừa rồi, trong một lần tranh luận với dượng tôi (chồng cô ruột) - nguyên là giáo 
sư Anh văn thời trước và chú ruột tôi - một người thạo ít nhất 3 ngoại ngữ, cả hai đều 



khăng khăng cho rằng: trong tiếng Việt không có động từ CHIA SẺ mà chỉ có CHIA XẺ. 
Động từ này mới được dùng tương đương với động từ SHARE trong tiếng Anh (?). Tôi 
lý luận: nếu nói như vậy thì không ổn, vì trong tiếng Việt có sự phân biệt rất rõ: cả hai 
đều là từ ghép, nên tự thân mỗi tiếng trong từ đều có nghĩa riêng. Chẳng hạn, chúng ta có 
thành ngữ CHIA NGỌT SẺ BÙI với ý nghĩa là nhường nhịn, từ ý "đồng cam cộng khổ" 
của thành ngữ Hán Việt (nhưng phía chú và dượng tôi lại bảo CHIA NGỌT XẺ BÙI mới 
đúng!), rồi lại có CHIA NĂM XẺ BẢY với nghĩa là xâu xé tranh giành quyền lợi. Tôi lại 
dẫn thêm các trườnghợp: NHƯỜNG CƠM SẺ ÁO (có nhiều áo thì chia bớt cho người, 
chứ ai lại XẺ ÁO thì chả giúp được ai mà lại tự hại mình). Thế nhưng tất cả các lý lẽ đưa 
ra xem chừng chưa thuyết phục được hai người, nên tạm thời phải thiểu số phục tùng đa 
số (nhường chú và dượng thì có gì xấu nhỉ?). Nhưng tôi vẫn bảo vệ quan điểm của mình, 
khi phân biệt nghĩa giữa hai động từ : CHIA SẺ là giúp ai đó một việc có lợi cho họ, 
mang tinh thần vị tha; còn CHIA XẺ là giành giật, đòi quyền lợi về cho mình, mang tinh 
thần vị kỷ. Xem ra, trong chúng ta vẫn không phân biệt hai nghĩa khác nhau này, nên lại 
ngả theo hướng của chú và dượng tôi. Nhân cuộc thi này, xin được đưa ra một ý kiến, 
mong có sự tham gia của các bạn. Riêng tôi vẫn luôn sử dụng từ CHIA SẺ mỗi khi muốn 
tâm tình với bạn bè, giúp đỡ một ai đó! Nhất là trong gia đình, thì luôn CHIA SẺ mới 
hạnh phúc, còn lúc nào cũng CHIA XẺ thì...! Tất nhiên, đây chỉ là suy nghĩ của cá nhân 
tôi, nhân trường hợp tranh cãi này!Lãng tử Trần Nam  
Lãng tử Trần >> 
03:10 AM  

6 góp ý

  



6 Góp ý: 
vào lúc 05:21 PM | Thứ Hai, ngày 22 tháng 01, 2007, lọ lem  

 
Hôm nay thật thú vị khi thấy trên blog đang tranh luận về vấn đề mà tôi cũng 
đang băn khoăn. 
Tôi thì nghĩ đơn giản như thế này: tôi cũng đồng ý với ý kiến thầy Nam là "chia 
sẻ" thì nghe biểu cảm hơn là "chia xẻ", vì "chia xẻ" nghe có phần rạch ròi quá. 
Thế nhưng tôi nghĩ thêm thế này: trong văn học, chúng ta nên chọn một trong hai 
từ đi đến nhất quán mà sử dụng.  
Về mặt hình thức, thì "sẻ" là danh từ dành cho một loài chim. Còn "xẻ" thì lại là 
một động từ dùng để phân chia một sự vật hay sự việc nào đó. Vậy nếu như "chia 
xẻ" là một hành động nhằm xẻ chia bớt cho mọi người một nỗi khó khăn, một nỗi 
buồn hoặc niềm vui chẳng hạn, thì nên chăng, ta có thể dùng động từ "chia xẻ"? 
[Xóa]  

vào lúc 12:24 AM | Thứ Năm, ngày 28 tháng 12, 2006, Lãng tử Trần  
 
 

Quả thật đây là một vấn đề đòi hỏi các nhà ngôn ngữ học phải vào cuộc để 
chúngta dần dần đi đến một quy chuẩn cho tiếng Việt. Đôi khi theo thói quen mà 
dần dần làm thay đổi, biến thể nghĩa của từ! Nếu không, chúng ta khó có một từ 
điển tiếng Việt chuẩn mực để hội nhập quốc tế thuận lợi hơn! 
Rõ ràng đang tồn tại cả hai cách sử dụng :CHIA SẺ và CHIA XẺ! Nhưng có nên 
hiểu hai từ này cùng nghĩa đuợc không? Nếu xét về trường nghĩa thì hai từ này có 
cùng trường nghĩa, nhưng quan điểm của tôi là không thể xét đồng nghĩa được! 
Chẳng hạn, khi đọc bản tin có cụm từ "CHIA XẺ quyền lực" thì cách hiểu của 
người đọc chắc chắn sẽ khác với "CHIA SẺ quyền lực" - bởi thế ý kiến của bạn 
Khải Hoàn cho một từ về nghĩa vật chất, một từ về nghĩa tinh thần tôi e chưa ổn! 
Nhân trường hợp này, có thể mở rộng ra một số trường hợp có liên quan đến địa 
danh, qua thói quen sử dụng hoặc thổ ngữ địa phương, dần dần đã bị biến đổi đi 
cách viết hay cách đọc (mà đến nay vẫn chưa hề có một sự quy chuẩn nào): chẳng 
hạn THANH HOÁ có gốc là THANH HOA, HUẾ là gọi trại ra từ tên châu HOÁ 
(có lẽ do kiêng húy đời Nguyễn?), cầu THỊ NẠI là gọi theo thói quen của người 
Bình Định, đúng ra phải là THI NẠI (từ chữ THI LỊ BI NẠI trong tiếng Chăm). 
Ngay cả địa danh QUI NHƠN quê tôi thì giờ đây ở các giấy tờ văn vản hành 
chính đều đổi là QUY NHƠN (dù trong bản đồ thời Pháp thuộc và trong chuẩn 
ngôn ngữ đều sử dụng chữ QUI). Khi tôi viết sách cho NXB giáo dục, tất cả các 
trường hợp viết QUY, QUỲ, QUÝ, QUỶ, QUỴ đều phải đổi thành chữ I ! Có thể 
trường hợp sử dụng XẺ - SẺ là do thói quen không phân biệt trong phát âm các 
phụ âm S - X cũng giống như TR - CH (món ÓC TRẦN hay ÓC CHẦN?). xin 
mời các bạn quan tâm vấn đề này chúng ta tiếp tục thảo luận! 
[Xóa]  

vào lúc 05:16 PM | Thứ Tư, ngày 27 tháng 12, 2006, Khải Hoàn  
 

Ngôn ngữ là một trong những phạm trù lịch sử. Mỗi một từ vựng đều có số phận. 
Nó sinh ra - sống – hoàn chỉnh - nhân lên - di cư - biến thể và cả chết đi đều theo 
qua trình của lịch sử .  
 
Tôi cảm nhận :  
xẻ : một động từ và sẻ : cũng một động từ  
Xẻ dẫn đến chia (chia lìa) nhưng “chia xẻ ” thì đã là phân phát các mảnh nhỏ sinh 
ra từ nguyên một. 



 
Thị hiếu cá nhân :Chia sẻ hay chia sẻ ? 
Với phạm trù tinh thần tôi dùng chia sẻ. Với phạm trù vật thể tôi thích dùng chia 
xẻ.[ “Nhớ chia xẻ phần quà này cho thằng anh một nửa đấy! ” nhưng “ Chia sẻ 
nỗi niềm ...” ] 
 
Với thầy cô giáo : Đề nghị cho học sinh tự do chọn dùng, chờ thống kê và quy 
chuẩn (chính tả)  
..... 
[Xóa]  

vào lúc 07:41 PM | Chủ Nhật, ngày 24 tháng 12, 2006, Chổi Tre  
 

Thông tin tranh luận của anh rất hay, theo tôi chia sẻ hay chia xẻ thật ra là do 
cách dùng từ quen thôi, chẳng hạn những từ sau:  
 
Chính trị & chánh trị 
cách mạng & kách mệnh 
tài chính & tài chánh 
 
..do cách dùng từ của mỗi miền và đặc biệt là trước khi đất nước thống nhất thì 
việc giáo dục và dùng từ 2 miền có sự khác biệt. 
 
Tôi có xem qua một đoạn viết từ ngày xưa, khi Alexander Rhode soạn tiếng Việt, 
ông đã cố gắng thống nhất tiếng Việt để có thể đưa vào văn viết nhưng thực chất 
như vậy đã không chính xác, như người miền nam thì những chữ "v" đều phát âm 
là "d" nên dân miền nam học viết khó hơn người miền bắc đặc biệt là ở dấn ? & 
~ . 
[Xóa]  

vào lúc 12:36 PM | Thứ Bảy, ngày 23 tháng 12, 2006, alibaba  
 

Tu viet nam phuc tap qua, boi vay khi hoc dai hoc roi, cac truong dai hoc van 
duoc vao mon hoc tieng viet. co nghia la sinh vien thoi nay viet sai chinh ta nhieu 
qua. ban than toi cung vay, cung hay viet sai chinh ta lam. va doi khi viet tieng 
anh ko sai chinh ta nhieu hon. 
than chao. 
[Xóa]  

vào lúc 11:13 PM | Thứ Sáu, ngày 22 tháng 12, 2006, Mint  
 

Mint vẫn luôn dùng từ chia sẻ. Cũng chưa tra từ điển Việt Nam xem có từ 'chia 
xẻ' không nữa, nhưng từ bé đến giờ Mint thích từ 'sẻ' hơn. Có lúc cũng dùng 'sẻ 
chia' trong văn viết. 
 
Nhân tiện, cho Mint hỏi một tí: Mint vẫn dùng quen từ 'bảo đảm', 'xuất phát'; 
nhưng lại thấy đa số (nhất là phía Bắc) dùng từ 'đảm bảo', 'phát xuất' rồi sau này 
nhiều người cũng quen dùng như thế. Mint thì hơi 'lỳ', nên vẫn nhất quyết dùng từ 
'bảo đảm' thôi. Mọi người giải thích dùm Mint với nhé! :-) 

 

Chủ Nhật, ngày 24 tháng 12, 2006 
 
 
Thư giãn cuối tuần: Noel sớm! 



Điểm Ngôi sao Blog: 5 (1 lượt) | Lượt xem: 1119  
 
 

Năm nay lần đầu tiên cảm giác không khí Noel tại Hà Nội! Chưa chắc đã hoà vào dòng người 
đón Noel tối mai được, nên Lãng tử tôi tranh thủ đón Noel sớm! (Hì hì, ngoài ra còn do "ở 
trỏng mới ra" nên sợ không chịu nổi cái lạnh đêm Noel ở ngoài đường). Sau đây là những 
cảm nhận về không khí chuẩn bị Noel qua ống kính Lãng tử:   
Đầu tiên là đi uống cà phê ở quán Cinema (hình như quán này do bác Trọng Trinh - 
"Gió qua miền tối sáng" nhà ta đứng tên làm chủ), khi ra trả tiền được mời bốc thăm 
trúng thưởng. Lãng tử bốc được quả bóng Noel, nhưng thằng em đứng quầy gãi đầu: 
Bóng em vừa hết, hay là anh bốc lại! Ai lại thế, vận may đến một lần thôi chứ! Thôi thì 
rút máy di động ra "tách!" một cái! Về xem hình vui đáo để: ông Thần Tài lấp ló sau 
cây thông Noel. Bye bye Thần Tài nhé! 
 
 
Tiếp đến, nhân bạn rủ đi chơi Siêu thị Vincom... "tiêu tiền"! Ừ thì đi! Thế là vợ chồng 
bạn dẫn theo hai đứa con cùng mình chất lên Taxi. Bé Thỏ đi xe không quen, hậu quả là 
quần bác dính chưởng của cháu! Kệ, tới siêu thị rồi tính! Chà, ở đây dân chúng cũng 
nhộn nhịp đón Noel quá nhỉ? Cây thông Noel to đùng được dựng lên thành tâm điểm 
cho bà con xúm xít chụp hình. Bạn mang theo máy kỹ thuật số. tớ cũng có "máy ảnh" 
đây! Chụp cảnh chứ chụp mặt mình làm gì! Chán chết! 
 
A, chào Ông già Tuyết! Xe tuần lộc của ông chuẩn bị phi mù trời đây! Nhớ tặng quà 
cho các cháu, ông nhé! 
 
Lòng vòng một hồi, đi cầu thang cuốn lên tới nhà hàng Ý . Tranh thủ nhìn xuống dưới, 
chà chà, xe gửi nhiều ghê! Trong thời gian chờ đợi, bấm máy nào! 
 
Noel là lễ của Tây thì cũng phải "sành điệu" tí nhỉ? Đây, xin mời quý khách! Đầu tiên 
là đĩa spaghetti, vèo phát hết luôn! Ơ, quên chụp hình? (Mà thôi, món này ở mình còn 
gọi là món nui - nhỏ hơn tí thôi!Lạ gì!!!?). Chẹp chẹp, bánh Pizza của Ý đây? Ăn thế 
nào nhỉ? Nào là dao, thìa, nĩa... Bạn bảo: Ăn Pizza thì bốc tay là ngon nhất! Hấp dẫn 
quá, mấy khi được ăn!!! Nào, cái bánh Pizza trông "hoành tráng" nhỉ? Chụp lại hình 
ảnh đã, trước khi cái bánh này phục vụ dạ dày thân yêu của ta! Nào, bây giờ thì xong 
rồi, ăn mừng Noel thôi! 
 
GIÁNG SINH VUI VẺ!!!  
Chủ Nhật, ngày 24 tháng 12, 2006 
 
 

Cảm nhận CÔ BÉ BÁN DIÊM 
Điểm Ngôi sao Blog: 12 (2 lượt) | Lượt xem: 1709   
Ai đã từng đọc Cô bé bán diêm của nhà văn Đan Mạch An-đéc-xen hẳn sẽ không thể 
nào quên những ánh lửa diêm nhỏ nhoi bùng lên  giữa đêm giao thừa giá rét gắn với một 
thế giới mộng tưởng thật đẹp của cô bé nghèo khổ. Kết cục câu chuyện thật buồn nhưng 
sức ám ảnh của những giấc mơ tuyệt đẹp vẫn ắp đầy tâm trí người đọc, người nghe qua 
những lời kể và sự miêu tả rất cuốn hút của An-đéc-xen. 
Trong bóng tối và cái rét cắt thịt da của xứ sở Đan Mạch, ta như nhìn thấy rõ một cô bé 
đôi môi tím tái, bụng đói cồn cào đang lần từng bước chân trần trên hè phố. Một cô bé 
mồ côi khốn khổ, không dám về nhà vì chưa bán được bao diêm nào thì sẽ bị cha đánh. 
Nhà văn đã tạo ra cảm giác thật sống động khi ông nhập vào những khoảnh khắc tâm 



trạng của cô bé.  
Ấn tượng đậm nét đầu tiên khơi lên mối cảm thương chính là hình ảnh cô bé như lọt 
thỏm giữa cái mênh mông của bóng đêm vào thời khắc sắp giao thừa. Khi “mọi nhà đều 
sáng rực ánh đèn và trong phố sực nức mùi ngỗng quay”, cô bé đã hồi tưởng lại quá khứ 
tươi đẹp khi bà nội hiền hậu còn sống. Ngôi nhà xinh xắn với những dây trường xuân 
trong những ngày đầm ấm tương phản với thực tại cuộc sống của hai cha con trong một 
xó tối tăm, sự nghèo khổ kéo theo những lời mắng nhiếc chửi rủa của người cha khi gia 
sản đã tiêu tán. Để nguôi cảm giác lạnh, em đã “ngồi nép trong một góc tường”, “thu đôi 
chân vào người” nhưng có lẽ chính nỗi sợ hãi còn mạnh hơn giá rét đã khiến em “càng 
thấy rét buốt hơn”. Em không thể về vì biết “nhất định cha em sẽ đánh em”. “Ở nhà cũng 
rét thế thôi”, điều đáng sợ nhất đối với cô bé không phải là thiếu hơi ấm mà là thiếu tình 
thương. Thật đáng thương khi thân hình bé nhỏ của em phải chống chọi vô vọng với cảm 
giác giá buốt bên ngoài và cái lạnh từ trong trái tim khiến “đôi bàn tay em đã cứng đờ 
ra”. 
Lúc ấy, em chỉ ao ước một điều thật nhỏ nhoi: “Chà! Giá quẹt một que diêm mà sưởi cho 
đỡ rét một chút nhỉ?” nhưng dường như em cũng không đủ can đảm vì làm như vậy em 
sẽ làm hỏng một bao diêm không bán được. Nhưng rồi cô bé ấy cũng “đánh liều quẹt một 
que”, để bắt đầu cho một hành trình mộng tưởng vượt lên thực tại khắc nghiệt. Giấc mơ 
của em bắt đầu từ lúc nhìn vào ngọn lửa: “lúc đầu xanh lam, dần dần biến đi, trắng ra, 
rực hồng lên quanh que gỗ, sáng chói trông đến vui mắt”. Ánh sáng ấy đã lấn át đi cảm 
giác của bóng tối mênh mông, để hiện lên hình ảnh “một lò sưởi bằng sắt có những hình 
nổi bằng đồng bóng nhoáng”. Niềm vui thích của em đến trong ảo giác “lửa cháy nom 
đến vui mắt và toả ra hơi nóng dịu dàng”. Đó là ước mơ thật đơn giản trong khi thực tế 
lại phũ phàng “tuyết phủ kín mặt đất, gió bấc thổi vun vút… trong đêm đông rét buốt”. 
Ước ao được ngồi hàng giờ “trước một lò sưởi” cũng biến tan khi “lửa vụt tắt, lò sưởi 
biến mất”. Khoảnh khắc em “bần thần cả người” khi hình dung ra những lời mắng chửi 
của cha khiến ta phải nao lòng. Bóng tối lại phủ lên màu u ám trong tâm hồn em. 
Có lẽ vì vậy, nhà văn đã để em tiếp tục thắp lên que diêm thứ hai, thắp lên niềm vui nhỏ 
nhoi dù chỉ là trong mộng tưởng. Không chỉ phải chống chọi với cái rét, cô bé còn phải 
cầm cự với cơn đói khi cả ngày chưa có miếng nào vào bụng. Bởi thế, ánh sáng rực lên 
của ngọn lửa diêm đã biến bức tường xám xịt thành “tấm rèm bằng vải màu”. Cái hạnh 
phúc trong những ngôi nhà ấm áp đã đến với em, khi em nhìn thấy : “Bàn ăn đã dọn, 
khăn trải bàn trắng tinh, trên bàn toàn bát đĩa bằng sứ quý giá, và có cả một con ngỗng 
quay”. Giá như tất cả những hình ảnh tưởng tượng biến thành hiện thực thì em sẽ vui 
sướng biết bao, khi “ngỗng nhảy ra khỏi đĩa” sẽ mang đến cho em bữa ăn thịnh soạn để 
vượt lên phút đói lả người. Nhưng một lần nữa, ảo ảnh lại vụt biến, em lại phải đối mặt 
với “phố xá vắng teo, lạnh buốt, tuyết phủ trắng xoá, gió bấc vi vu”. Không những thế, 
em còn chứng kiến sự thờ ơ ghẻ lạnh của những người qua đường, hình ảnh tương phản 
được nhà văn khắc họa làm ta nhói đau trước em bé bất hạnh. 
Và một lần nữa, que diêm tiếp theo lại sáng bừng lên, để em được sống trong những giấc 
mơ đẹp nhất của một em bé. Trong một cuộc sống phải từng phút từng giây vật lộn mưu 
sinh, em đã phải từ giã những niềm vui được đùa chơi của con trẻ. Ánh sáng từ que diêm 
đã toả ra vầng hào quang lộng lẫy, cho em “một cây thông Nô-en”, như đem đến cho em 
một thiên đường của tuổi thơ: “Hàng ngàn ngọn nến sáng rực, lấp lánh trên cành lá xanh 
tươi và rất nhiều bức tranh màu sắc rực rỡ như những bức bày trong tủ hàng”. Điều trớ 
trêu nghiệt ngã là tất cả những hình ảnh tươi đẹp ấy em chỉ kịp nhìn nhưng không thể 
chạm tay vào, bởi lẽ tất cả chỉ là ảo ảnh, như những ngôi sao trên trời mà em không thể 
với tới. Trái tim ta như nghẹn lại cùng lời kể của nhà văn, bởi lẽ em bé đang dần kiệt sức 
và sắp phải gục ngã trước cái lạnh chết người của xứ sở bà chúa Tuyết. 
Trong giây phút cuối cùng của đời em, có lẽ nhà văn không muốn người đọc phải chứng 
kiến một cái chết thảm thương vì rét, vì đói, vì thiếu tình thương và niềm vui trong cuộc 
đời khốn khổ của cô bé, nên đã cho em rất nhiều ánh lửa và niềm vui được gặp lại bà nội 



hiền hậu mà em rất mực kính yêu. Hình ảnh bà hiện lên trong những phút cuối cùng của 
em bé không hẳn là ảo ảnh mà chính là sự thực đã được nhìn qua tâm hồn thánh thiện của 
em. Bà em hiện ra với nụ cười như ban cho em diễm phúc được sống lại quãng đời ấm áp 
đầy tình thương thuở trước. Tiếng reo của em khi gặp lại bà cũng những lời cầu xin ngây 
thơ là tiếng nói cuối cùng của một người sắp giã từ trần thế. Em được sống với niềm vui 
trọn vẹn của riêng mình nhưng chúng ta có lẽ khó ai cầm được dòng nước mắt: “Dạo ấy, 
bà đã từng nhủ cháu rằng nếu cháu ngoan ngoãn, cháu sẽ được gặp lại bà, bà ơi! Cháu 
van bà, bà xin Thượng đế chí nhân cho cháu về với bà. Chắc Người không từ chối đâu.”. 
Trong lời tâm sự ấy, ta hiểu được sự thực về cuộc đời nghiệt ngã và bất công mà em đang 
hứng chịu. Điều em cần chính là tình thương thật sự trong một thế giới bao dung và nhân 
hậu. Bởi thế, cái chết đối với em không còn là một điều đáng sợ. Em được về với bà, đến 
một thế giới khác “chẳng còn đói rét, buồn đau nào đe doạ”. Nhà văn đã để chính đôi tay 
bé nhỏ của em thắp lên Ánh sáng – “diêm nối nhau chiếu sáng như giữa ban ngày” – để 
em được thấy bà em “to lớn và đẹp lão” đến đón em cùng bay vào thế giới ước mơ trong 
ánh sáng huy hoàng xua hết tối tăm đè nặng cuộc đời em. 
Câu chuyện kết thúc. Ngày mới lại bắt đầu, “mặt trời lên, trong sáng, chói chang trên bầu 
trời xanh nhợt”. Sự sống vẫn tiếp diễn, mọi người đón “ngày mồng một đầu năm hiện lên 
trên thi thể em bé ngồi giữa những bao diêm”, nhìn em để buông ra lời nhận xét thờ ơ: 
“chắc nó muốn sưởi cho ấm”. Không ai được biết những cái kỳ diệu em đã trông thấy, 
chỉ duy nhất một người chứng kiến được “cảnh  huy hoàng lúc hai bà cháu bay lên để 
đón lấy những niềm vui đầu năm”, đó chính là nhà văn. Ông đã cúi xuống nỗi đau 
của  một em bé bất hạnh, kể cho ta nghe câu chuyện cảm động này bằng tất cả tình yêu 
thương vô bờ bến đối với trẻ thơ và những con người nghèo khổ. An-đéc-xen đã cất lên 
tiếng nói cảnh tỉnh những trái tim đông cứng như băng giá, gửi bức thông điệp của tình 
thương đến với mọi người. T.H.N  

Thứ Ba, ngày 26 tháng 12, 2006 
 
 

Cảm nhận CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG 
Điểm Ngôi sao Blog: 18 (3 lượt) | Lượt xem: 2946   
Ai đã từng đọc những truyện ngắn của nhà văn  người Mĩ  O’Hen-ri (1862 – 1910) hẳn 
sẽ cảm nhận một điều: từ hiện thực cuộc sống đầy rẫy những bất công vô lý, đem đến 
bao bất hạnh cho những cuộc đời nghèo khổ, nhà văn luôn khơi dậy được vẻ đẹp tâm hồn 
những con người ấy qua những tình huống truyện bất ngờ, cảm động. Chiếc lá cuối cùng 
là một truyện ngắn xuất sắc của nhà văn ắp tràn tình thương yêu và niềm tin với con 
người, một bức thông điệp khẳng định sứ mạng và sức mạnh của nghệ thuật chân chính. 
Câu chuyện kể về cuộc sống chật vật của những người hoạ sĩ nghèo: hai nữ họa sĩ trẻ Xiu 
và Giôn-xi sống cùng căn hộ với người họa sĩ già Bơ-men. Những khó khăn về vật chất 
đã vắt kiệt sức sáng tạo, khiến họ lâm vào cảnh bi đát. Cụ Bơ-men suốt bốn chục năm 
mơ ước vẽ một bức kiệt tác mà không thực hiện được, đành phải ngồi làm mẫu cho các 
họa sĩ trẻ để kiếm chút tiền còm nuôi thân. Giôn-xi bị sưng phổi, bệnh tật và nghèo túng 
đã lấy nốt của cô niềm tin vào cuộc sống. Chỉ còn lại Xiu mòn mỏi với những bức vẽ và 
ám ảnh bởi suy nghĩ  của Giôn-xi: cô gái bệnh tật ấy đang đếm từng chiếc lá rơi để chờ 
định mệnh phán quyết mạng sống của chính mình, với niềm tin khi chiếc lá cuối cùng 
rụng xuống thì cô sẽ ra đi… Không gian cuộc sống của những con người khốn khổ ấy 
lạnh lẽo u ám như mùa đông, nặng trĩu những buồn lo. 
Đáng sợ làm sao khi mỗi ngày trôi đi trong gió tuyết và những cơn mưa lạnh lẽo dai 
dẳng, những chiếc lá  thường xuân tiếp tục rơi xuống, chỉ còn lại một chiếc lá cuối cùng 
để Giôn-xi như nhìn thấy cái chết của mình đang đến gần. Có lẽ ai trong chúng ta cũng 
cảm thấy rối lòng, bất lực trước một con người đã buông xuôi, chán sống. Bởi thế nhà 
văn đã tập trung miêu tả khoảnh khắc căng thẳng của Xiu và cụ Bơ-men lúc Giôn-xi 



đang ngủ: “Họ sợ sệt ngó ra ngoài cửa sổ, nhìn cây thường xuân. Rồi họ nhìn nhau một 
lát, chẳng nói năng gì”. Có lẽ trong giây phút đó, họ đã nhìn thấy nhánh thường xuân 
cuối cùng trụi lá rồi chăng? Dường như cùng với cái khắc nghiệt của trời đông, mưa gió, 
họ có thể đoán trước được điều gì khi Giôn-xi tỉnh dậy vào sáng hôm sau và thấy chiếc lá 
cuối cùng đã rụng. 
Trong hoàn cảnh này, người đau khổ nhất không phải là Giôn-xi mà chính là cô gái trẻ 
Xiu. Bởi lẽ, cô là người sẽ phải chứng kiến toàn bộ tấn bi kịch sắp diễn ra vào sáng hôm 
sau khi Giôn-xi lại nhìn ra cửa sổ. Nhà văn không mô tả cụ thể tâm trạng Xiu, chỉ cho 
biết cô “tỉnh dậy sau khi chợp mắt được một tiếng đồng hồ”,như vậy có nghĩa là cô đã 
phải trải qua một đêm trắng đầy âu lo thổn thức, trong sự bồn chồn và bất lực. Một đêm 
mưa gió ngoài trời dữ dội, một chiếc lá mong manh bám trên bức tường gạch chắc chắn 
sẽ bị vùi dập tơi tả, không chống chọi nổi sự tàn phá của tự nhiên. Điều đó có nghĩa là 
sau phút kéo mành lên, Giôn-xi sẽ nhìn thấy cái chết của chính mình. Nhưng Xiu cũng 
không thể chịu được khoảnh khắc nhìn thấy “Giôn-xi đang mở to cặp mắt thẫn thờ nhìn 
tấm mành mành màu xanh đã kéo xuống”. Không kéo mành lên cũng không được, vì như 
vậy Xiu sẽ mang mặc cảm chính mình mới là người gây ra cái chết của Giôn-xi. Ta hiểu 
tâm trạng của cô khi làm theo một cách chán nản, bản thân cô cũng không còn phương 
cách nào giúp cho người đồng nghiệp, người em gái kia từ bỏ suy nghĩ điên rồ đáng sợ 
kia. 
Chính vào lúc ấy, một hình ảnh bất ngờ đã làm đảo lộn mọi dự đoán, đảo ngược cả tình 
huống tưởng như chắc chắn trong dự định của Giôn-xi, trong nỗi lo của Xiu và trong sự 
thất vọng của mọi người. Tình huống ấy đã thắp lại niềm hy vọng như một phép màu: 
vẫn còn một chiếc lá thường xuân bám trên bức tường gạch. Có lẽ người vui mừng nhất 
lúc này là Xiu, vì chiếc lá cô nhìn thấy không phải là một ảo ảnh: “Đó là chiếc lá cuối 
cùng trên cây. Ở gần cuống lá còn giữ màu xanh sẫm, nhưng với rìa lá hình răng cưa đã 
nhuốm màu vàng úa, chiếc lá vẫn dũng cảm treo bám vào cành cách mặt đất chừng hai 
mươi bộ”. Còn Giôn-xi? Cô cũng nhận ra: “Đó là chiếc lá cuối cùng”,  thừa nhận sự thật 
một cách miễn cưỡng và tiếp tục suy nghĩ: “Hôm nay nó sẽ rụng thôi và cùng lúc đó thì 
em sẽ chết”. 
Giôn-xi thật đáng thương nhưng cô cũng thật đáng trách khi vẫn đeo đuổi ý định từ bỏ 
cuộc sống. Cô chìm đắm trong ý nghĩ kỳ quặc của mình, mặc kệ những sợi dây ràng 
buộc cô với tình bạn và với thế gian cứ lơi lỏng dần từng sợi một.Cô đã phụ lòng của 
Xiu, bởi lẽ cô đã xem nỗi đau của mình lớn hơn tất cả mọi sự quan tâm lo lắng của mọi 
người. Trong thời điểm ấy, sẽ không ai có thể giúp đỡ cô, ngoại trừ chính bản thân cô. 
Thời gian một ngày kéo dài đằng đẵng để Giôn-xi chứng kiến chiếc lá thường xuân 
chống chọi với mùa đông khắc nghiệt. Chiếc lá bướng bỉnh ấy không chấp nhận sự 
buông xuôi của một cô gái còn quá trẻ. Thế nhưng, khi con người ấy đã chấp nhận đầu 
hàng số phận, thì sức mạnh của màn đêm buông xuống, gió bấc ào ào, mưa đập mạnh 
vào cửa sổ  lại có một uy lực khiến cho Giôn-xi không còn một niềm tin nào vào sự sống 
của chính mình. Sự cố chấp ấy quả thật đáng chê trách. 
Nhà văn đã tạo ra một tình huống thử thách trước số phận của Giôn-xi, để rồi, cuối cùng 
người đọc có thể thở phào nhẹ nhõm: “chiếc lá thường xuân vẫn còn đó”. Chiếc lá mong 
manh ấy đã chiến thắng được thời tiết khắc nghiệt, để tạo ra một bước ngoặt trong nhận 
thức của Giôn-xi. Cuối cùng, cô gái ấy đã nhận ra sự ích kỷ tồi tệ của bản thân mình. 
Chiếc lá cuối cùng đã cứu sống một sinh linh. Trước hết là thức tỉnh khát vọng sống tiềm 
ẩn trong tâm hồn của Giôn-xi, để cô nhận ra: “có một cái gì đấy đã làm cho chiếc lá cuối 
cùng vẫn còn đó để cho em thấy rằng mình đã tệ như thế nào. Muốn chết là một tội.”. 
Phép nhiệm màu đã xảy ra, vượt qua tất cả những quy luật thường tình của thiên nhiên 
tạo hoá, khiến Giôn-xi không hiểu và không sao hiểu được. Phải chăng, Thượng đế chí 
công và nhân từ không nỡ để một cô gái trẻ phải sớm giã từ cuộc sống? Không những 
thế, sau thời khắc bừng tỉnh, cô gái Giôn-xi đã lại bắt đầu mơ ước về tương lai: “một 
ngày nào đó em sẽ vẽ được vịnh Na- plơ". Thượng đế thật công bằng, vị thượng đế ấy có 



tên là… Bơ-men. 
Người hoạ sĩ già khốn khổ ấy không có quyền năng tối thượng của Thượng đế, nhưng 
ông có một trái tim giàu lòng thương cảm. Hoá ra, trong thời điểm làm mẫu cho Xiu, con 
người ấy đã đi đến một quyết định táo bạo, đoạt quyền của Đấng-toàn-năng bằng chính 
khả năng của mình. Con người đã bốn mươi năm theo đuổi kiệt tác mà không thành công 
đã tạo nên một kiệt tác cuối cùng của đời mình: chiếc lá cuối cùng! Khi bắt tay vào công 
việc, người nghệ sĩ chân chính ấy đã âm thầm  hành động với ước nguyện thật cao cả: trả 
lại niềm tin vào sự sống cho Giôn-xi. Không ai được biết có bao nhiêu tinh hoa đã phát 
tiết trong giờ phút vẽ nên chiếc lá trên tường của cụ Bơ-men. Tất cả đều diễn ra quá bất 
ngờ, đến nỗi cả Xiu là người đã chứng kiến giờ phút chiếc lá cuối cùng rụng xuống cùng 
cụ Bơ-men cũng phải bàng hoàng. Ta chợt hiểu những lời nói hối hả của cô với Giôn-xi: 
“Em thân yêu, thân yêu. Em hãy nghĩ đến chị, nếu như em không còn muốn nghĩ đến 
mình nữa. Chị sẽ làm gì đây?”. Cô đã hiểu tất cả, nhưng không dám nói rõ cho Giôn-xi, 
bởi lẽ cô chưa thể hình dung ra phản ứng của Giôn-xi trước một sự lừa dối bắt nguồn từ 
lòng tốt của người hoạ sĩ già. Lời nói ấy còn bộc lộ một niềm sung sướng vô biên của 
Xiu trước giải pháp tình thế mà cụ Bơ-men đã nghĩ ra trong đêm chiếc lá cuối cùng thực 
sự đã rụng xuống. Bởi thế, lần kéo mành vào hôm sau, ta không còn gặp tâm trạng chán 
nản đến cùng cực của Xiu nữa. 
Vì sự sống của một cô gái, cụ Bơ-men đã bất chấp thử thách của thời tiết khắc nghiệt, 
quên đi sự sống của bản thân mình. Có lẽ bản thân cụ cũng không ngờ đó là bức vẽ cuối 
cùng của cuộc đời mình, nhưng chắc chắn một điều khi người hoạ sĩ ấy vẽ chiếc lá, bức 
vẽ ấy không nhằm để lưu lại tên tuổi nghệ sĩ với đời. Điều đáng quan tâm lúc đó là sự 
sống đã tắt trong tâm hồn một cô gái trẻ, làm thế nào để cô thôi không bị ám ảnh bởi quy 
luật lạnh lùng của tạo hoá, để rồi vươn lên giữa cuộc đời bằng chính sức sống tiềm tàng 
trong tâm hồn cô. Đó là lúc người hoạ sĩ già ấy hiểu thấu sứ mạng vinh quang và cao cả 
của nghệ thuật: hướng về con người chứ không phải là nhằm tạo chút danh tiếng hão 
huyền, nghệ thuật chỉ thật sự bắt đầu khi sáng tạo của người nghệ sĩ giúp ích cho đời. 
Cuối cùng thì Giôn-xi đã vượt qua cửa ải của chính mình, trở lại với niềm tin sự sống 
nhờ niềm tin vào sức sống mãnh liệt từ chiếc lá cuối cùng – tác phẩm của cụ Bơ-men. 
Nhưng người nghệ sĩ già ấy đã phải trả một cái giá quá đắt bằng chính mạng sống của 
mình. Giôn-xi chỉ được biết điều ấy khi đã thật sự bình phục bằng nghị lực của chính 
mình. Qua lời thuật lại của Xiu, ta hiểu được lòng biết ơn của Xiu đối với người hoạ sĩ 
cao cả ấy, và cô muốn nhắc nhở Giôn-xi không thể  vô ơn trước sự hy sinh của một con 
người chân chính, vì sự sống của đồng loại đã không ngần ngại xả thân. Cụ Bơ-men đã 
nhiễm chính căn bệnh sưng phổi của Giôn-xi vào lúc tạo nên chiếc lá cuối cùng  giữa 
một đêm đông mưa gió lạnh lẽo. Chi tiết xúc động này khiến ta tin rằng Giôn-xi dù biết 
rằng chiếc lá ấy là một sản phẩm nhân tạo, nhưng  chắc chắn cô sẽ không bao giờ hối hận 
trước một sự lừa dối cao cả như thế, Người hoạ sĩ già Bơ-men là hiện thân của sự cao 
thượng, lòng vị tha, đức hy sinh của một con người chân chính. 
Câu chuyện kết thúc bằng một sự đảo ngược tình huống lần thứ hai. Chiếc lá cuối cùng là 
một sự lừa dối, nhưng lại là một sự lừa dối cao cả để  đem lại niềm tin vào sự sống cho 
con người. Kiệt tác cuối cùng của người họa sĩ già đã được ra đời nằm ngoài tất cả mọi 
dự đoán của công chúng. Nhưng chiếc lá cuối cùng ấy mãi mãi là bằng chứng của tấm 
lòng yêu thương con người. Bởi thế, Chiếc lá cuối cùng  sẽ mãi bất tử với thời 
gian.T.H.N  
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Trong nhịp sống tất bật, hối hả quay cuồng , nếu không có một khoảng lặng, một phút dừng 
lại ngắm nhìn cuộc đời, hẳn con người sẽ không bao giờ tìm được chút bình yên, thanh thản 
cho tâm hồn mình. Những lo toan thường nhật, cuộc mưu sinh bận rộn với bao toan tính, đắn 
đo đã cuốn con người vào vòng quay bất tận. Nhưng không, ở đâu đó, hơi ấm tình người vẫn 
lặng lẽ toả sáng. Ngay trong một khu phố nhỏ tồi tàn, vẫn cất lên bản nhạc dịu dàng giữa một 
xã hội phồn vinh, rộng lớn. Nơi ấy, nhà văn Mĩ O’ Henri, bằng tấm chân tình của mình, đã 
giúp người đọc phát hiện bao vẻ đẹp của tình thương yêu giữa những người lao động nghèo 
khổ. Đoạn trích trong “Chiếc lá cuối cùng” diễn tả đầy đủ vẻ đẹp những trái tim nhân hậu 
cao cả . 
“Chiếc lá cuối cùng” là truyện ngắn kể về những người nghệ sĩ nghèo. Xiu và Giôn-xi là hai 
nữ hoạ sĩ trẻ sống trong một căn hộ thuê rẻ tiền ở khu quảng trường Griniz gần công viên Oa-
sinh-tơn. Bệnh viêm phổi và sự nghèo túng đã khiến Giôn- xi ngã gục trên con đường tìm về 
với sự sống. Cô nằm bất động trên giường bệnh, dõi theo những chiếc lá thường xuân qua ô 
cửa sổ và tin rằng mình sẽ ra đi khi chiếc lá cuối cùng rụng xuống. Vẻ chán nản làm bệnh tình 
của cô ngày một trầm trọng. Xiu vô cùng lo lắng và bộc lộ nỗi niềm với cụ Bơ-men - người 
hoạ sĩ nghèo luôn ấp ủ ước mơ vẽ một kiệt tác nhưng chưa bao giờ thực hiện được, đành sống 
qua ngày bằng tiền vẽ tranh quảng cáo và ngồi làm mẫu cho các hoạ sĩ trẻ cùng xóm... Một 
buổi sáng, Giôn- xi lại thều thào ra lệnh cho Xiu kéo chiếc màn cửa sổ để cô nhìn ra ngoài. 
Sau trận mưa vùi dập và những cơn gió phũ phàng đêm trước, một chiếc lá vẫn bướng bỉnh 
bám trên cành thường xuân. Đó là chiếc lá cuối cùng của cây. Cả ngày hôm ấy, Giôn-xi chờ 
cho chiếc lá rụng xuống và cô sẽ chết. Nhưng sáng hôm sau, chiếc lá vẫn còn nguyên trên 
cây, tiếp thêm cho Giôn- xi sức sống và niềm hi vọng một ngày nào đó sẽ được vẽ vịnh Na-
plơ. Khi Giôn-xi gần như chiến thắng được bệnh tật thì cụ Bơ-men qua đời, vì bệnh lao phổi. 
Chiếc lá thường xuân giúp Giôn-xi vượt qua cơn nguy hiểm là kiệt tác cụ Bơ-men đã vẽ trên 
tường trong đêm mưa gió dữ dội, tàn bạo, cái đêm mà chiếc lá cuối cùng không chịu nổi sức 
gió đã lìa cành... Đoạn trích thấm đượm tình người đã rung lên những sợi dây cảm xúc trong 
tâm hồn độc giả. 
Tình người cao đẹp được thể hiện trước hết ở nhân vật Bơ-men và bức kiệt tác của cụ. Ngay 
từ đầu đoạn trích, người hoạ sĩ già khắc khổ này chỉ xuất hiện qua một vài chi tiết: Xiu và cụ 
Bơ-men “sợ sệt ngó ra ngoài cửa sổ, nhìn cây thường xuân. Rồi họ nhìn nhau một lát, chẳng 
nói năng gì”; “cụ Bơ-men mặc chiếc áo sơ mi cũ màu xanh, ngồi đóng vai một tay thợ mỏ già 
trên cái ấm đun nước lật úp giả làm tảng đá” và cuối cùng chỉ thấp thoáng qua lời kể của Xiu. 
Nhưng có lẽ đôi hình ảnh hiếm hoi ấy mãi còn lại trong tâm trí bao người. Giây phút “nhìn 
cây thường xuân” đầy lo lắng là lúc cụ cảm nhận rõ nhất dáng ngủ yếu ớt cũng như mạng 
sống mong manh của Giôn-xi. Không ai biết trong ánh nhìn lặng lẽ chẳng nói năng và cái 
dáng ngồi làm mẫu bất động, cụ đang ấp ủ một điều gì. Đã từ lâu, ông cụ già “nhỏ nhắn dữ 
tợn” tự coi mình là một con chó xồm lớn chuyên canh gác và bảo vệ cuộc sống của hai nữ hoạ 
sĩ trẻ yếu đuối Xiu và Giôn-xi.Với cụ Bơ-men cô độc, có lẽ hai cô gái không khác gì những 
người ruột thịt, những người thân yêu nhất trong những năm tháng tuổi già hiu quạnh. 
Thường ngồi làm mẫu cho những bản vẽ của cô chị và hay tâm tình về tác phẩm kiệt xuất của 
mình, phải chăng đó là những tình cảm ấm áp mà cụ dành cho họ? Cụ hiểu tâm trạng Giôn-xi 
và nỗi lòng Xiu. Và... O’ Hen-ri không kể ông cụ làm gì sau khi về căn hộ cũ tồi tàn của 
mình. Cách cắt đoạn tạo một khoảng không gian riêng mà trong đó, chẳng ai có thể đoán được 
cụ Bơ-men sẽ có những hành đông cụ thể nào. Nhưng rồi, qua lời kể của cô chị Xiu, Giôn-xi 
và người đọc chợt ngỡ ngàng hiểu rõ công việc mà cụ đã âm thầm làm trong im lặng, trong 
những tiếng gào thét dữ dội của giông bão. Một mình cụ, với ngọn đèn bão, với bảng màu và 
chiếc thang mà có lẽ phải vất vẻ lắm cụ mới có thể lôi được nó ra khỏi chỗ cũ.... đã hoàn 
thành bức kiệt tác của cuộc đời mình. Thân già khổ sở trong đêm tối khủng khiếp đang nhăm 
nhe quật ngã mọi thứ, phải dũng cảm, chịu khó, bến bỉ như thế nào thì cụ Bơ-men nhỏ nhắn 
mới có thể gắng sức đương đầu với cơn mưa phũ phàng như vậy? Hơn nữa, vẽ - dẫu chỉ là vật 
nhỏ nhoi như một chiếc lá - trong hoàn cảnh khắc nghiệt, không ai giúp đỡ lại càng khó khăn 
gấp bội. Chiếc lá rất thật: “tuy ở gần cuống lá vẫn còn giữ màu xanh sẫm, nhưng rìa lá hình 



răng cưa đã nhuốm màu vàng úa” được vẽ nên bằng tất cả tấm lòng, tâm huyết và tài năng của 
người hoạ sĩ già Bơ-men. Nhưng điều quan trọng nhất là mục đích cuối cùng của người hoạ sĩ 
“thất bại trong nghệ thuật” đã đạt được. Chiếc lá mỏng manh chống chọi, thách thức cùng gió 
rét đã tiếp thêm sức sống và niềm tin cho Giôn-xi, kéo cô từ vực sâu của chết chóc và bệnh tật 
lên đỉnh chiến thắng. Nhưng bù lại, cụ Bơ-men đã vĩnh viễn ra đi. Hoá ra ông cụ già “hay chế 
nhạo cay độc sự mềm yếu của bất kì ai” lại là một người có thể hi sinh mạng sống của mình vì 
người khác. Chiếc lá là minh chứng cho tất cả tâm lòng thương yêu và sự quyết tâm cứu cô 
hoạ sĩ trẻ đầy tài năng với tương lai phía trước của cụ. Có thể cụ không nghĩ rằng đó là một 
kiệt tác. Dẫu bức tranh chẳng phải là tác phẩm có thể đưa cụ và hai cô gái trẻ ra khỏi nơi ẩm 
thấp rẻ tiền mà họ đang trú ngụ, nhưng có lẽ dưới suối vàng cụ vẫn sẽ mỉm cười mãn nguyện. 
Ngay hành động của cụ cũng đã là một kiệt tác, một kiệt tác vô giá dù không màu sắc, không 
đường nét, không âm thanh... nhưng chan chứa tình người. Tác giả không trực tiếp miêu tả mà 
tiết lộ cách “sáng tác” âm thầm, lặng lẽ ấy qua lời nói của Xiu tạo một sự bất ngờ cho người 
đọc, đồng thời tô đậm thêm tấm lòng cao cả và đức hi sinh như thánh thần của một hoạ sĩ già 
nghèo khổ. 
Cũng như cụ Bơ-men, khi nhìn cây thường xuân chỉ còn trơ trọi vài chiếc lá, Xiu đã không 
giấu được nỗi lo sợ của mình. Giôn-xi tuy không ruột rà máu mủ gì với cô, nhưng cô thương 
Giôn-xi như một người em gái. Khoảnh khắc lặng nhìn cây thường xuân là khoảng lặng nặng 
nề đè trĩu tâm tư Xiu. Vì thế, sáng hôm sau, khi Giôn-xi yêu cầu kéo rèm cửa lên, cô “làm 
theo một cách chán nản”. Rõ ràng trong cô vẫn bị ám ảnh bởi tâm trạng bi quan của Giôn-xi. 
Cô không tin vào điều định mệnh về “chiếc lá cuối cùng” mà Giôn-xi nghĩ đến, nhưng cô sợ, 
với tình cảnh này, Giôn-xi sẽ thực sự rời xa cô mất. Cụ Bơ-men không nói gì với cô về việc 
làm của mình, về ý định thay thế chiếc lá thiên nhiên đã rơi rụng bằng một chiếc lá “nhân tạo” 
nên khi thấy trên cành chỉ còn duy nhất một chiếc lá lay lắt, mỏng manh, yếu ớt, Xiu không 
khỏi thắt lòng lo sợ. Tiếng thều thào đoán định của Giôn-xi: “Hôm nay nó sẽ rụng thôi và 
cùng lúc đó thì em sã chết” như bóp nghẹt trái tim Xiu. Trước mặt Giôn-xi, Xiu tỏ ra mạnh 
mẽ là thế - một Xiu luôn cứng cỏi gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực của em - nhưng Giôn-xi có 
biết từ sâu thẳm tâm hồn Xiu cũng yếu đuối và đa cảm lắm? Cô thương Giôn-xi đến nỗi lo sợ 
không biết rồi mình sẽ ra sao nếu Giôn-xi chết đi “Em thân yêu, thân yêu! Em hãy nghĩ đến 
chị, nếu em không còn nghĩ đến mình nữa. Chị sẽ làm gì đây?” Lời động viên tràn đầy tình 
thươmng yêu  để Giôn-xi hiểu rằng với Xiu, Giôn-xi như nửa cuộc đời cô. Giôn-xi mất đi rồi, 
liệu cuộc sống của cô có còn gì gọi là ý nghĩa? “Ngày hôm đó trôi qua, và ngay cả trong ánh 
hoàng hôn, họ vẫn có thể trông thấy chiếc lá thường xuân đơn độc níu vào cái cuống của nó 
trên tường”, một câu kể ngỡ như bình thường mà chứa đựng bao nỗi niềm. Trong bóng tối 
đang dần buông xuống, những đôi mắt vẫn không ngừng dõi theo chiếc lá cuối cùng như 
muốn chứng kiến cảnh chống chọi của nó với thiên thiên khắc nghiệt. Niềm hi vọng vẫn còn 
đó, nhưng có thể phụt tắt bất cứ lúc nào, khác gì ngọn đèn leo lét trước cơn gió dữ. Nhà văn 
không dùng một từ ngữ nào để miêu tả tâm trạng Xiu khi sang ngày sau nữa, chiếc lá vẫn 
dũng cảm bám chặt trên cành, nhưng vẫn có thể hình dung nét mặt tươi tắn của cô. Hẳn Xiu 
rất mừng khi Giôn-xi muốn ăn cháo. Những cử chỉ chăm sóc tận tình đã được đáp lại. Lời nói 
của vị thầy thuốc “Được năm phần mười rồi. Chăm sóc chu đáo thì chị sẽ thắng” càng khơi 
dậy niềm hi vọng vốn có lúc tưởng như tắt lụi. Cùng với sự cổ vũ của “chiếc lá dũng cảm” - 
kiệt tác của cụ Bơ-men - Xiu đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp Giôn-xi tìm lại được 
niềm tin và sự sống. Tình bạn và tấm lòng chân thật đã chiến thắng lão già viêm phổi quái ác. 
Lại một khoảng thời gian nữa trôi qua, khoảng thời gian thể hiện sự tinh tế và chín chắn trong 
vai trò làm chị của Xiu. Khi Giôn-xi đã lấy lại được sự vui vẻ, Xiu mới nhỏ nhẹ nói cho em sự 
thật mà có lẽ cô cũng chỉ mới biết không bao lâu. Nếu Xiu biết trước ý định của cụ Bơ-men 
thì truyện sẽ mất đi nhiều sức hấp dẫn, và chắc chắn cũng sẽ không có đoạn văn thể hiện tâm 
trạng lo lắng thấm đượm tình người của Xiu. Cô không phải là trung tâm tác phẩm nhưng lại 
đem đến cho người đọc một tình cảm êm dịu, hiền hoà, góp thêm một phần vào bức tranh với 
những gam màu sáng của tình người cao đẹp. 
Còn Giôn-xi, người biết sự thật cuối cùng? Cảnh ngộ của cô thật đáng thương. Cái nghèo túng 



cùng cơn bệnh hoành hành cướp đi của cô tất cả sức lực. Cô gần như tuyệt vọng. Mỗi tiếng 
đếm  lùi khi từng chiếc lá rơi xuống là mỗi lúc cô cảm thấy gần kề với cái chết hơn. Lưỡi hái 
tử thần cứ chập chờn trước mặt Giôn-xi đầy đe doạgắn với hình ảnh của nhưng chiếc lá 
thường xuân nhỏ bé. Sự sống mong manh của cô khác nào những chiếc lá ấy, chỉ một cơn gió 
thoảng qua là có thể lìa cành? Người đọc chợt căng thẳng, hồi hộp mỗi khi Giôn-xi bảo Xiu 
kéo mành lên. Ngay ngày hôm trước, sự tuyệt vọng của Giôn-xi làm nên nỗi niềm lo sợ trong 
Xiu và cụ Bơ-men, để rồi nỗi lo sợ lại len lỏi vào lòng người đọc. Lần thứ nhất kéo mành chỉ 
còn lại một chiếc lá, khiến không ai có thể dứt mắt khỏi sự sống nhỏ nhoi ấy suốt một ngày 
một đêm. Lần kéo mành thứ hai, liệu chiếc lá có còn và tính mạng của Giôn-xi sẽ ra sao? 
Giôn-xi có tàn nhẫn quá không khi bóp nghẹt trái tim người thân yêu bằng cách ra lệnh kéo 
mành như thế? Thật khó mà hồn nhiên, vui vẻ khi nghĩ rằng mình sắp chết, nhất là lúc con 
người đang ở vào độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời! Nghe những lời thủ thỉ tâm tình của Xiu, 
Giôn-xi cũng cô đơn lắm chứ. “Cái cô đơn nhất trong khắp thế gian là một tâm hồn đang 
chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi xa xôi bí ẩn của mình”. Cô đơn “khi những mối dây ràng 
buộc cô với tình bạn và với thế giới xung quanh cứ lơi lỏng dần từng sợi một”. Và nỗi sợ hãi 
choán hết tâm trí cô. Nhưng khi đêm đã qua rồi mà chiếc lá cuối cùng vẫn chưa lìa cành, 
Giôn-xi “nằm nhìn chiếc lá hồi lâu”,cái nhìn như dần sưởi ấm trái tim yếu đuối giá lạnh của 
cô. Có lẽ cô đang nghĩ và so sánh mình với sự mạnh mẽ của chiếc lá: “Có một cái gì đấy đã 
làm cho chiếc lá cuối cùng vẫn còn đó để cho em thấy mình đã tệ như thế nào” và chợt nhận 
ra “muốn chết là cái tội”. Khoảng thời gian diễn ra sự hồi sinh diệu kì trong tâm hồn cô. Chiếc 
gương tay, ý muốn được ngồi dậy xem Xiu nấu nướng là những biểu hiện rõ rệt nhất của sự 
sống. Và niềm hi vọng được vẽ cảnh vịnh Na-plơ lại bùng cháy. Nhận được sự dộng viên, 
khích lệ âm thầm lặng lẽ của cụ Bơ-men, của Xiu, Giôn-xi đã tự mình biến cái không tưởng 
thành hiện thực. Tất cả sẽ trở nên vô nghĩa nếu như giờ phút này cô lại chấp nhận buông xuôi. 
Nhưng không, người đọc có thể thở phào nhẹ nhõm trước một sự sống mới đang hình thành. 
Câu chuyện khép lại bằng lời kể của Xiu mà không để Giôn-xi có phản ứng gì thêm. Biết đâu 
mỗi lần ngắm chiếc lá là một lần Xiu và Giôn-xi được tiếp thêm sức lực và bản lĩnh để vượt 
qua nhưng khó khăn, gian khổ trong cuộc sống? Truyện đã dừng lại, nhưng dư âm vẫn còn 
vang vọng trong lòng người đọc với bao suy nghĩ, dự đoán... 
Ngoài nghệ thuật miêu tả diễm biến tâm lí và khắc hoạ tính cách ba nhân vật, nhà văn O’hen-
ri đã thành công trong việc xây dựng hai tình huống bất ngờ, thú vị. Ngay từ đầu, Giôn-xi đã 
đem đến bao lo lắng, thương cảm khi từng giờ phút chiến đầu và dần buông xuôi trước tử 
thần, nhưng theo thời gian, tình huống bỗng đảo ngược, Giôn-xi trở nên yêu đời, ham sống, 
tạo nên tiếng thở phào nhẹ nhõm. Ngược lại, cụ Bơ-men khoẻ mạnh bỗng chết vì bệnh viêm 
phổi, một cái chết để lại những giọt nước mắt cảm động. Cả hai lần đảo ngược tình huống đều 
xoay quanh một trục: Bênh viêm phổi, chiếc lá cuối cùng, có khác chăng là hành trình đi từ sự 
sống đến cái chết của một hoạ sĩ già để kéo cô gái trẻ từ cõi chết ngược về sự sống. Nghệ 
thuật đặc sắc ấy đã góp phần làm nên sức hấp dẫn của truyện. 
Cả ba nhân vật xuất hiện bổ sung và hoàn chỉnh dần bức tranh thấm đượm tình người, dẫu là 
những con người không ruột thịt máu mủ. Và một nhân vật cứ im lìm, bất động, lặng lẽ chứng 
kiến sự đổi thay kì diệu. Chỉ vài trang kết truyện “Chiếc lá cuối cùng” với lối xây dựng theo 
kiểu có nhiều tinh tiết hấp dẫn, sắp xếp chặt chẽ khéo léo, kết cấu đảo ngược tình huống hai 
lần, O’Hen-ri đã gây hứng thú và làm cho chúng ta rung cảm trước tình yêu thương cao cả 
giữa những con người nghèo khổ. (Bài của học sinh Lê Phan Vĩ  Ái) 
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“Hàng năm, cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám 
mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm mơn man của buổi tựu trường…”, 
những câu văn ấy của Thanh Tịnh đã xuất hiện trên văn đàn Việt Nam hơn sáu mươi năm 
rồi! Thế nhưng “Tôi đi học” vẫn là một trong những áng văn gợi cảm, trong trẻo đầy 
chất thơ của văn xuôi quốc ngữ Việt Nam. Không những thế, tác phẩm còn in đậm dấu 
ấn của Thanh Tịnh – một phong cách trữ tình nhẹ nhàng, nhiều mơ mộng và trong sáng. 
Dòng cảm xúc của nhân vật tôi trong truyện vẫn ắp đầy trong tâm trí ta những nét thơ dại 
đáng yêu của trẻ thơ trong buổi đầu đến lớp. Trong chúng ta ai cũng đã từng trải qua 
ngày tháng đầu tiên của tuổi học trò. Với Thanh Tịnh, trường làng Mỹ Lí là một mảng ký 
ức nhiều lần từng trở đi trở lại trong những trang viết của ông. Câu chuyện “tôi đi học” 
rất đơn giản, nhưng làm xúc động tất cả những ai từng cắp sách đến trường. Giọng kể 
chuyện bằng lối xưng hô trực tiếp “tôi” của nhà văn tạo cảm giác gần gũi chân thực, như 
một bản tự thuật tâm trạng mà dường như mỗi người chúng ta đều nhận ra mình trong đó. 
Nhà văn đã dẫn dắt chúng ta vào không gian êm đềm của mùa thu, trong khung cảnh một 
buổi mai đầy sương thu và gió lạnh, để trở về trên con đường làng dài và hẹp, để được 
sống lại cảm giác của một cậu bé ngây thơ nép mình bên mẹ, chập chững những bước 
chân đầu tiên đến trường. Cảm nhận về sự thay đổi không gian đã khắc ghi đậm nét, bởi 
chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: hôm nay tôi đi học. Chắc chắn, đó cũng là cảm 
giác của tất cả những ai đã, đang và từng đi học. Hình ảnh ấy thật gần gũi với chúng ta, 
giống như lời một câu hát ta đã từng quen thuộc “hôm nay em đến trường, mẹ dắt tay 
từng bước” (lời bài hát Đi học của Minh Chính - Bùi Đình Thảo ). Cảm giác của cậu bé 
như một con chim non vừa rời tổ, đang ngập ngừng những sải cánh đầu tiên, có chút chơi 
vơi nhưng thích thú. Thật thú vị biết bao khi ta cùng chia sẻ khoảnh khắc được cảm thấy 
mình trang trọng và đứng đắn của cậu bé. Cảm giác ấy thực ra đã bắt đầu từ sự thay đổi 
đầu tiên mà cậu bé rất hãnh diện vì đi học “oai” hơn nhiều với những trò thả diều hay ra 
đồng nô đùa, dù rằng cậu vẫn có thể rất thèm được như thằng Quý, thằng Sơn để được tự 
do bay nhảy. Bởi lẽ đi học là được tiếp xúc với cả một thế giới những điều mới lạ: quần 
áo mới, sách vở mới, thậm chí oai hơn là được cầm …bút thước mà không để lộ vẻ khó 
khăn gì hết. Bởi chưa là người thạo nên cậu bé phải ganh tị và thèm muốn được như 
chúng bạn. Trường học quả là một thế giới tôn nghiêm khiến cho cậu bé phải lo sợ vẩn 
vơ khi ngắm nhìn và bước chân vào cái nơi vừa xinh xắn vừa oai nghiêm như cái đình 
làng Hoà Ấp . Cái – đình – làng là nơi chỉ dành cho quan viên chức sắc, những người lớn 
mới được vào. Trường Mỹ Lí có lẽ chỉ dành cho người thạo, còn một cậu bé bước vào sẽ 
bị choáng ngợp trước vẻ oai nghiêm của nó, nên cảm giác hồi hộp là điều không tránh 
khỏi. Cảm giác được thấy mình trở nên quan trọng hơn cũng khiến cậu trở nên lúng túng. 
Không phải chỉ có cậu, mà đó cũng là tâm trạng chung của các cậu trò nhỏ: “Họ như con 
chim non đứng bên bờ tổ, nhìn quãng trời rộng muốn bay, nhưng còn ngập ngừng e sợ.”. 
Thật thú vị khi ta được biết cảm giác thèm vụng và ước ao thầm được như những người 
học trò cũ. Có lẽ khi nhớ lại ngày đầu đi học ấy, nhà văn vẫn chưa hề quên những bước 
chân run run buổi đầu đời, như lần đầu tiên khám phá ra một thế giới lạ: cái gì cũng to, 
đẹp và trang trọng. Có lẽ trong đời cậu bé, chưa có lúc nào được tiếp xúc với nhiều người 
lạ đến thế. Nhất là lại có một ông đốc trang nghiêm nhận học sinh vào lớp. Trong tâm trí 
của cậu cũng như bạn bè đồng trang lứa, đó là thời khắc hết sức trịnh trọng, khiến tim 
như ngừng đập, quên cả sự hiện diện của người thân và “tự nhiên giật mình và lúng túng” 
khi được gọi đến tên. Dẫu cho ông đốc trường Mỹ Lí đã đón các cậu bằng lời nói sẽ, 
bằng cặp mắt hiền từ và cảm động thì cũng không đủ giúp các cậu vượt qua phút hồi hộp 
và căng thẳng. Đoạn văn tái hiện không khí ấy của Thanh Tịnh cũng không giấu được nụ 
cười hóm hỉnh với kỷ niệm đầu đời đáng nhớ, sau lời dặn của thầy đốc “các em đều nghe 
nhưng không em nào dám trả lời. Cũng may đã có một tiếng dạ ran của phụ huynh đáp 
lại”. Những dòng cảm xúc khó diễn tả đã được nhà văn thuật lại một cách sinh động 
khiến cho mỗi một ai khi đã lớn khôn hơn đọc lại không khỏi bật cười trước những tiếng 
khóc của các cậu bé lần đầu tiên chính thức không còn được ở bên cạnh người thân, bước 



vào một nơi lạ lùng mới mẻ như trường học: “Không giữ được chéo áo hay cánh tay 
người thân, vài ba cậu đã từ từ buớc lên đứng dưới hiên lớp […]Một cậu đứng đầu ôm 
mặt khóc. Tôi bất giác quay lưng lại rồi dúi đầu vào lòng mẹ tôi nức nở khóc theo. Tôi 
nghe sau lưng tôi, trong đám học trò mới, vài tiếng thút thít đang ngập ngừng trong cổ”. 
Nhưng cũng rất nhanh chóng, nỗi sợ hãi ban đầu qua đi khi cậu bé được chính thức bước 
vào trong lớp học. Cặp mắt tò mò cảm nhận một thế giới mới mà cậu bé bây giờ thấy lạ 
lạ và hay hay, để rồi sau đó tự nhiên lạm nhận là vật của riêng mình. Hoá ra đi học cũng 
không đáng sợ để cho cậu bé nhanh chóng nguôi ngoai cảm giác chưa bao giờ tôi thấy xa 
mẹ tôi như lần này. Trường làng Mỹ Lí cũng giống như đồng làng Lê Xá mà thôi, cũng 
có những người bạn tí hon. Cảm giác rất tự nhiên ấy chính là vì cậu bé lại được hoà vào 
thế giới của riêng những cậu học trò, vẫn được có những phút ước ao riêng tư với niềm 
vui thơ bé. Đoạn văn kết lại tác phẩm thật đẹp trong hình ảnh liên tưởng : “Một con chim 
con liệng đến đứng bên bờ cửa sổ, hót mấy tiếng rụt rè rồi vỗ cánh bay cao”. Cánh chim 
của đồng nội đã đến với lớp học để làm sống lại kỷ niệm những hôm đi chơi suốt cả 
ngày, để lại trở về bao hình ảnh quen thuộc của cánh đồng lúa hay bên bờ sông Viêm. 
Con chim con ấy cũng chính là hình ảnh cậu bé buổi đầu đến lớp rụt rè để một mai sẽ 
được bay cao vào khung trời cao rộng. Nhưng trước mắt cậu bé giờ đây là phấn trắng, 
bảng đen và nét chữ của thầy, để cậu lại nghiêm chỉnh lần đầu trong đời, thể hiện tư cách 
cậu học trò ngoan: “Tôi vòng tay lên bàn chăm chỉ nhìn thầy viết và lẩm nhẩm đánh vần 
đọc: Bài viết tập: Tôi đi học”. Một trang vở mới sẽ in những nét chữ đầu tiên đầy hứa 
hẹn cho một tương lai đang mở ra với những bé thơ. Ta nhận ra trong mỗi lời văn của 
Thanh Tịnh một sự trìu mến đặc biệt dành cho những suy nghĩ và cảm xúc của nhân vật 
“tôi”. Bởi lẽ, đó chính là kỷ niệm đầu đời của nhà văn ,gắn với thế giới học trò mở ra bao 
ước vọng. Giọng văn nhẹ nhàng, hình ảnh khắc họa còn tươi rói bao nhiêu ký ức đầu đời 
đã làm nên chất thơ lan tỏa trong toàn bộ truyện ngắn. Truyện ngắn Tôi đi học của 
Thanh Tịnh còn đọng mãi trong ta kỷ niệm đầu đời trong sáng hồn nhiên, ghi lại khoảnh 
khắc thật đẹp trong tâm hồn tuổi thơ. Những trang văn tinh tế, giàu sức biểu cảm sẽ còn 
làm biết bao thế hệ học sinh xúc động.T.H.N  

Thứ Tư, ngày 27 tháng 12, 2006 
 
 

Cảm nhận đoạn trích TRONG LÒNG MẸ (Nguyên Hồng) 
Điểm Ngôi sao Blog: 15 (3 lượt) | Lượt xem: 5243  
 
 

 
 Nói đến Nguyên Hồng, người ta nhớ ngay một giọng văn như trút cả bao xúc động đắng 
đót vào trong những câu chuyện của ông. Hồi ký “Những ngày thơ ấu” là kỷ niệm xót 
xa của cậu bé Hồng, mang theo cái dư vị đắng chát của tuổi thơ khát khao tình mẹ. Cho 
đến tận bây giờ, khi đọc lại những trang viết này, người đọc vẫn lây lan cảm giác của cậu 
bé sớm phải chịu thiếu thốn tình cảm, để rồi chợt nhận ra: tình mẫu tử là nguồn sức mạnh 
thiêng liêng và diệu kỳ, là nguồn an ủi và chở che giúp cho đứa trẻ có thể vượt lên bao 
đắng cay tủi nhục và bất hạnh. 
Đoạn trích  Trong lòng mẹ là hồi ức đan xen cay đắng và ngọt ngào của chính nhà văn - 
cậu bé sinh ra trong một gia đình bất hạnh: người cha nghiện ngập rồi chết mòn, chết rục 
bên bàn đèn thuốc phiện, người mẹ cùng túng phải đi tha phương cầu thực, cậu bé Hồng 
đã phải sống trong cảnh hắt hủi ghẻ lạnh đến cay nghiệt của chính những người trong họ 
hàng. Cậu bé phải đối mặt với bà cô cay nghiệt, luôn luôn “tươi cười” – khiến hình dung 
đến loại người “bề ngoài thơn thớt nói cười – mà trong nham hiểm giết người không 
dao”. Đáng sợ hơn, sự tàn nhẫn ấy lại dành cho đứa cháu ruột vô tội của mình. Những 
diễn biến tâm trạng của bé Hồng trong câu chuyện đã được thuật lại bằng tất cả nỗi niềm 



đau thắt vì những ký ức hãi hùng kinh khiếp của tuổi thơ. Kỳ diệu thay, những trang viết 
ấy lại giúp chúng ta hiểu ra một điều thật tự nhiên giản dị: Mẹ là người chỉ có một trên 
đời, tình mẹ con là mối dây bền chặt không gì chia cắt được. 
Trước khi gặp mẹ: Nói một cách công bằng, nếu chỉ nhìn vào bề ngoài cuộc sống của cậu 
bé Hồng, có thể nói cậu bé ấy vẫn còn may mắn hơn bao đứa trẻ lang thang vì còn có 
một mái nhà và những người ruột thịt để nương tựa sau khi cha mất và mẹ bỏ đi. Nhưng 
liệu có thể gọi là gia đình không khi chính những người thân – mà đại diện là bà cô ruột 
lại đóng vai trò người giám hộ cay nghiệt. Tấm lòng trẻ thơ ấy thật đáng quí. Đối với bé 
Hồng, bao giờ mẹ cũng là người tốt nhất, đẹp nhất. Tình cảm của đứa con đã giúp bé 
vượt qua những thành kiến mà người cô đã gieo rắc vào lòng cậu 
“Vì tôi biết rõ, nhắc đến mẹ tôi, cô chỉ có ý gieo rắc vào đầu óc tôi những hoài nghi để 
tôi khinh miệt và ruồng rẫy mẹ tôi, một người đàn bà đã bị cái tội là goá chồng, nợ nần 
cùng túng quá, phải bỏ con cái đi tha phương cầu thực. Nhưng đời nào lòng thương yêu 
và lòng kính mến mẹ tôi lại bị những rắp tâm tanh bẩn xâm phạm đến…” 
Nhưng ta cũng nhận ra những vết thương lòng đau nhói mà bé Hồng đã sớm phải gánh 
chịu. Sự tra tấn tinh thần thật ghê gớm. Sức chịu đựng của một cậu bé cũng có chừng 
mực. Ta chứng kiến và cảm thương cho từng khoảnh khắc đớn đau, cậu đã trở thành tấm 
bia hứng chịu thay cho mẹ những ghẻ lạnh, thành kiến của người đời: “Tôi lại im lặng 
cúi đầu xuống đất: lòng tôi thắt lại, khoé mắt tôi đã cay cay” 
Dù đã kìm nén hết mức nhưng những lời độc ác kia vẫn đạt được mục đích khi đã lấy 
được những giọt nước mắt tủi nhục của một đứa trẻ không đủ sức tự vệ . Ta chợt ghê sợ 
trước loại người như bà cô – họ vẫn lẩn quất đâu đó quanh ta, với trò tra tấn gặm nhấm 
dần niềm tin con trẻ. Liệu ta có hoà chung giọt nước mắt này chăng: “Nước mắt tôi ròng 
ròng rớt xuống hai bên mép rồi chan hoà đầm đìa ở cằm và cổ”. 
Càng thương cho cậu bé Hồng, ta lại càng căm uất sự ghẻ lạnh của người đời trước 
những số phận bất hạnh. Từ nhận thức non nớt, cậu bé ấy cũng đã kiên quyết bảo vệ mẹ 
mình, bất chấp những thành kiến ác độc: “Chỉ vì tôi thương mẹ tôi và căm tức sao mẹ tôi 
lại vì sợ hãi những thành kiến tàn ác mà xa lìa anh em tôi, để sinh nở một cách giấu 
giếm… Tôi cười dài trong tiếng khóc”. Dường như khoảnh khắc cười dài trong tiếng 
khóc kia chứa chất sự phẫn nộ và khinh bỉ không cần giấu giếm Trong thâm tâm, liệu 
rằng cậu bé ấy  có khi nào oán trách mẹ mình đã nhẫn tâm bỏ con không? Có lẽ không 
bao giờ, bởi lẽ niềm khao khát được gặp lại mẹ lúc nào cũng thường trực trong lòng cậu 
bé. 
Ta xúc động biết bao nhiêu trước khoảnh khắc hồi hộp lo lắng của cậu bé khi sợ mình 
nhận nhầm mẹ. Linh cảm và tình yêu dành cho mẹ đã không đánh lừa cậu, để đền  đáp lại 
là cảm giác của đứa con trong lòng mẹ - cảm giác được chở che, bảo bọc, được thương 
yêu, an ủi. Hình ảnh mẹ qua những trang viết của nhà văn thật tươi tắn sinh động, là sự 
diệu kỳ giúp cậu bé vượt lên nỗi cay đắng của những ngày xa mẹ. Mỗi khi đứng trước 
mẹ, có lẽ mỗi một người trong chúng ta cũng sẽ cảm nhận được  tình me giống như cậu 
bé Hồng: “Mẹ tôi vừa kéo tay tôi, xoa đầu tôi hỏi thì tôi oà lên khóc rồi cứ thế nức nở”. 
Không khóc sao được, khi những uất ức nén nhịn có dịp bùng phát, khi cậu bé có được 
cảm giác an toàn và được chở che trong vòng tay mẹ. Thật đẹp khi chúng ta đọc những 
câu văn, tràn trề cảm giác hạnh phúc:“Phải bé lại và lăn vào lòng một người mẹ, áp mặt 
vào bầu sữa nóng của người mẹ, để người mẹ vuốt ve từ trán xuống cằm, và gãi rôm ở 
sống lưng cho, mới thấy mẹ có một êm dịu vô cùng”. Mẹ đã trở về cùng đứa con thân 
yêu, để cậu bé được thoả lòng mong nhớ và khát khao bé nhỏ của mình. Có lẽ không cần 
phải bình luận thêm nhiều, khi tất cả tình yêu với mẹ đã được nhà văn giãi bày trên trang 
giấy. 
Một đoạn trích ngắn, một tình yêu vô bờ bến nhà văn dành cho mẹ đã khiến cho bao trái 
tim trẻ thơ thổn thức. Điều quan trọng hơn, nhà văn đã đem đến cho ta những giờ phút 
suy ngẫm về vai trò Người Mẹ. Có lẽ vì những ngày thơ ấu in đậm trong hoài niệm đã 
làm nên một hồn văn nhân ái Nguyên Hồng sau này chăng? 
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Bữa nay lại thức, đọc blog bạn bè rồi quay về với cái blog của mình. Muốn làm một cái 
gì đó cho đổi mới phong cách, nhân đang học tiếng Anh liền mò vào từ điển MTD để tra 
danh xưng LÃNG TỬ của mình! Kết quả: 
 
vagabond 
 tính từ: 
 lang thang, lêu lổng, cầu bơ cầu bất, không nhà 
vagabond life 
 cuộc sống lang thang 
 (nghĩa bóng) vẩn vơ 
vagabond thoughts 
 ý nghĩ vẩn vơ 
lười biếng, vô công rồi nghề, buông xuôi 
 danh từ 
 kẻ lang thang lêu lổng 
(thông tục) tên du đãng phiêu bạc 
  nội động từ 
 (thông tục) đi lang thang lêu lổng 
Trời đất, thất vọng ghê gớm! Lâu nay cứ nghĩ lãng tử phải theo nghĩa đẹp lắm cơ! Hàn 
Mặc Tử chả có câu thơ: 
Lãng tử ơi! Mi là tên hành khất 
May không chết lạnh trước lầu mỹ nhân 
là gì!Vậy mà nickname của mình chả có gì là tử tế cả! Phim ảnh thì dựng lên chàng lãng 
tử Yến Thanhhoành tráng thế! Bà con mình cũng đua nhau đặt danh xưng lãng tử, không 
biết có tra từ điển như mình không nhỉ? 
Ngẫm đi rồi ngẫm lại, thấy các nghĩa trên vận vào mình đều đúng: bây giờ ở Hà Nội xa 
nhà, chẳng "lang thang, cầu bơ cầu bất không nhà" là gì? Học hành thì chưa tới chuyên 
ngành, ỷ có dăm ba câu ăn tục nói phét, chẳng tập trung, mà sắp thi rồi, thế thì "lêu lổng" 
quá đi chứ! Giờ này không chịu ngủ, chuyên lấy đêm làm ngày chẳng giống ai, chẳng 
khác nào du đãng! Tóc tai cũng dài rồi! Ít bữa mà con gái T.N thấy hình bố có khi lại bắt 
bố để tóc dài luôn như hồi ôn thi thì quá... lãng tử!!! "Ý nghĩ vẩn vơ" nhất là việc tham 
gia cuộc thi này với mong muốn ngông nghênh là "làm sứ giả văn chương". Kết quả là bị 
đám lãng tử hơn xúm vào bôi tro trát trấu đầy những đứa con tinh thần của mình. Góp ý 
tin nhắn cho người ta khuyên không nên làm thơ thế là bị ngay một bài thơ bêu riếu trên 
blog! Gặp đồng hương nhắn gửi thì bị chê là "đầu óc có vấn đề"! Ô hô! Ai tai! Thế thì 
vận vào chữ lãng tử là quá đúng! 
Nhớ ngày xưa, ông cụ mình có học tiếng Pháp, thỉnh thoảng mắng: cái thằng ma-cà-
bông! học thói ma-cà-bông! Hoá ra tiếng Pháp cũng lấy nghĩa na ná tiếng Anh để gọi 
danh xưng lãng tử! Mà như thế thì mình có gốc lãng tử từ nhỏ! Hèn gì chả cái gì vào 
khuôn phép bài bản, thích gì làm nấy đến vợ cũng phải kêu trời vì đam mê cái gì cũng ... 
dễ sa đà!  
Lẩn thẩn suy nghĩa ra xem có gì tốt đẹp hơn không, bèn đi đường vòng: lãng tử = lãng 
nhân! Tra ra từ: bohemian ! Từ này quen quá! Nhớ xưa xem phim Trên từng cây số, mê 
mấy gã Di-gan, dân bô-hê-miêng. Nhưng xem tiếng Anh giải nghĩa thế nào: 
tính từ (thuộc) Bô-hem 



 không chịu theo khuôn phép xã hội, tự do phóng túng (về mặt sinh hoạt, đạo đức) 
  danh từ 
người Bô-hem 
 người không chịu theo khuôn phép xã hội, người tự do phóng túng (về mặt sinh hoạt, đạo đức) 
Lãng nhân cũng toàn thấy nghĩa tiêu cực,lại còn bị "đánh giá đạo đức" nữa! Nhưng có vẻ 
như lại càng chính xác hơn với mình! Chỉ lúc nào nóng nước đỏ gọng mới chịu vào 
khuôn. Bị đời cho ăn tát mãi mà không chịu tỉnh, cứ thích gì làm nấy! Thôi thì, mình làm 
mình chịu kêu mà ai thương? Chỉ có bài thơ Nỗi nhớ của mình đã từng xuất hiện trong 
bao sưu tập thơ hay, chả hiểu vì sao post nhầm hai lần, kết quả là bị bình chọn 7 lần tổng 
cộng là 7  điểm! (mà chớ hề có một lời bình, dù là chửi!). Tham thì thâm, nên tự trừng 
phạt bằng cách xoá khỏi blog này! (nhưng điểm thì không thể xoá được! Cho chừa). Còn 
kệ, cứ lãng tử mà tiếu ngạo giang hồ vậy! Chắc đám lãng tử cao thủ kia cũng hả hê lắm 
rồi, có bầu chọn gì thì cũng không qua điểm  2 trung bình. Xoá hết đi cũng chả có thời 
gian post lại cho bài mình sạch sẽ hơn. Thôi thì, một phen lãng tử cho em nào thích văn 
chương, bạn nào đồng cảm thì vào chia sẻ với mình!Còn không thích thì cứ bình 
chọn và để danh tính công khai để em còn biết mà thưa thốt! 
Lãng tử ơi, bây giờ thì đi ngủ thôi! Phải vào khuôn rồi! Chừng nào xong xuôi đại sự thì 
lại về blog để mà tiếp tục làm lãng tử. Không thì không được "chết lạnh trước lầu mỹ 
nhân" mà "chết toi" với triết, lý luận phương pháp dạy Đại học và Anh văn (toàn những 
môn hoành tráng!).Nếu có giờ giải lao thì chắc em chỉ vào lang thang thăm hỏi bạn bè 
blogger của mình thôi! 
Tạm biệt bà con blogger một thời gian, có gì xong đợt thi này, em lại vào ... lãng tử tiếp! 
Các lãng tử đại sư phụ, lãng tử đồ tử đồ tôn đừng bôi bẩn mấy đứa con tinh thần của em 
nữa trong thời gian em đi vắng  nhá. Em đau lòng lắm! Hôm nào em quay về em lại hầu 
chuyện hóng hớt với các bác. LÃNG TỬ TRẦN NAM  

Thứ Hai, ngày 01 tháng 01, 2007 
 
 

Lời tâm sự đầu năm 
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Tự nhủ là kiêng Net, nhưng nhớ blog, nhân ngày đầu năm rảnh rỗi, tôi lại vào đây nhắn 
chút tâm tình đầu năm! 
Các bạn thân mến! 
Lời đầu tiên, Lãng tử Trần Nam xin được cảm ơn tất cả các bạn bè, những người đã ghé 
thăm blog và có những lời động viên chân thành, những nhận xét chí tình! Qua blog này, 
cũng xin được chúc tất cả các blogger trong cuộc thi có nhiều bài viết hay, chất lượng, 
nhận được những bầu chọn xứng đáng. 
Như Lãng tử đã từng tâm sự: blog này lập ra nhằm gửi gắm những suy nghĩ, cảm xúc của 
cá nhân Lãng tử về văn chương, tâm tình với mọi người các vấn đề của cuộc sống, chia 
sẻ với bạn bè gần xa. Bởi vậy Lãng tử nghĩ rằng: dù có thể năng lực mình còn có hạn, 
nhưng ít ra mình cũng đã đến với mọi người bằng cả tấm lòng! Có thể một ai đó nghĩ 
rằng văn chương trong khuôn khổ nhà trường khô cứng, thiếu thực tế, hay bài viết có chỗ 
còn khuôn phép chưa bứt phá! Cũng đành thôi! Nhưng có ai đó bảo rằng Lãng tử viết sáo 
mòn trống rỗng, giả tạo thì chắc chắn đó là điều mà Lãng tử không bao giờ muốn thế! 
Lãng tử đã đến với văn chương và viết văn bằng tất cả cảm xúc, bằng tình yêu văn 
chương như thời học phổ thông và cũng mong truyền được ngọn lửa tình yêu ấy đến 
cùng các bạn. Chỉ có một điều, đôi khi tư duy, cảm xúc không bắt kịp nhịp sống sôi 
động, chưa đủ khả năng thâm nhập hết những khía cạnh độc đáo, đặc sắc của tác phẩm 
nên không khỏi có chỗ này chỗ khác chưa làm vừa lòng người đọc! Biết làm sao, âu đó 
cũng là thực tế của tiếp nhận văn chương: luôn đổi mới, luôn sáng tạo, luôn phong phú! 



Bởi vậy, Lãng tử cũng mong nhận được các phản hồi trên tinh thần xây dựng những bài 
viết của mình, những thắc mắc, những tranh luận để chúng ta cùng nhau khám phá cái 
hay cái đẹp của văn chương. 
Lãng tử chỉ là một thầy giáo bình thường mê văn chương, không phải là một văn tài lỗi 
lạc, cũng không dám tự nhận mình là nhà phê bình, nhà này nhà nọ gì cả. Chỉ phấn đấu là 
một nhà giáo tốt, có lương tâm, có chính kiến! Lãng tử chỉ mong các bạn một điều: hãy 
công bằng và xử sự có chất văn với văn chương!Riêng Lãng tử luôn tâm đắc với ý kiến 
của nhà văn Nam Cao: SỰ CẨU THẢ TRONG BẤT CỨ NGHỀ GÌ CŨNG LÀ MỘT 
SỰ BẤT LƯƠNG RỒI, NHƯNG SỰ CẨU THẢ TRONG VĂN CHƯƠNG THÌ THẬT 
LÀ ĐÊ TIỆN.  
Ngày đầu năm, tranh thủ quay về cùng đứa con tinh thần của mình, Lãng tử chỉ có mấy 
lời bộc bạch. Chúc tất cả các bạn có những niềm vui và thành công trong năm mới này! 

Thứ Hai, ngày 01 tháng 01, 2007 
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Ngày đầu năm xa em 
Nỗi nhớ dài đến thế 
Cách nhau nghìn cây số 
Có bao giờ mình xa? 
 
Đêm từng đêm lại qua 
Anh một mình gác trọ 
Đêm một mình vò võ 
Sương thấm lạnh run người 
 
Quy Nhơn giờ mưa rơi 
Hà Nội se se lạnh 
Xa nhau còn bao người 
Đối diện cùng cô quạnh? 
 
Đêm qua về nhà bạn 
Nâng chén rượu giao thừa 
Đêm nay lại vò võ 
Quy Nhơn mưa tạnh chưa? 
 
Thèm tiếng cười con trẻ 
Thèm bữa cơm gia đình 
Đêm thẳm sâu nỗi nhớ 
Thời gian thì vô tình 
 
Tết này em có anh 
Mình có nhau là đủ 
Gửi về em nỗi nhớ 
Cùng câu chúc đầu năm 
 
Dù phố phường lạnh căm 
Nhưng lòng anh ấm lại 



Mình vẫn còn nhau mãi 
Trong những ngày xa nhau! 
01.01.2007 

T.H.N  

Thứ Tư, ngày 03 tháng 01, 2007 
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           Trong xu thế xã hội hiện nay, khi những học sinh chuyên Văn không còn mấy hào 
hứng khi chọn lựa con đường gắn bó với văn chương mà đổ xô vào các ngành kinh tế, tôi 
càng cảm phục người thầy dạy Văn đã có hơn 40 năm gắn bó với nghề: nhà giáo ưu tú 
Trương Tham. 

          Đến năm lớp 11, tôi mới bắt đầu được học môn Văn với thầy. Thầy có cách dạy 
không hề giống ai. Rất từ tốn và ít lời khi vào bài, nhưng cả lớp dù là đứa học kém nhất 
cũng bị cuốn vào lối giảng của thầy! Bởi lẽ, qua cách truyền đạt của thầy, các nhân vật, 
cốt truyện cứ hiện lên rất sống động. Thầy có giọng đọc thơ mang đậm âm sắc Bình Định 
nhưng lại rất truyền cảm. Thích học thầy là thế nhưng cả lớp rất run vì những lúc bị dò 
bài! Những anh chàng lười cũng thuộc vanh vách những "Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc", 
"Bình Ngô Đại cáo" dài lê thê! Nhờ thế mà đến cả chục năm sau này, có đứa thắng ... cá 
độ khi đọc vanh vách thuộc lòng không sai một chữ. Sau này, khi đã là một giáo viên 
trong nghề, tôi mới nghiệm ra: không thể cảm thụ văn chương nếu bản thân chưa thuộc, 
chưa thấm tác phẩm! 

          Kỷ niệm với thầy còn là những ngày tháng thầy trò miệt mài ôn luyện cho các kỳ 
thi học sinh giỏi. Bây giờ có nhiều nơi phải mời giáo sư "luyện gà", còn ngày ấy thầy trò 
tự luyện tự học bằng một sự kiên trì và say mê khám phá. Chúng tôi lại được biết đến 
một thầy Trương Tham rất mẫn cảm trong bình thơ, được biết khá nhiều tác phẩm ngoài 
chương trình. Tôi còn nhớ, ngày ấy khi văn học lãng mạn còn bị coi là "bạc nhược, suy 
đồi", chính thầy đã là người cho chúng tôi cảm nhận hết cái hay cái đẹp của những bài 
thơ "Nắng mới" (Lưu Trọng Lư), "Những bóng người trên sân ga" (Nguyễn Bính). Mỗi 
khi viết bài, có sự sáng tạo trong cảm nhận, được thầy khen là cả một niềm vui lớn. Thầy 
có cả một kho tư liệu là những bài viết, bài bình thơ cắt ra từ các báo, đóng tập rất đẹp. 
Không những thế, hồi đó trong căn phòng tầng hai tập thể, tài sản quý nhất của thầy 
chính là những cuốn sách, tạp chí chất kín. Khi giao sách cho chúng tôi đọc, bao giờ thầy 
cũng yêu cầu tóm tắt ngắn gọn, vì thế chúng tôi học được sự nghiêm túc. Còn nhớ. thầy 
bảo: "Học văn cũng là một khoa học, không thể lơ mơ. Phải nắm chắc khái niệm. Có bột 
mới gột nên hồ!". Những giờ học miễn phí vì tình yêu văn học ấy suốt đời tôi không 
quên, vì thầy đã giúp tôi hiểu thế nào là văn chương đích thực! Theo thầy, hiểu sâu, hiểu 
kỹ, phân tích với tất cả suy ngẫm khám phá còn hơn là thuộc lòng như con vẹt, ngôn ngữ 
sáo mòn. Có lẽ chưa có người thầy nào tôi từng gặp lại có những trăn trở với văn chương 
trọn vẹn đến thế. Mà mãi đến sau ba mươi năm dạy học, thầy mới cho ra đời cuốn sách 
đầu tiên "Em ơi, buồn làm chi", bốn mươi năm đi dạy thầy mới có cuốn "Cảm nhận và 
bình thơ" chắt lọc tinh hoa cả đời đi dạy. Tôi học được ở thầy sự cần cù như con ong hút 
mật, đến lúc về hưu thầy cũng không chịu ngồi yên, lại tiếp tục viết phê bình, nghiên 
cứu. 



          Cả đời thầy không dạy ở một trường chuyên nào, chỉ làm một giáo viên bình 
thường, nhưng đã có bao thế hệ trưởng thành, là giáo sư tiến sĩ, nhà phê bình nổi tiếng. 
Một điều rất bất ngờ và cảm động là sau gần hai mươi năm, tôi vẫn còn được thầy cho 
xem bài viết của thời học trò ngây ngô của chính mình. Thầy không chỉ trân trọng gìn giữ 
từng bài văn hay của học trò, mà cuốn album của thầy có đầy đủ các thế hệ học sinh giỏi, 
được thầy xem như bảo vật. Vâng, người thầy đáng kính ấy không gia đình, nên xem 
cuộc sống gắn với văn chương như lẽ sống của chính mình!  

          Tôi tự hào vì là học sinh giỏi đầu tiên của tỉnh Nghĩa Bình (cũ) đứng đầu toàn quốc 
nhờ sự dìu dắt của thầy. Cũng chính thầy đã kéo tôi về bục giảng trường cũ Trưng 
Vương, khi khó khăn nhất trong cuộc đời - thất nghiệp, giữa lúc các trường đều đang tinh 
giản giáo viên. Bởi thế, tôi đã cố gắng không phụ lòng mong đợi, để nguyện làm một 
người đưa đò lặng lẽ như thầy. Được làm đồng nghiệp của thầy, được chọn là giáo viên 
về xây dựng trường chuyên Lê Quý Đôn danh tiếng của tỉnh, đã có học sinh đạt giải nhì, 
giải ba toàn quốc, tôi vẫn thấy mình còn nhiều khiếm khuyết và khi về thăm thầy, tôi tiếp 
tục được thầy dìu dắt  bằng tất cả sự tin tưởng. Tôi cố gắng học và làm theo tâm niệm 
được thầy truyền cho mình: "Hãy giữ cho bài giảng mãi mãi thanh xuân", mỗi lúc giảng 
bài lại tiếp tục làm một người khám phá! 

          Tôi tự hào vì đã chọn đi theo con đường của thầy, một giáo viên văn, để thắp ngọn 
lửa tình yêu văn chương sáng mãi! 

                                                           Trần Hà Nam  

Thứ Sáu, ngày 05 tháng 01, 2007 
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Ngày cuối năm 2006, đúng như đã hẹn trước với sinh viên Bình Định tại Hà Nội, Lãng tử 
tôi giao nước mắm chính hiệu Mười Thu và đặc sản rượu ngon cho Ngọc Ánh, mang đến 
hội trại của Đại học Quốc gia. Về nhà bạn, người Quy Nhơn lập nghiệp đất Thủ đô đã 10 
năm, cảm nhận chút không khí gia đình trong bữa cơm tất niên, rồi rủ bạn cùng đến thăm 
các em sinh viên Bình Định. 
 
Đêm cuối năm, trời se se lạnh. Hai anh chàng Bình Định qua cầu vượt Ngã Tư Sở, nghe 
hơi gió phả vào lạnh ngắt. Gọi điện thoại cho học trò cưng thì máy không liên lạc được, 
hơi buồn! Chả biết xuống đó có gặp ai là học trò mình hay không? Hơi ngại, nhưng đã đi 
thì phải tới. Xe vừa dừng trước KTX Mễ Trì đã nghe tiếng hát từ sân khấu vọng ra. Chợt 
"con dế' reo vang: "Alô, xin lỗi có phải thầy... không ạ? Em là MaikĐa, trại sinh viên 
Bình Định đây!", trùng hợp thế. Một lát sau, hai chàng sinh viên chạy ra dẫn hai anh em 
vào thăm trại. 
 
Có lẽ hơn chục trại thì trại Nam Trung hội ngộ là đông đảo người ghé thăm nhất! Một 
chàng chạy ra, nhìn gương mặt đặc chất Bình Định: "Em chào hai thầy!". Hì hì, anh bạn 
đi chung với mình hôm nay được làm thầy, oách thế! "Thầy quê ở đâu ạ?", à, cậu sinh 
viên này nghe giọng quen quen! "Mình quê Tuy Phước!". Anh chàng reo lên: "A, em với 
thầy đồng hương rồi, em là Sinh, dân Phước Hoà, Gò Bồi!". Thế là chẳng nói chẳng rằng, 
anh chàng kéo tay tới trước gian hàng bánh xèo: "Bánh xèo Bình Định đây thầy, mời 
thầy thưởng thức!". Lãng tử như đuợc lọt thỏm vào bầu không khí đặc chất Bình Định, 



nhưng vẫn ngó quanh quất xem thử có ai quen không? Chà, mấy đứa học trò mình hình 
như không đứa nào học ở Đại học Quốc gia! Hai cô gái xinh đẹp đang đon đả mời: ghé 
qua bánh xèo Bình Định đi mấy anh! Hai cái chảo, một tô thịt bò, một chậu bột đã vơi 
quá nửa, tuy không phải chảo chuyên dụng bánh xèo nhưng có còn hơn không! Một 
chàng sinh viên cao to đẹp trai bảo: em thấy thầy quen quen! Đang vui vui thì nghe tin 
buồn: Thầy ơi, chai rượu của thầy hy sinh rồi! Trời, tụi em tiếc đứt ruột, rựơu thơm quá! 
Trời ạ! biết thế mình đưa chai nhựa đi có hơn không? Trời lạnh mà rượu nồng mới thú 
chứ! 
 
Nếm thử bánh xèo đúc chảo to, mấy cô nhà mình chế biến cũng khá ra phết! Hèn chi đắt 
hàng! Thẩu nước mắm pha chế rất khéo, đúng gu bánh xèo Bình Định. Nhưng ăn thì cứ 
việc đứng mà xơi! Dã chiến thế, vui là chính thôi! Tranh thủ rút di động ra làm vài kiểu 
cập nhật. Ánh sáng hơi tối, thôi kệ, có thông tin cho vui! 
 
Anh bạn mình tranh thủ nói chuyện, lâu lâu mới nghe có giọng người xứ nẫu quê mình, 
nói xả láng cho đã! Quây quần về có cả những bạn làm đại diện Công ty Dược, Học viện 
KT Quân sự, Đại học Phòng cháy chữa cháy, Học viện Quân y... Dân Bình Định chủ trại 
chỉ có 5 anh nhưng bà con tới thăm đông đảo.  
Anh chàng Sinh Tuy Phước đã nhanh chân chạy đi xách rượu... vang tới. Cùng quây 
quần, rót ly rượu ra. Anh bạn mình không uống được rượu, định từ chối nhưng vui quá 
nên cũng nâng ly. "Một... Hai...Ba... Dzô! một ... hai ...ba... dzô", rượu ngọt và nhẹ 
nhưng cũng cảm thấy ấm lòng. Tiếp tục nào, "một... hai... ba...dzô!". Bà con xung quanh 
đổ dồn ánh mắt về nhìn . Hoành tráng thật! tiếp nào!... Hết một chai! Lại một chai nữa! 
Oaa! Anh bạn mình cũng uống hết được những hai ly, còn riêng mình, hình như tới 6 ly 
liên tiếp, cũng không nhớ nữa! Mình tranh thủ giới thiệu các trang web Bình Định cho 
anh em liên lạc, xem ra lâu nay anh em Bình Định ngoài này cũng lười lên web hay chưa 
nắm thông tin để liên kết! Một chặp sau, tự dưng thấy anh chàng Nghĩa lò dò tới! Trò 
thấy thầy, thầy thấy trò, cuối cùng cũng gặp học trò mình. Hỏi thăm tình hình, coi bộ 
ngoài này, tụi nó cũng ít liên lạc với nhau quá! Thôi được, sẽ phải "chấn chỉnh" quần 
hùng để hoà đồng cùng mọi người. Gặp hoa khôi Ngọc, nữ sinh Bình Định duy nhất của 
Hội trại, hoá ra là con thầy Quý Bình Dương, cháu thầy Tiếp, một điều hai điều cứ xưng 
cháu với thầy! Còn rụt rè quá! 
 
Trại Nam Trung hội ngộ định chơi xả láng đón giao thừa đến sáng. Tiếc quá, mình phải 
về. Anh em cũng đã kịp hẹn nhau ngày 31/3 giải phóng Bình Định gặp nhau ở Học viện 
Chính trị, hôm đó các bác lớn tổ chức. Nhất định hôm đó quen thung thổ rồi thì Lãng tử 
sẽ còn hoành tráng hơn nữa. Hy vọng từ nay đến đó sẽ lên được danh sách anh em mình, 
cập nhật vào mạng. Hẹn gặp lần sau tưng bừng hơn nhé! 

Thứ Sáu, ngày 05 tháng 01, 2007 
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Nhân những lúc rảnh rỗi, Lãng tử lại lang thang qua thăm blog bạn bè, và chợt gặp blog 
SÓNG GIÓ CUỘC ĐỜI của shanshan ở tận Đài Loan. Quả thật mình đã có một tối thư 
giãn với những cảm xúc thơ thật lắng dịu nữ tính. Chẳng biết người bạn ấy thế nào, 
nhưng qua thơ cũng có thể hình dung phần nào con người. Ngôi sao blog bây giờ lại có 
chỗ cho mình xướng họa với bạn bè. Thơ ca quả thật khó mà chiều lòng được hết mọi 
người, âu cũng là lẽ thường tình. Nhưng chỉ mong có những nơi chốn để ta dừng lại, đọc 



và ngẫm nghĩ về cuộc sống, tình đời. Cái sự làm thơ khó thay! Chỉ mong có một vài câu 
thơ trong trí nhớ!  
Blog của shanshan không có những bài thơ kiểu uốn éo làm duyên như mấy thi sĩ mang 
danh cách tân, phá phách về mặt câu chữ. Vì vậy, đọc thơ shanshan có thể gặp những 
vần điệu quen thuộc, những câu chữ chưa trau chuốt. nhưng tôi tin đằng sau đó là sự 
chân thành. Trong một tối họa thơ, bài thơ để lại suy ngẫm cho Lãng tử nhiều nhất có lẽ 
chính là bài thơ viết về nghề giáo, bởi đó cũng là niềm trăn trở của Lãng tử. Sau khi đọc 
thơ shanshan xong (http://www.ngoisaoblog.com/m.php?u=ngocbon&p=17912 ), bèn 
hoạ mấy lời ứng tác: 

 
Ứng tác trước một bài thơ về tình thầy trò 
 
Người đưa đò? Ai cũng nghĩ vậy ư? 
Ta chẳng hề mong ví von kiểu ấy 
Dẫu học trò đi phương nào cũng vậy 
Có nỗi lòng thầy đau đáu trông theo 
 
Học trò đi rồi sân trường buồn hiu 
Xao xác lá rơi phượng hồng đưa tiễn 
Lớp cũ đi, lớp trò mới đến 
Phấn trắng bảng đen quyện giọt mồ hôi 
 
Rồi thời gian theo quy luật mà thôi 
Liệu có ai nối nghề trên bục giảng 
Ngày lại ngày, nhìn mắt trò tươi sáng 
Ta nối giấc mơ em đến mọi phương trời! 
 
Lãng tử Trần Nam 
 
Mong rằng có một dịp nào thăm bạn bè blogger, lại có dịp cùng xướng họa để sẻ chia 
đồng cảm. Cảm ơn shanshan. Cảm ơn Ngôi sao blog! 

Thứ Ba, ngày 09 tháng 01, 2007 
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Truyện ngắn Người thầy đầu tiên  của nhà văn Ai-ma-tốp đã đưa chúng ta về với làng 
nhỏ Ku-ku-rêu của nước cộng hoà Cư-rơ-gư-xtan thuộc Liên-Xô (cũ). Câu chuyện về 
người chiến sĩ Hồng quân, đoàn viên thanh niên cộng sản Đuy-sen – người thầy đầu tiên 
đã trồng hai cây phong nhỏ cùng cô bé An-tư-nai thuở trước. Để bốn chục năm sau, cô bé 
đã là một viện sĩ danh tiếng, còn Hai cây phong đã trở thành một phần không thể thiếu 
trong ký ức làng quê của biết bao thế hệ dân làng Ku-ku-rêu. 
Kỷ niệm gắn bó với hai cây phong được kể lại theo hai mạch dẫn lồng vào nhau:  mạch 
dẫn chuyện trực tiếp của nhân vật “tôi” – một hoạ sĩ đã lớn lên từ chính mảnh đất này và 
mạch kỷ niệm của cả một thế hệ “chúng tôi”. Ký ức thật đậm nét của tuổi thơ đã khiến 
cho người hoạ sĩ – nhân vật “tôi” đã tái hiện lại thật đẹp và xúc động hình ảnh hai cây 
phong – biểu tượng của quê hương, một mảnh hồn làng sống động. 
Bắt đầu của những ký ức về làng quê là lời dẫn chuyện đưa người đọc trở về một nơi 



nằm ven chân núi, trên một cao nguyên rộng, có những khe nước ào ào từ nhiều ngách 
đá đổ xuống . Ku-ku-rêu đã hiện ra với tất cả vẻ hoang sơ của thiên nhiên với thung lũng, 
thảo nguyên, rặng núi. Hai cây phong không phải là món quà của tự nhiên nhưng đã từ 
rất lâu, những đứa trẻ đã biết chúng từ thuở bắt đầu biết mình. Để cũng rất tự nhiên, hình 
ảnh hai cây phong đã trở thành của riêng làng Ku-ku-rêu: “chúng luôn hiện ra trước mắt 
hệt như những ngọn hải đăng đặt trên núi”, trở thành mốc định hướng cho mọi người tìm 
đến. Riêng đối với “tôi”, “mỗi lần về quê, khi xuống xe lửa đi qua thảo nguyên về làng, 
tôi đều coi bổn phận đầu tiên là từ xa đưa mắt tìm hai cây phong thân thuộc ấy". Anh đã 
dành tình cảm đặc biệt với hai cây phong như với những người bạn, nhìn bằng cặp mắt 
chan chứa tình cảm yêu thương, nên dù khó nhìn đến mấy, anh bao giờ cũng cảm biết 
được chúng, lúc nào cũng nhìn rõ . Hai cây phong đã trở thành một phần tâm hồn của 
anh, chi phối cả niềm vui, nỗi buồn của người hoạ sĩ. 
Bằng tình yêu ấy, anh đã tạo nên một bức tranh thật sinh động, đẹp đẽ. Một bức tranh 
ngân nga cả những giai điệu “tiếng lá reo cho đến khi say sưa ngây ngất”. Đoạn văn 
miêu tả hình ảnh hai cây phong đẹp như một bài thơ về một loài cây “có tiếng nói riêng 
và hẳn phải có một tâm hồn riêng, chan chứa những lời ca êm dịu”. Có lẽ chính tình yêu 
quê hương của người hoạ sĩ đã đem đến cảm giác choáng ngợp say sưa ấy: “Dù ta tới đây 
vào lúc nào, ban ngày hay ban đêm, chúng cũng vẫn nghiêng ngả thân cây, lay động lá 
cành, không ngớt tiếng rì rào theo nhiều cung bậc khác nhau. Có khi tưởng chừng như 
một làn sóng thủy triều dâng lên vỗ vào bãi cát, có khi lại nghe như một tiếng thì thầm 
thiết tha nồng thắm chuyển qua lá cành như một đốm lửa vô hình, có khi hai cây phong 
bỗng im bặt một thoáng, rồi khắp lá cành lại cất tiếng thở dài một lượt như thương tiếc 
người nào”. Ngay cả khi thời tiết thay đổi khắc nghiệt, hai cây phong ấy vẫn như một 
con người bền bỉ kiên cường đối chọi với sức mạnh tàn phá của bão dông, “nghiêng ngả 
tấm thân dẻo dai và reo vù vù như một ngọn lửa bốc cháy rừng rực". Cảm nhận của tuổi 
thơ đã được người họa sĩ ấy trân trọng gìn giữ, ngay cả khi khám phá ra điều bí ẩn về hai 
cây phong bằng những giải thích chính xác khoa học thì : “việc khám phá ra chân lí giản 
đơn ấy vẫn không làm tôi vỡ mộng xưa, không làm tôi bỏ mất cách cảm thụ của tuổi thơ 
mà tôi còn giữ đến tận ngày nay”. Bởi lẽ cây phong ấy đã gắn với cả một thời tươi đẹp: 
“Tuổi trẻ của tôi đã để lại nơi ấy, bên cạnh chúng như một mảnh vỡ của chiếc gương 
thần xanh…”. Hình ảnh thời ấu thơ đã tạo thành không gian cổ tích rất riêng, phải chăng 
chính từ tình yêu và sự gắn bó với hai cây phong, đã làm cậu bé năm xưa lớn lên trở 
thành họa sĩ với mong muốn vẽ lại linh hồn nồng thắm của làng quê? 
Hai cây phong ấy còn là kỷ niệm chung của chúng tôi – bọn con trai tinh nghịch ở làng 
Ku-ku-rêu, những người bạn cùng trang lứa của người họa sĩ. Đó là tất cả những ngày 
tháng được vui chơi, chạy nhảy giữa núi đồi rộng lớn , trong bóng râm mát rượi và tiếng 
lá xào xạc dịu hiền của hai cây phong. Đẹp làm sao khoảnh khắc những cậu bé ấy được 
nâng lên cao từ những cành cao ngất, cao đến ngang tầm chim bay , một thế giới khác đã 
được mở ra, vượt ra khỏi giới hạn của làng quê Ku-ku-rêu nhỏ bé, “như có một phép thần 
thông nào vụt mở ra trước mắt chúng tôi cả một thế giới đẹp đẽ vô ngần của không gian 
bao la và ánh sáng”. Hai cây phong trở thành bệ đỡ, nâng cánh ước mơ cho những đứa 
trẻ, mở tầm nhận thức về một thế giới đầy những điều mới lạ cần khám phá, hướng về 
“những miền đất bí ẩn đầy sức quyến rũ lẩn sau chân trời xa thẳm biêng biếc kia”. Cũng 
như bạn bè của mình, “tôi” – chú bé sau này là họa sĩ cũng trải qua cảm giác “tim đập 
rộn ràng vì thảng thốt và vui sướng, rồi trong tiếng xào xạc không ngớt ấy, tôi cố hình 
dung ra những miền xa lạ kia”. Hai cây phong đã trở thành người bạn lớn, người bạn tâm 
tình thân thiết đem lại những niềm vui vỡ oà hạnh phúc cho tuổi thơ. 
Khi hưởng thụ niềm vui trong bao tháng ngày hồn nhiên thơ mộng bên hai cây phong ấy, 
không cậu bé nào đặt câu hỏi về người đã vun mầm, ấp ủ những niềm hi vọng, đem lại 
hạnh phúc tuổi thơ. Đó cũng là điều bình thường với bất cứ em bé nào. Hai cây phong 
của người chiến sĩ Hồng quân, đoàn viên thanh niên cộng sản Đuy-sen đã cùng trồng với 
em bé khốn khổ An-tư-nai trong những ngày làng Ku-ku-rêu còn chìm đắm trong lạc hậu 



tối tăm và những hủ tục còn đè nặng trong đời sống dân làng những năm đầu sau cách 
mạng tháng Mười đã trở thành chứng nhân cho sự lớn khôn của bao thế hệ. Bản thân 
người thầy đầu tiên ấy vẫn ở lại với làng, đã trở thành một ông lão đưa thư mẫn cán Đuy-
sen, thế nhưng khi các em bé gọi quả đồi có hai cây phong là “Trường Đuy-sen” như bao 
dân làng, có mấy ai còn nhớ ông lão ấy chính là thầy Đuy-sen, người đem đến ánh sáng 
cách mạng góp phần xoá tan đi bóng tối cho bao cuộc đời? Hai cây phong còn là minh 
chứng cho sự hy sinh lặng thầm của những người cộng sản trẻ tuổi đã không ngại ngần 
cống hiến thời thanh xuân tươi đẹp cho quê hương thay da đổi thịt. Tình cảm yêu mến 
hai cây phong của “tôi”, của “chúng tôi”, của những người dân làng Ku-ku-rêu khiến 
chúng ta trân trọng chính là vì hai cây phong ấy gắn với câu chuyện về một con người 
cao đẹp, người thầy giáo không có bằng sư phạm nhưng đã vun trồng bao ước mơ, hi 
vọng cho những trò nhỏ của mình. 
Trần Hà Nam 
BẤM VÀO ĐÂY XEM TOÀN BỘ TRUYỆN NGẮN NGƯỜI THẦY ĐẦU TIÊN  
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Lời giới thiệu: Đây là một truyện ngắn mang tính chất tự truyện của thầy tôi, viết về 
người thầy giáo kính yêu của ông: nhà giáo Tô Thế Huyên. Một câu chuyện rất giản dị, 
mà khi đọc xong, tôi biết người học trò Đinh Công Thủy trong truyện này không ai khác 
chính là thầy Trương Tham. Câu chuyện ấy đã để lại cho tôi những suy ngẫm về mối 
quan hệ tốt đẹp trong xã hội mà ai cũng trân trọng: TÌNH THẦY TRÒ. Đáng quý biết 
bao nếu như chúng ta tìm thấy những người thầy đích thực của mình.  
Con xin mạn phép thầy đăng toàn văn câu chuyện này, như một lời nhắc nhở chính mình, 
với tình cảm yêu kính, để chuyển tải tấm lòng của thầy đến với mọi người. (T.H.N) 
 
Bài Toán với đáp số ẩn 
 
(Viết về nhà giáo Tô Thế Huyên, giáo viên Trường học sinh miền Nam Chương Mỹ, 
Hà Đông và người học trò nối nghiệp) 
* Truyện ngắn của Nhà giáo ưu tú Trương Tham 
     
Đó là một chiều tháng 4 năm 1971, đã vào tiết học cuối, hơn 4 giờ rồi mà máy bay Mỹ 
còn đánh phá ác liệt ở vùng bên cạnh. ở khu vực sơ tán của Trường cấp III Lý Tự Trọng, 
Nam Trực - Nam Hà tại làng Nam Hoa, thầy trò chúng tôi chúng tôi đã kịp thời nhảy 
xuống giao thông hào ngay trong lớp học, rút ra các hầm kèo chữ A tận ngoài lũy tre sau 
vườn. Từng loạt súng đủ cỡ của ta bắn lên ầm ầm. Tiếng bom nổ ì ùng. Tiếng máy bay 
bay thấp như tiếng sét mạnh kéo dài thành một vệt. ánh chớp loé của súng đạn… Một 
vùng trời đất chuyển rung, là một góc trời chiến tranh trên miền Bắc. Đinh Công Thủy 
cùng hai học trò của mình ngồi chung trong một chiếc hầm kèo. Lòng đất cứ rền rền, 
thỉnh thoảng giật mạnh một cái. Thủy nói với hai em học sinh: - nhiều khi có thế này mới 
hiểu nổi “Hỡi ôi! súng giặc đất rền…” của cụ Đồ Chiểu. Hai em cùng cười. Tiếng cười 
trong căn hầm nghe ấm lạ. Một em ngồi gần Thủy nói: 
-    Xin phép thầy cho em phủi những bụi đất trên lưng. 
Vừa phủi em vừa nói: 
    - Hôm qua chúng em về khu trường chính thăm cô giáo Oanh, nhân tiện hỏi mấy bài 
sinh vật. Chúng em gặp ông bác của cô Oanh ở đó. Nghe đâu thầy ấy cũng là thầy giáo. 



Em kia tiếp lời: 
    - Thưa thầy, thầy ấy nói: - Thầy ngày xưa là học trò cưng của thầy ấy. 
Thủy quay lại hỏi giọng gấp gáp: 
    - Hai em có nghe thầy ấy tên gì không? Một em trả lời hình như tên là: Huyên hay 
Nguyên gì đó. Chẳng nói chẳng rằng, Thủy nhảy lên bờ giao thông hào cứ thế mà chạy, 
mặc cho hai em kêu thầy ơi! Máy bay đang còn đó. Băng qua cánh đồng mà chạy. Lội 
qua giòng kênh giữa đồng rồi chạy tiếp về phía khu trường. Nhưng khi tới khuôn viên 
của trường, gần khu tập thể giáo viên tự nhiên bước chân anh chậm lại . Đã là giáo viên 
ra dạy bao năm nhưng nghĩ đến giờ phút gặp lại thầy, vẫn có cảm giác như ngày còn đi 
học mỗi lần được thầy gọi đến để chỉ cho những bài toán vẫn thấy ngập ngừng, hồi hộp, 
e dè. Một nét phân vân chợt hiện trong lòng: Bây giờ mình là một giáo viên dạy văn, liệu 
thầy có buồn không? Trong tâm trạng ấy Thủy đã tần ngần đứng trước mảnh sân nhỏ của 
nhà cô giáo Oanh tự lúc nào. Cô Oanh từ trong nhà tươi cười bước ra: 
    - Thầy Thủy, mời thầy vào nhà mời nước. Bỗng cô dừng lại nhìn Thủy: ờ, sao mà ướt 
và lấm thế này. Thủy hỏi trống không: 
- Thầy đâu rồi?     Cô Oanh nói: 
- Bác em đi từ hồi 12 giờ trưa. Bác em nhớ thầy nhiều lắm. 
Thủy chẳng nói chẳng rằng bỏ đi một mạch, mặc cho cô giáo đứng nhìn theo không hiểu 
thế nào cả.     
****** 
     
Đêm ấy, Thủy ngồi lặng lẽ trên một phiến đá dưới hàng tre. Chiến tranh làm cho hình 
dạng của làng quê có nhiều thay đổi. Bên trong luỹ tre làng là giao thông hào, hầm hố, 
bãi pháo ẩn hiện lô xô. Nhưng cảnh đêm thật yên tĩnh. Cánh đồng xa tắp. Bầu trời xanh 
cao. Mảnh trăng đầu tháng như một nét mày thả ánh sáng vàng thật nhạt bàng bạc cả 
không gian. Những vì sao trên trời chen chúc thi nhau sáng… Cuộc chiến như lùi xa 
trong tâm trí Thủy, với cuộc gặp gỡ bất ngờ người thầy học cũ sau muời năm xa cách. 
Trong tâm tư Thủy là một thế giới yên bình trong trẻo của những ngày đi học ở Trường 
học sinh miền Nam trên đất Chương Mỹ, Hà Đông. Trường học sinh miền Nam trên đất 
Bắc gắn với một sự kiện lịch sử của đất nước không bao giờ phai mờ trong tâm trí và nỗi 
nhớ của dân tộc. Là một chứng minh sâu sắc thấm thía của tình cảm Bắc Nam ruột thịt. 
Sau hiệp nghị Giơnevơ, đất nước tạm thời chia hai miền. Đồng bào miền Nam gửi những 
đứa con, những giọt máu của mình cho đồng bào miền Bắc nuôi dạy để tiếp tục cuộc 
chiến đấu cho thống nhất nước nhà. Sau những năm dài của cuộc kháng chiến chống 
Pháp, đống bào miền Bắc thật nhiều khó khăn. Nhiều vùng người phải kéo cày thay trâu. 
Ăn chưa no, hàng năm chỉ có ngày giỗ, ngày Tết mới thấy miếng thịt. Ngủ bằng ổ rơm. 
áo chăn không đủ ấm. Trong khi đó các cháu học sinh miền Nam cơm ngày ba bữa. áo 
quần, chăn chiếu, sách vở đầy đủ để học hành. Những giáo viên dạy ở trường học sinh 
miền Nam đều được chọn lựa kỹ càng. Những kỷ niệm trường xưa như một vùng nắng 
ấm dâng lên trong tâm hồn. Giòng sông Đáy hiền hòa quanh quanh như một nét vẽ bên 
bóng dáng cổ kính thiên nhiên của chùa Trầm. Những ngày tháng tư vải chín đỏ ven 
sông. Những lớp học mái gồi lấp lánh ánh nắng. Những chùm bông giấy đỏ hồng đưa 
đẩy, chênh chao, bơi bơi trong nắng chiều nhè nhẹ chập chờn như giấc mộng đầu đời dẫn 
tâm hồn đến những chân trời mộng mơ chưa rõ nét. Những người bạn cùng lứa tuổi, cùng 
xa quê, cùng mong ước một ngày mai thống nhất nước nhà…Tất cả như chảy về, dồn lại 
trong bóng dáng của người thầy: thư thái, trầm lặng, giọng nói trầm ấm đi giữa hai hàng 
ghế. Những không gian hiện ra sau những bài hình như chân trời vẫy gọi với cái nhìn trìu 
mến bao trùm cả lớp học bình yên. 
****** 
(còn tiếp) 
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(tiếp theo) 
Đinh Công Thủy là một học sinh muời lăm tuổi, gầy ốm; Da bánh mật; Trán bằng; Cằm 
hơi nhọn. Mắt dài sắc. Môi đỏ tươi. Trầm lặng, u ẩn. Trong một lớp học, các thầy giáo 
thường để ý, quan tâm nhiều đến những học sinh yếu kém hoặc khá giỏi. Thủy không 
thuộc hai loại trên. Không yếu kém nhưng cũng không phải khá giỏi. Cứ tà tà mỗi năm 
một lớp. Hắn thấy như mình bị bỏ rơi trong khoảng trống trung bình ấy. Hắn sống âm 
thầm, lặng lẽ, sự học với hắn không phải là niềm thích thú, không khơi được những ham 
mê. Ngày tháng nối nhau đi trong sự bình bình lặng lặng. Cho đến năm học cuối cùng 
của cấp III, còn vài ngày nữa là khai giảng. Cả lớp xôn xao: - Năm nay có thầy giáo dạy 
toán mới về thay thầy dạy toán cũ. Thầy giáo dạy toán lâu nay các bạn lén gọi là thầy “dễ 
ấy mà”. Thầy giảng khó hiểu nhưng cứ một vài câu thì lại nói “dễ ấy mà”. Có bạn lén 
tính, một tiết dạy thầy đã nói 42 lần “dễ ấy mà”. Thủy chỉ buồn cười khi nghe các bạn 
gọi như thế, chứ không thấy xôn xao vì thầy giáo mới sắp về. Giờ mở đầu năm học là giờ 
toán. Một buổi sáng mùa thu lành lạnh mờ sương thầy Tô Thế Huyên vào lớp. Đứng lại 
một giây, nhìn mọi người thầy nói: - Chào các anh. Đoạn thầy đi thẳng lên bục cao. Thủy 
kịp nhận ra một thầy giáo trẻ, khoảng ngoài hai mươi tuổi. Dáng người dong dỏng cao, 
khoan thai đĩnh đạc. Thầy nói: - Hôm nay là giờ mở đầu, chưa có bài cũ để kiểm tra, nên 
tôi kiểm diện để nhận mặt làm quen với các anh. Trường học sinh miền Nam ở khu 
Chương Mỹ toàn học sinh nam cả. Thầy nói giọng Nghệ, pha Bắc, trầm ấm. Thầy gọi tên 
ai người ấy đứng dậy. Thầy hỏi  quê anh ở tỉnh nào? Bạn Anh được gọi đầu tiên, trả lời 
thưa thầy quê em ở tỉnh Quảng Ngãi. Thầy nói: - Quảng Ngãi có núi Bút, sông Trà. Nổi 
tiếng nhất là đường. Hàng mấy chục loại đường từ Quảng Ngãi bán ra. Rồi cứ thế, tới 
quê nào thầy nói vài nét đặc trưng… cả lớp xôn xao xúc động. Tới lượt thầy gọi: - Đinh 
Công Thủy. Thủy thấy phấn chấn và mạnh dạn lắm. Không đợi thầy hỏi, Thủy tự nói 
ngay: - Quê em ở Bình Định. Thầy nhìn Thủy bằng cái nhìn hiền hậu, mỉm cười rồi nói: 
- Bình Định phía bắc có rừng dừa Tam quan. Nhà thơ Trần Mai Ninh viết “Nắng rây bột 
dừa Tam quan”. Phía nam có thành Hoàng đế, với những Tháp chàm cổ kính. Cứ như 
thế  thầy kiểm diện bốn mươi học sinh, bốn mươi quê hương. Một điều lạ rất khó diễn tả, 
khi thầy nói về quê hương của mỗi học trò, từ giọng nói, nét mặt, âm điệu lời nói cứ như 
thầy nhớ lại những kỷ niệm quê hương của chính mình vậy. Chúng tôi những học sinh 
miền Nam trên đất Bắc xa quê, nhớ quê. Những gợi nhớ của thầy thật sự xúc động. Giờ 
toán của thầy bắt đầu trong niềm xúc động ấy. Từ một góc lớp nhìn lên Thủy thấy kính 
yêu, trân trọng người thầy dạy toán ấy. Một niềm kính yêu trân trọng chưa hề có trong 
những tháng ngày đã qua. Tự nhiên Thủy suy nghĩ: - Mình phải cố gắng học. Trường học 
sinh miền Nam sinh hoạt như quân đội. Sáng 5 giờ đánh kẻng. Tất cả  tập thể dục, vệ 
sinh cá nhân, ăn sáng. 6 giờ 30 sáng đánh kẻng lên lớp… Trưa khi có kẻng tất cả phải thả 
mùng ngủ trưa…Cứ như thế răm rắp. Ai làm sai sẽ bị phê bình. Từ khi thầy Huyên về 
dạy toán cho lớp, cả lớp đều cố gắng học tập, chỉ trong một thời gian sau lớp đã dẫn đầu 
cả trường về mọi mặt. Trưa nào cũng thế, Thủy thả mùng nằm sắp trên giường giải toán. 
Một bài toán Thủy tìm ra nhiều cách giải khác nhau. Giải xong một bài toán như là một 
chiến thắng, lòng tràn đầy niềm vui. Mỗi giờ lên lớp thầy hỏi bài, Thủy xung phong trình 
bày cách giải của mình, chưa bao giờ thấy tự tin như thế. Thủy còn cố gắng học các môn 
khác nữa, lỡ thầy nghe mình học các môn khác kém thầy sẽ buồn. Sau một ngày học tập 
thấy mình không có sai phạm gì Thủy nghĩ: - chắc thầy sẽ vui. Đến cuối học kỳ I tất cả 
các môn học của Thủy đều đạt điểm tối ưu. Riêng bài toán thi học kỳ có hai câu cuối thật 
khó chỉ có mình Thủy giải được. Thầy gọi Đinh Công Thủy đứng dậy biểu dương trước 



lớp. Khen ngợi về cách giải ngắn gọn sáng rõ. Thủy đứng run run hồi hộp, ngượng ngịu 
trong sự im lặng thán phục của bạn bè. Những dấu son trong bài làm như nhảy múa, rực 
rỡ. Những bông hoa đầu trong cả chuỗi ngày đi học từ trước đến đó. Thủy ngồi xuống 
còn cảm động. Hắn nhìn ra khung cửa sổ, hàng dương liễu bên ngoài sân trường bỗng 
rực vàng trong nắng. Hắn có cảm tưởng như rồi hắn có thể giải hết mọi bài toán trong đời 
vậy. Những giờ giảng của thầy mới nhìn qua bình dị, mộc mạc nhưng càng nghĩ càng 
thấy khơi gợi thấm thía. Những điều khó hiểu được diễn đạt một cách rõ ràng trong sáng 
đầy ấn tượng. Thầy không bao giờ nói hết, bao giờ cũng khơi gợi mở ra những vấn đề để 
cho học trò suy nghĩ. Thủy có cảm tưởng như thầy không nổi giận bao giờ. Có những bài 
toán khó, các bạn không giải được. Thầy gợi ý để bạn nói ra được một phần. Rồi thầy 
nhắc nhở, gợi ý để bạn hiểu và tự nói tiếp. Cứ như thế dẫn đến đáp số. Những lời hướng 
dẫn gợi ý cho một bạn trên lớp có lẽ được chuẩn bị khá kỹ càng nên có sức lôi cuốn cả 
lớp đi theo. Học tập tiến bộ đã dẫn Thủy đến những ngày tháng vui tươi ấm áp. Thầy chủ 
nhiệm, các thầy bộ môn gặp gỡ động viên. Bạn bè trong lớp mừng cho Thủy, cùng Thủy 
trao đổi những bài toán khó. Tin ấy đã đến Hà Nội, ba Thủy đã đến trường vào một chủ 
nhật, thăm hỏi, biết ơn thầy cô, động viên Thủy. Thủy thấy mình được sống những ngày 
mến thương ấm áp, mới hiểu ra rằng việc cố gắng học tập của mình không ngờ lại đem 
đến niềm vui cho nhiều người khác và cả bản thân mình nữa. Hắn tự hứa với mình sẽ cố 
gắng học tập để giữ những ngày vui ấy bằng cả tấm lòng tự tin. Có điều không ai biết vì 
sao Thủy lại có sự tiến bộ đột xuất như vậy. Chính Thủy cũng không hiểu hết. Chỉ biết 
hắn học vì một người thầy kính yêu mà ngay trong giờ phút gặp gỡ đầu tiên tưởng như 
một khám phá, một đổi thay lớn. Người thầy đã nói được tình thương trong lòng hắn, 
đánh thức hắn. Rồi bằng những giờ giảng thật hay như gieo vào lòng hắn niềm say mê 
mới lạ. Hắn cố gắng như bày tỏ cụ thể tình cảm chân thành và tốt đẹp. Dạy học là sự hiểu 
biết, nghệ thuật, kỹ thuật nhưng trước hết là tình thương, sự khơi nguồn cho tâm trí. Mãi 
sau này khi đã trở thành giáo viên, những lúc khó khăn gian khổ nhất Thủy luôn luôn 
hướng về vùng trời thân thương ấm cúng ngày xưa. Không biết hắn làm được đến đâu 
nhưng luôn luôn cố gắng tạo ra những niềm thương mến chân thành để cho học trò từ ấy 
mà đi lên. Ngày chia tay với mái trường và thầy thật cảm động. Nhiều bạn đã khóc. Thủy 
không khóc hắn đứng bên thầy thấy ấm áp tự tin. Thầy nói với Thủy: 
- Cậu là một học sinh thông minh ít gặp. Sau này nếu đi nghiên cứu toán chắc sẽ có 
những thu hoạch. Nếu là giáo viên dạy toán chắc phải là một giáo viên thật giỏi.  
Thầy ngừng một lúc rồi chậm rãi: 
- Cậu là người lầm lỳ không nói, nhưng trong lòng mang ý tự phụ, làm cái gì làm cho 
bằng được theo ý mình. Sau này hẳn có nhiều vấp váp. Thầy ngừng lại giây lát, giọng 
trầm hằn xuống: 
- Cuộc đời giống như những bài toán bao giờ cũng dẫn đến đáp số. Điều căn bản là tìm ra 
phương hướng để đi đến đáp số ấy. Tuy nhiên có những bài toán đã tìm thấy phương 
phướng, biết đáp số mà không sao giải quyết được. Mong cậu hiểu ý thầy. 
Thủy vòng tay: 
- Con xin ghi nhận lời dạy bảo của thầy và hắn kịp kìm giữ  hai hàng nước mắt chực trào 
ra. 
 
******NGƯT Trương Tham 
(còn tiếp)  

Thứ Ba, ngày 09 tháng 01, 2007 
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(phần kết) 
   Mùa hè năm ấy, hai cha con Thủy đi nghỉ mát ở Cửa Lò. Khi vào tới Vinh, ba Thủy đi 
đâu cả một buổi chiều. Sáng hôm sau hai cha con đi xe ngựa xuống Cửa Lò. Sau muời 
lăm ngày nghỉ trở về Hà Nội. Một đêm ông cụ nói với Thủy: - Con sẽ vào học sư phạm. 
Thủy thầm nghĩ ông cụ xưa vốn là một giáo viên đi làm cách mạng, chắc cụ muốn mình 
nối nghiệp. 
    - Nhưng con sẽ vào học đại học sư phạm Vinh. Ba đã xem xét kỹ rồi, hầu hết các giáo 
sư giỏi hiện nay đều ở Vinh. Con phải học đại học sư phạm văn. Sau này khi đất nước 
thống nhất chúng ta có thể sử dụng giáo viên toán của chính quyền cũ, chứ không thể sử 
dụng giáo viên văn của họ. Thủy định phản ứng, cụ đưa tay ngăn lại: - Vinh là đất học, 
đất cách mạng. Cụ nói tiếp rồi nhấn mạnh từng chữ: 
    - Có như thế nay mai ba mới yên trí lên đường trở lại miền Nam. Những tiếng cuối 
cùng ấy từng tiếng rơi vào lòng Thủy khiến hắn lặng thầm. Ngày chia tay với cụ, cũng là 
ngày Thủy lên đường vào Vinh nhập học. Lòng nặng trĩu nỗi buồn. Chỉ có một đốm sáng 
xa xa: - Vinh là quê hương của thầy Huyên, biết đâu có ngày sẽ được gặp lại thầy. Nghĩ 
thế nên Thủy lại nghĩ: - Khi vào tới trường mình sẽ xin học toán, sau này cụ có biết thì 
chuyện đã rồi. Khi trình quyết định cho phòng Tổ chức Thủy bày tỏ nguyện vọng ấy. 
Nhưng ông trưởng phòng Tổ chức đưa cho Thủy một tấm giấy bằng bàn tay, có đóng 
dấu, ghi rõ: Đinh Công Thủy lớp 1C văn và ông trả lời rành rọt: - Đó là ý kiến của ông cụ 
thân sinh, của anh. Thủy trở thành sinh viên văn, rồi giáo viên văn từ ấy. Sự chuyển đổi 
một sở thích, một bộ môn khoa học không phải chuyện dễ dàng. Thủy phải mất nhiều 
năm tháng tự học. Hắn đọc sách từ hệ thống lý luận, đến những tác phẩm cụ thể, những 
tác phẩm liên quan đến chương trình. Đối với hắn mỗi bài giảng là một bài toán. Bao giờ 
hắn cũng đọc trước những bài văn bài thơ trong sách giáo khoa. Đọc rồi suy nghĩ đến tận 
cùng đến lúc không còn cách nào bản thân hắn có thể suy nghĩ hơn nữa. Đến lúc đó mới 
đọc giáo án của bạn bè, những bài viết của các nhà văn nhà thơ về án văn ấy để tự mình 
đối chiếu giữa mình với người, nhận ra chỗ được, chỗ chưa được của mình mà cố gắng. 
Những bài toán cụ thể ngày xưa đã chìm trong kỷ niệm nhớ thương để chuyển hóa thành 
việc khám phá, cách bố trí bài giảng, lối diễn đạt trong những giờ văn của Thủy hôm nay. 
Cuối cùng Thủy cũng trở thành một giáo viên văn thực thụ. Năm 1990, Đinh Công Thủy 
được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú. Nhà giáo ưu tú thì nhiều, nhưng 
hầu hết là các vị lãnh đạo từ hiệu trưởng trở lên, giáo viên đứng lớp thật hiếm. Trong 
ngày vui ấy, anh em bạn bè học sinh đến chia vui. Tiếng cười tiếng nói đầy ắp một gian 
nhà nhỏ. Năm ấy Đinh Công Thủy 45 tuổi. 26 năm đi dạy. 5.000 học sinh đi qua trong 
cuộc đời. Trên dọc đường ấy 24 học sinh giỏi đạt giải quốc gia Thủy đã cố gắng bồi 
dưỡng giờ đây nhiều em đã thành danh vượt xa anh rất nhiều. Thật hạnh phúc khi nghĩ về 
sự trưởng thành của các em. Trong ngày vui ấy vẫn thấy bồn chồn như chờ đợi một nỗi 
gì. Thủy muốn cầm lại bàn tay của người cha thân yêu, người đã mong muốn anh đi sư 
phạm văn. Cầm lại bàn tay bà thân mẫu, người đã cho anh hình hài trí óc. Nhưng không 
thể nào. Cụ ông đã hy sinh trong cuộc chiến đấu chống Mỹ ở miền Nam vào ngày anh 
bắt đầu đi dạy. Cụ bà cũng đã yên nghỉ. Biết chắc rằng không thể nào có nhưng anh vẫn 
có cảm tưởng như thầy Tô Thế Huyên sắp đến. Thủy bâng khuâng nhìn ra trước ngõ. 
Năm 2005 Thủy thực hiện một giờ thao giảng thể nghiệm giảng dạy theo phương pháp 
mới: - với phương hướng đậm nhạt, phát triển tư duy cho học trò. Có đông đảo giáo viên 
trong tỉnh, một số cơ quan báo chí đến dự. 
    Hôm ấy Thủy giảng chùm thơ mùa thu của Nguyễn Khuyến. Sau giờ giảng là buổi trao 
đổi, rút kinh nghiệm. Có nhiều ý kiến đóng góp phong phú, nhưng có một ý kiến làm cho 
Thủy bồi hồi. Một đồng nghiệp lâu năm trong nghề phát biểu: - văn chương vốn là 
chuyên của tâm hồn, rất khó nắm bắt. Thầy Thủy đã nắm bắt được linh hồn của chùm thơ 
mùa thu. Khó hơn là chuyển tải được những điều khó nắm bắt ấy thành những lời giảng 
nhẹ nhàng, bình dị, trong sáng. Gieo vấn đề, gợi mở để cho học sinh tự cảm nhận những 
bài thơ. Bài giảng được trình bày chặt chẽ như một bài toán. Thủy kịp kìm giữ nhưng 



giọt nước mắt chực trào ra. “Thầy vẫn sống trong tôi, ở bên tôi”. Thì ra những giờ giảng 
bình dị, có sức khơi gợi ngày xưa của thầy đã ẩn chứa phía sau bao nhiêu tình cảm, trí 
tuệ, công phu, bản thân mình phải đi gần suốt cuộc đời dạy học mới nhận ra điều ấy. 
 
****** 
     
Sau mùa hè 1971, cô giáo Oanh, cháu thầy Huyên chuyển về Nghệ An. Cô giáo hứa khi 
có địa chỉ chính thức sẽ viết thư báo lại địa chỉ của thầy. Nhưng rồi chờ mãi không thấy. 
Đến nay, xa thầy đã trọn 45 năm. Thủy cũng chưa có dịp nào trở lại trường học sinh miền 
Nam Chương Mỹ, Hà Đông. Nhưng kỷ niệm còn giữ trong giờ học đầu gặp thầy, những 
giờ giảng như có sức gọi dậy, đánh thức, khơi nguồn của thầy, nỗi cảm động, hồi hộp, 
run run khi được thầy gọi biểu dương trước lớp, những lời căn dặn của thầy trước giờ 
phút chia tay… Trong khuôn viên nhỏ hẹp của một lớp học, một mái trường nhưng nó 
như một thế giới riêng biệt vẫn gọi Thủy trở về ngay cả trong niềm vui và những lúc cay 
đắng nhất của cuộc đời. Thuỷ mong được gặp lại thầy để báo cáo lại những cố gắng nhỏ 
nhoi mà hắn đã làm được trong những ngày xa cách. Để thưa lại với thầy đáp số của một 
bài toán: - Những gì tôi có được hôm nay phần lớn là nhờ thầy. Một niềm cảm thông 
thương mến, một giờ giảng, một lời khuyên… những thay đổi quyết định  trong đời 
người nhiều khi được bắt đầu từ những nguyên nhân bình dị như thế./. 
 
Quy Nhơn, tháng 3/2006 
 Nhà giáo ưu tú Trương Tham 
 Giáo viên Trường THPT Trưng Vương - Quy Nhơn 

Thứ Ba, ngày 09 tháng 01, 2007 
 
 

Vô cảm? 
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Mấy ngày hôm nay bận việc, bây giờ tranh thủ vào blog của mình để xem những đứa con 
tinh thần. Chợt chạnh buồn. Dường như qua blog này, mình bỗng nhận ra một sự thật: đó 
là sự vô cảm của học sinh với văn chương, với những bài văn trong nhà trường. Thật 
tuyệt vời khi mình được dạy trường chuyên, đã chủ nhiệm theo hai lớp chuyên Văn k.2 
và k.5, mình đã truyền được ngọn lửa đam mê của mình vào trong bài giảng. Các em 
cũng có nhiều người nuôi dưỡng tình yêu với văn chương. Lại nhớ hồi ở Trưng Vương, 
tuy khổ vì học trò đủ loại nhưng cuối cùng các em cũng hiểu được văn quan trọng với 
cuộc sống như thế nào. Đúng là văn chương đôi khi phải qua tiếp xúc trực tiếp, đôi khi 
các em học Văn mê Văn còn do thầy cô dạy Văn nữa! Phải nói một điều: môn Văn trong 
chương trình các em học đã tăng cường chất văn hơn rất nhiều so với thời mình học. 
Nhưng rõ ràng, thời trước, có những bài (mà bây giờ đôi khi các vị to tiếng bảo là nhồi 
nhét, giáo điều...) đã được cả bao thế hệ học trò say sưa đến thế. Có lẽ lúc đó văn còn 
mang đến ngọn lửa niềm tin vào tương lai. Còn bây giờ, nhìn những bài viết mang bao 
tâm huyết của mình bị người ta chà đạp, giễu cợt, khinh khi, bản thân mình lòng đau như 
cắt, chỉ mong một sự nhận xét, đánh giá công bằng! Nhưng rất nhiều trong số những bài 
viết ấy vẫn là con số 0 comment tròn trĩnh.Chỉ cần một sự đánh giá của chính học sinh, 
sinh viên, cũng đủ giúp cho mình điều chỉnh cách viết, có suy ngẫm chín chắn hơn về 
văn chương. Nhưng xem ra tham vọng làm một sứ giả văn chương đã bị phá hoại từ đầu, 
nên các blogger còn mải chăm chút, vote điểm cho bài của mình, không hơi đâu để ý đến 
bài người khác! May mà còn có một số bạn bè cùng chung cảm xúc, chia sẻ với mình nên 
cũng đỡ buồn. Văn chương tìm tri kỷ khó lắm thay. Cụ Nguyễn Du nói đúng: Ngã hữu 



thốn tâm vô dữ ngữ! 
Lang thang qua mạng giáo dục (www.edu.net.vn), xem thử những vấn đề bàn luận của 
ngành mình. Bất chợt đọc được bài viết khiến mình cũng có thêm niềm chia sẻ: VÔ 
CẢM. Nhiều bài viết nêu lên biết bao nhiêu hiện tượng vô cảm trong cuộc sống, và một 
bài nói về hiện tượng vô cảm với môn Văn, có nhiều ý kiến mà mình có thể chia sẻ.  

Bạn của tôi ơi, nếu bạn quan tâm đến văn chương, hãy chịu khó đọc bài viết đó, và cùng 
bàn bạc với tôi: có thật chăng bây giờ đại đa số học sinh vô cảm với văn chương? 
Nguyên nhân vô cảm ấy bắt nguồn từ đâu? 

Trần Hà Nam  
Xin mời bấm vàođường link tới bài viết: 
 
 http://diendan.edu.net.vn/forums/permalink/295982/295986/ShowThread.aspx#295986  

Thứ Bảy, ngày 13 tháng 01, 2007 
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Cảm xúc bất chợt khi nghe câu hát quê mình giữa thủ đô 
"Ba lý tang tình mà nghe..." 
Câu ca xứ nẫu vọng về xốn xang 
"Trèo lên trên rẫy khoai lang..." 
Tiếng ca con trẻ vọng sang vô tình 
Bỗng dưng trời đất chùng chình 
Se se sương lạnh thấm tình quê hương 
Hà Nội, 10.1.2007 
T.H.N  

Chủ Nhật, ngày 14 tháng 01, 2007 
 
 

Nỗi buồn Cao học 
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Chiều nay tôi đã xong môn thi chung cuối cùng! Bắt đầu của những chuỗi ngày chờ 
để về khoa học chuyên ngành. Nhưng thi xong mà lòng trống rỗng, thi xong mà cảm 
thấy mênh mang buồn! 
Có lẽ chưa có khoá học nào nhiều chuyện rắc rối như khoá học của tôi. Bắt đầu từ 
chuyện đầu vào đã có một lá đơn của một thí sinh thi rớt (anh chàng này là lớp 
trưởng lớp ôn thi, thiếu nửa điểm) tố chuyện thiếu minh bạch trong việc xét tuyển. 
Kết quả là có 5 thí sinh đậu thành rớt do Ban tuyển sinh vận dụng sai khi xét tuyển 
vào học thạc sĩ theo yêu cầu của một tỉnh nọ!(Vụ này rùm beng bên mạng EduNet!) 
Đáng buồn nữa là ngay từ khi thi điều kiện, đã có người bị đình chỉ thi vì nhờ người 
khác thi hộ, báo chí cũng đã vào cuộc với một bài ê mặt trên Tiền Phong. Đáng 
buồn vì khi tôi từ Bình Định lặn lội ra Kinh đô lại chứng kiến một kiểu học Cao học 
không giống ai (có lẽ do mình còn lý tưởng hoá quá chăng?): có môn học nghe tên 
thì rất hoành tráng, nhưng bản thân người dạy được thỉnh từ Viện nghiên cứu 
chiến lược giáo dục về thì coi như trò đùa, cả buổi dạy chỉ chăm chăm phê phán 



người soạn sách ở những luận điểm không phù hợp với quan điểm của thầy, kết quả 
là học viên của lớp chả hiểu thầy đang dạy Lý luận phương pháp dạy Đại học hay 
đang phê phán nữa. Học xong chả biết mình học cái gì, nên đến khi thi thì tha hồ 
"phát huy tính sáng tạo tự chủ" để trả lời cho câu hỏi mà chả biết nó nằm ở đâu 
trong giáo trình! Lý thuyết thì nêu ra các phương pháp gợi mở tìm tòi nhưng thi cử 
thì vẫn như thế, quay lại với thời ai giỏi gạo bài thì làm được nhiều, ai trí nhớ kém 
thì ngồi cắn bút! Nguyên nhân có lẽ bắt đầu từ sự gian lận ngay từ đầu nên học viên 
cao học bị siết chăng? 
Vào phòng thi môn Anh văn mà cảm thấy nhục nhã cay đắng vì hai giảng viên trẻ 
coi thi cứ nói xơi xơi bất kể người đối diện là những người lớn tuổi hay chí ít là cũng 
từng đứng trên bục giảng, hình như bản thân họ cũng bức xúc bực dọc và trút cả 
tâm trạng nặng nề ấy sang phía học viên. Cả phòng thi ức chế tâm lý vì thái độ thiếu 
thiện chí của giám thị, phần thi nghe của cả lớp chưa khi nào tệ như vậy! Giỏi lắm 
thì điền đúng 2/3 ! Tiếp đến phần thi viết thì sắp xếp lại chỗ ngồi, chưa thấy một cơ 
sở nào chuẩn bị phòng thi mà lại nhếch nhác bẩn thỉu ở các bàn học đến thế! Chả 
hề có lao công hay cho sinh viên dọn dẹp phòng thi cho sạch sẽ trước khi thí sinh 
vào phòng! Phản ứng thì giảng viên trẻ thản nhiên: sinh viên họ vẫn ngồi! Hoá ra 
đây là cách đối xử với trí thức tương lai, những thầy cô giáo ư? Tôi nghĩ, đây là điều 
không đáng có ở một trường mô phạm hàng đầu của cả nước. Và thấy cảm giác như 
bị xúc phạm, khi phải tự lau chùi bụi bẩn! (Ở trường phổ thông tôi dạy, trước mỗi 
kỳ thi, đích thân hiệu trưởng ra lệnh và kiểm tra việc dọn dẹp vệ sinh phòng thi cho 
sạch sẽ!). Mang tâm trạng nặng nề làm bài thi, may lắm thì được 20/30 phần nghe, 
45/60 phần đọc hiểu và dịch, may mà buổi chiều thi nói của lớp thí điểm, không 
phải gặp lại hai cô giáo "hình sự" kia, nhưng vẫn không vui, nên nói không hào 
hứng như khi trình bày bài thuyết trình tại lớp! 
Chẳng biết các bạn trẻ cùng học với tôi nghĩ sao, nhưng với một kẻ được đi học Cao 
học muộn màng như tôi, tôi muốn có một sự chuyển biến đúng nghĩa, từ việc dạy 
cho đến việc học, để mai mốt có cầm mảnh bằng thạc sĩ trên tay cũng tự hào đó là 
mồ hôi, là công sức xứng đáng của mình, không để ai phải sỉ nhục mình và nhìn 
bằng ánh mắt khinh rẻ! Buồn! 
Lãng tử Trần Nam 

Chủ Nhật, ngày 14 tháng 01, 2007 
 
 

Mở cửa ra nào...! 
Điểm Ngôi sao Blog: 29 (5 lượt) | Lượt xem: 463  
 
 

Mở cửa ra nào 
Cho ta thoáng rùng mình nhè nhẹ 
Mở cửa ra 
Và thấy phố đông 
Mở ra 
Để thấy ta không đơn độc 
Mở 
Một chút tình 
Một chút suy tư... 
*** 
Cuộc đời bình yên - cuộc đời tẻ ngắt 
Cuộc đời không như ta nghĩ 
Có những phút giây mệt mỏi 



Rã người... 
Thèm được thiếp đi trong thoáng chốc 
Mơ một giấc đoàn viên 
Chợt choàng tỉnh và hối hả 
Đừng! Đừng ngủ yên...! 
*** 
Đôi khi thèm nói chuyện cùng ai đó 
Đôi khi lại muốn một mình 
Đôi khi muốn đập tan một ám ảnh vô hình 
Đôi khi buông xuôi "nẫu sao mình vậy" 
Đôi khi thật ngớ ngẩn thật điên rồ 
Đôi khi... 
*** 
Mở cửa ra 
Bung hết mọi cánh 
Cho ta thăng hoa 
Mở lòng đối diện mình. 
14.1.2007 
 
T.H.N 

Thứ Hai, ngày 15 tháng 01, 2007 
 
 
 
Về miền Trung! 
Điểm Ngôi sao Blog: 18 (3 lượt) | Lượt xem: 774   
 
 
 
Về miền Trung? Tôi đang được về cùng miền Trung qua những trang blog của bạn bè. Chả 
hiểu sao, những trang của các bạn đem lại cho tôi cảm giác gần gũi quen thuộc đến vậy? Có lẽ 
do miền Trung có nhiều nét tương đồng chăng? 
Đôi khi, tôi tự hỏi: đâu là tính cách của người miền Trung, đặc biệt là người khu V? Bây giờ 
mới thấm thía câu thơ trong bài Ta đi tới của nhà thơ Tố Hữu rất độc đáo, khi đã gắn kết 
những địa danh miền Trung: 
Ai đi Nam Ngãi Bình Phú Khánh Hoà 
Ai vô đó với Phan Rang Phan Thiết 
Ai lên Tây Nguyên KôngTum Đắk Lắk 
Khu V dằng dặc khúc ruột miền Trung 
Ai về với quê hương ta tha thiết 
Sông Hương, Bến Hải, Cửa Tùng... 
Có bao người bạn miền Trung của tôi trong blog nàyđã gửi tìnhcảm dạt dào về miền thùy 
dương, miền cát trắng, miền bão lũ,đauđáu tình thương quê nghèo? Tôi chưa thể thống kê hết, 
nhưng chỉ biết rằng vào các trang của các bạn, đều có một cảm giác yên bình và ấm lòng! Từ 
những bức ảnh chụp rất đẹp, rất có hồn của Rieu cho đến những trang viết của Mint, của 
những bạn bè khác như đã kéo xích gần lại khoảng cách không gian địa lý của Đà Nẵng - 
Quảng Nam - Quảng Ngãi - Bình Định. Một vùng quê, một ngôi nhà, một con phố; những kỷ 
niệm tuổi thơ, nỗi trăn trở quê nghèo, niềm trân trọng vẻ đẹp đời thường giản dị, cho tôi nhận 
ra người miền Trung mình giản dị đôn hậu biết bao! Bạn hỏi tôi quê gốc ở đâu ư? tôi sẽ trả 
lời: Tôi - người miền Trung! 
Mảnh đất miền Trung của chúng tôi không phát triển như hai đầu đất nước, phải gồng mình 
gánh bão hằng năm, dẫu nghèo nhưng không nghèo khát vọng vươn lên, không thiếu tình 



người chân thật! Bởi thế, như bao nhiêu người miền Trung chân chính, khi nghe tin đồng bào 
bị thiên tai, hoả hoạn, chúng tôi đều nhói lòng! nhưng đau lòng hơn khi mới đọc một loạt 
thông tin trên báo về một số quan chức cấp xã miền Trung lại xà xẻo phần cứu trợ của bà con 
bị bão Xangsane! Phóng viên, các cấp lãnh đạo đã vào cuộc. Các blogger miền Trung chúng 
ta, những bạn bè quan tâm đến bà con bị bão lụt, quan tâm đến miền Trung hãy cùng tôi cất 
lên một tiếng nói hướng về miền Trung thân yêu nhé ! 

  

  
 

Lãng tử Trần >> 12:51 PM  4 góp ý  
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vào lúc 08:59 AM | Thứ Năm, ngày 25 tháng 01, 2007, Rieu  

 
 

Ừ đúng đó, vài bữa nữa nếu đi tàu về Tết, có dịp mời anh Lãng dừng bước tại Đà 
Nẵng, Rieu sẽ đãi anh món đặc sản Mì Quảng quê hương nhé...(mì bán bây giờ là ít 
còn nguyên gốc gác từ bản địa đó, hì...) 
Vâng nói đên miền Trung là người ta nghĩ ngay đến mảnh đất khô cằn sỏi đá, cái nóng 
hè oi bức của gió Lào ở QTrị, giọng hò khoan êm ả trên mái đẩy sông Hương, cái 
giọng nói đặc như quánh của người QNam QNgãi, cái điệu võ mạnh mẽ của người con 
gái BĐịnh... 
Và nói đên miền Trung là nói đên bão lụt hoành hành hàng năm. Chưa mưa đã ngập 
nước, chưa nắng đã khô hạn... 
Nhưng trong muôn ngàn khó khăn vậy, người ta vẫn cần mẫn, vẫn đùm bọc thương 
yên nhau... Một đức tính đẹp của con người phỉa không anh Lãng...? 
Chúc anh học tốt!!!!! 
[Xóa]  

vào lúc 11:32 AM | Thứ Ba, ngày 23 tháng 01, 2007, HoaLe  
 

Thân mời anh ghé qua thăm Quảng Nam - Đà Nẵng. 
[Xóa]  

vào lúc 11:18 AM | Thứ Ba, ngày 16 tháng 01, 2007, Lãng tử Trần  
 
 

Người miền Trung mộc mạc, đôi khi không khéo ăn khéo nói, không xả láng sáng về 
sớm như các vùng khác. Nên có thể nhận ra người miền Trung giữa miền Bắc, miền 
Nam nhờ những đặc điểm này! 
[Xóa]  

vào lúc 05:29 PM | Thứ Hai, ngày 15 tháng 01, 2007, Hồn Việt - Kent  
 
 

Người miền trung nghèo vật chất nhưng lại giàu, rất giàu tình cảm. 
[Xóa]  

Thứ Hai, ngày 15 tháng 01, 2007 
 
 

Tin nhà 
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Đi xa, vui nhất là thường xuyên nhận được tin nhà qua email, qua tin nhắn. Yên lòng khi 
biết ở nhà mọi việc bình thường. Nhưng lâu lâu quyết định chơi sang gọi điện thoại để 
nghe giọng nói của vợ con ở nhà. Hôm nay vui quá, em gọi điện báo tin hai con trai đều 
đạt học sinh giỏi. Tí anh đứng nhì lớp, còn Lương cà chớnxà bát nhưng cũng đạt học sinh 
giỏi! Lại nghe em kể chuyện cu cậu đòi khao vì đạt học sinh giỏi mà cười ngất, lại còn 
phụng phịu vì mẹ tiếp tục hớt đầu đinh trông "ngố" lắm! Ơ, Lương mà để đầu đinh thì 
đẹp trai hết chỗ chê! Hoá ra lên lớp Hai nên bắt đầu làm dáng! Tí thì cũng bắt đầu chải 
chuốt hơn, lớp Tám rồi mà lị! Hơ hơ, hai thằng con chẳng nào giống ba, đến hết lớp 12 
vẫn chưa có mảnh tình vắt vai, chả thèm để ý hình thức làm gì! Chắc do ba xấu trai hơn 
con nên kệ! Hai thằng con đẹp trai hơn là cái chắc! Thế thì nhà mình có phúc nhỉ? Mới 
ngày nào con còn bé tí, thế mà bây giờ ... Ba và hai con cùng thi đua học, nhỉ? 

Thứ Sáu, ngày 19 tháng 01, 2007 
 
 

Quê mẹ 
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Được nghỉ dài ngày, tranh thủ về quê mẹ Kiến An (Hải Phòng). 
 
Mười tám năm mới lại cảm nhận không khí làng quê đất Bắc! Trên đường về mà 
lòng cứ nao nao. Những lần trước chỉ đi tranh thủ ngang qua Hải Phòng, không kịp 
ghé về Đẩu Sơn. Dẫu quang cảnh khác xa, nhưng núi Thiên Văn còn đó, vườn hoa 
ngã năm nhộn nhịp hơn. Bùi ngùi vì lần này về không còn gặp được các cậu, các 
mợ, các anh chị thì nhiều người tóc cũng đã bạc trắng. Cả chi họ chỉ còn mỗi mẹ, 
mà các anh các chị cứ nhắc "bà ở Nam!". Lần trước về, còn là cậu sinh viên, còn 
cảnh quê rõ nét. Giờ thì quê mình lên quận, lên phường Văn Đẩu rồi! Nhưng người 
quê vẫn còn nguyên nét dân dã, vẫn những công việc đồng áng vất vả quanh năm. 
Cảm xúc thật ắp tràn, khó mà kể trong ngày một ngày hai. Mình cũng nhanh chóng 
qua đi cảm giác ngỡ ngàng của đứa cháu quê Nam ra lại đất Bắc, để đón nhận tình 
cảm ruột thịt quê hương. Từ nay, những ngày nghỉ sẽ siêng về thăm quê hơn, chắc 
mẹ cũng sẽ vui lòng khi thằng út thay mặt mẹ về hương khói cho ông bà ngoại và 
các cậu các mợ! Quê mẹ tôi ơi, dẫu còn nghèo khó nhưng tình quê dành cho tôi thật 
đậm đà. cứ bâng khuâng khi nhớ câu thơ Tố Hữu: 
Như đứa con xa biệt xóm làng 
Nửa đời chợt nhớ bóng quê hương... 
 
Ừ! giờ đây tóc mình cũng đã có những sợi bạc vì tuổi tác, không phải là tóc bạc sớm 
nữa! Lại thương mẹ, sức yếu tuổi cao, chẳng biết có dịp nào đẹp trời đủ sức để về 
thăm quê hay không? Mẹ dù ở xa nhưng vẫn đau đáu ngóng về quê, luôn bảo ban 
con cháu giữ tình đoàn kết, cả họ ai cũng quý! Làng trên xóm dưới, có những nhà bị 
cơn lốc ma túy làm cho điên đảo, riêng con cháu trong nhà vẫn cố giữ nếp ông cha! 
Con sẽ siêng về quê hơn, ở đó còn chị ruột, còn anh chị, còn các cháu, còn bao tình 
thương mến mà con chưa kịp đáp đền. Ở đó, còn là ký ức của những ngày mẹ gửi 
con đi công tác, "chú nuôi" nhờ sữa của chị mà lớn lên, còn là những ngày lon ton 
chạy khắp đồng, nặn đất sét thành bao đồ chơi, mang về đến tận quê Bình Định... 
Lâu ngày mới về quê, mới nhận ra ta là kẻ vô tình! 

Thứ Sáu, ngày 19 tháng 01, 2007 
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MUỐN LÀM THẰNG CUỘI (Tản Đà) 
Đêm thu buồn lắm chị Hằng ơi 
Trần thế em nay chán nửa rồi 
Cung quế có ai ngồi đó chửa 
Cành đa xin chị nhắc lên chơi 
Có bầu có bạn can chi tủi 
Cùng gió cùng mây thế mới vui 
Rồi cứ  mỗi năm rằm tháng Tám 
Tựa nhau trông xuống thế gian cười 
 
Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu (1889 – 1939) là gương mặt đặc biệt trên thi đàn Việt Nam 
những năm đầu thế kỷ XX, người đã mang đến một làn gió lạ cho thơ ca Việt Nam, với 
cái ngông nghênh khinh bạc của nhà Nho cuối cùng và người tiên phong cho thi ca vào 
con đường chuyên nghiệp. Tình say, ý lạ, tứ mới chưa làm nên một Tản Đà, mà điều chủ 
yếu là sự thành thực tự nhiên trong cảm xúc, ngay cả khi thi nhân chìm đắm vào cõi 
mộng. Những “khối tình”, những “giấc mộng” làm nên một phần văn nghiệp Tản Đà. 
Muốn làm thằng Cuội là một sự kết hợp của mộng và tình, để ta nhận ra chân dung của 
con người dám lấy cái ngông như một sự thách thức với cuộc đời ô trọc. 
Tản Đà đã có vinh dự là người “dạo những bản đàn mở đầu cho một cuộc hoà nhạc tân 
kỳ đang sắp sửa” (Hoài Thanh, Hoài Chân – Thi nhân Việt Nam). Cung bậc của tiếng 
đàn ấy là của một tâm hồn phóng túng không bị câu thúc trong lối văn trường ốc, có cái 
bay bổng của vị “trích tiên” tự coi mình là người lạc bước chốn trần gian. Thơ Tản Đà có 
một không gian riêng với Tây Thi, Dương Quý Phi, Chức Nữ, Hằng Nga, những giai 
nhân “hồng nhan tri kỷ” với khách tài tử phong lưu. Người đời đã cho Tản Đà là 
“ngông”, nhưng cần phải hiểu đó cũng chính là thái độ của ông phản ứng lại xã hội thực 
dân phong kiến vốn có quá nhiều điều khiến ông chán ngán buồn bực. Muốn làm thằng 
Cuội chính là một phản ứng như vậy. 
Dường như đối với Tản Đà, mùa thu cũng tạo nên nhiều duyên nợ. Từ khoảnh khắc “Vèo 
trông  lá rụng đầy sân” để nhận ra công danh như một thoáng chốc, đến đêm thu chìm 
đắm trong mối sầu, thi nhân đã để cho những tâm tình bộc bạch cùng trời đất : 
Đêm thu buồn lắm chị Hằng ơi 
Trần thế em nay chán nửa rồi 
Lại một đêm thu, lần này nhà thơ tìm đến với “chị Hằng”. Mà lạ, không phải với cái 
cuồng vọng đòi cưới Hằng Nga mà lại là một chút khép mình xưng “em” rất ngọt! Cậu 
ấm Hiếu đã mỏi mệt với những muộn phiền trần thế, nên thở ra một giọng chán đời 
chăng? Cái buồn cố hữu của mùa thu khiến nhà thơ buồn, hay ánh trăng đối diện với con 
người gợi ra cảm giác lẻ loi đến mênh mông ? Tản Đà đã đến với trăng không phải bằng 
tư thế “đối diện đàm tâm” – nhìn nhau chuyện trò trong im lặng bằng sự cảm thông của 
đôi lòng, ông đã thốt lên lời tha thiết nhắn nhủ “chị Hằng ơi!”. Nỗi buồn trần thế tràn 
ngập đêm thu, từ trong toả ra chứ không phải do  “gió thu lạnh – sương thu bạch – khói 
thu xây thành” như câu thơ trong “Cảm thu, tiễn thu” mà thi sĩ chạnh lòng. Điều khiến 
người đọc lưu tâm ở câu thơ thứ hai là kiểu “chán nửa rồi” với “trần thế” chứ không phải 
là “chán hết rồi”. Chán nửa có nghĩa là chưa chán hẳn, còn thiết tha với cõi đời. Vậy là 
thi nhân mâu thuẫn với chính mình, giữa ước muốn thoát ly hẳn đời như các thi nhân xưa 
muốn về với cõi tiên “lánh đục tìm trong” và tâm nguyện ở lại với đời để làm tròn “thiên 
lương” giúp ích cho nhân quần, nhân loại. Đã có lần nhà thơ băn khoăn với câu hỏi “Đời 



đáng chán hay là không đáng chán?” với bạn tri âm. Nhưng phút này đây, tri âm vắng 
bóng để nhà thơ vọng về trăng tâm sự với chị Hằng. 
Trí tưởng tượng phong phú và mãnh liệt của nhà thơ đã làm nên một ước vọng cao vời: 
Cung quế có ai ngồi đó chửa 
Cành đa xin chị nhắc lên chơi 
 Hai câu thực làm rõ cho ước muốn của Tản Đà: muốn làm thằng Cuội. Cung quế, cành 
đa để gợi nhắc câu chuyện cổ tích nhưng dường như có sự so sánh ngầm trong ý thơ: ở 
cõi trần gian, “trích tiên” Tản Đà đang cô đơn trong nỗi buồn của chính mình, còn nơi 
cung Quảng, Hằng Nga cũng đang cô đơn như khách trần gian. Hành trình tưởng tượng 
của nhà thơ đã ngược về với thời gian cổ tích, để nhà thơ hoá thân vào chú Cuội. Duy chỉ 
có khác một chi tiết nhỏ: ngày xưa Cuội bám cành đa thần để bay lên trăng, còn hiện tại 
thì cành đa ấy lại là chiếc thang đón hồn thi nhân lên cung quế. Nghĩa là Tản Đà đến với 
Hằng Nga để thay thế vai trò chú Cuội. Câu thơ có một chút hóm hỉnh trong ý tứ, nhưng 
đó là cách cắt nghĩa cho tính chất cuộc gặp gỡ đặc biệt này: giữa Hằng Nga và Tản Đà là 
mối quan hệ của hai tâm hồn cô đơn đang cần tìm đến nhau. Tản Đà “xin” mà không cầu 
lụy, bởi lẽ khi hướng về “cung quế”, có lẽ thi nhân cũng hiểu thấu nỗi niềm Hằng Nga 
chăng? 
Bởi thế, hai câu luận là sự sẻ chia của đôi hồn cô đơ n: 
Có bầu có bạn can chi tủi 
Cùng gió cùng mây thế mới vui 
Bản chất đa tình của thi sĩ đã hé lộ. Câu thơ không phải chỉ diễn tả tâm trạng từ một phía, 
vì nếu như vậy chẳng hoá ra thi sĩ lên trăng chỉ là giải thoát cho nỗi buồn bực của riêng 
mình? Cái nồng nàn trong tình ý câu thơ chính là ở chỗ nhà thơ cùng lúc diễn tả hai tâm 
trạng: một là của Hằng Nga – người cung Quảng Hàn, một là của Tản Đà – trích tiên nơi 
trần thế. Nét phóng khoáng tâm hồn thi nhân đâu chỉ là cái ước vọng lên trăng để vượt 
thoát cảnh trần đầy chán ngán, mà chính là khi được làm chú Cuội nghĩa là được làm bạn 
cùng san sớt nỗi buồn với giai nhân cung quế. Có như vậy mới thật sự là tri âm tri kỷ! 
Cái độc đáo Tản Đà chính là ở chỗ cảm nhận được nỗi u buồn của Hằng Nga trong 
không gian quạnh quẽ chốn Quảng Hàn. Cũng như đã có lần nhà thơ phát hiện giữa cõi 
tiên tấm lòng trần gian của tiên nữ: 
Lá đào rơi rắc chốn Thiên Thai 
Suối tiễn, oanh đưa luống ngậm ngùi 
(Tống biệt) 
Cảnh tiên cũng buồn, nên thi nhân lên với cõi tiên là để chia sẻ cùng người tiên chút tình 
nồng dương gian của người-cõi –tục. Đồng thời, khi được “cùng gió cùng mây” không 
vướng bận những lo toan trần thế, con người cũng được giải thoát khỏi nỗi sầu vô hình 
đè nặng. Tìm về cõi mộng là cách để phá tan thành sầu ỡ cõi thực, nỗi sầu như thi nhân 
đã từng cảm nhận: “Từ độ sầu đến nay, ngày nào cũng có lúc sầu , đêm cũng có lúc sầu. 
Mưa dầm lá rụng mà sầu, trăng trong gió mát mà càng sầu; nằm vắt tay lên trán mà sầu, 
đem thơ văn ngâm vịnh mà càng sầu. Sầu không có mối, chém làm sao cho đứt; sầu 
không có khối, đập sao cho tan…” (Giải sầu). Trong nỗi sầu của nhà thơ, ta nhận ra 
những ám ảnh thời thế, nhân thế và nhân thế. Bầu bạn cùng chị Hằng, phải chăng là lúc 
nhà thơ thật sự thoát khỏi những ám ảnh ấy khi được cận kề hồng nhan tri kỷ: 
Rồi đến mỗi năm rằm tháng Tám 
Tựa nhau trông xuống thế gian cười 
Bài thơ được mở đầu bằng lời than “buồn lắm”, kết lại bằng nụ cười đêm rằm tháng Tám. 
Niềm vui thay thế nỗi buồn khi những tấm lòng tri kỷ đã gặp gỡ được nhau. Cảm hứng 
của bài thơ trọn vẹn với hình ảnh trăng thu tuyệt đẹp lay thức giấc mơ của bao kẻ muốn 
lánh đời thoát tục.  Nhưng nếu chỉ có vậy thì cảm hứng bài thơ chưa vượt thoát khỏi 
khuôn sáo cũ mòn của thơ xưa. Cái tình tứ “tựa nhau” đã làm hiện rõ chất lãng mạn độc 
đáo của tâm hồn nhà thơ. Có lẽ chưa ai trước Tản Đà lại có sự liên tưởng táo bạo đến thế! 
Câu chữ khéo léo, ý tình dào dạt của Tản Đà đã làm nên nét nghĩa mới của hình tượng: 



chú Cuội – Hằng Nga trong cổ tích đã hoá thân thành đôi lứa khắng khít Tản Đà tài tử và 
Hằng Nga giai nhân. Nhưng cõi trần “chán nửa” vẫn hiện diện cùng khoảnh khắc “trông 
xuống thế gian”  của đôi lứa tâm đầu ý hợp, làm nên nụ cười “rất Tản Đà”. Cười cho trò 
đời bon chen, cười trước tình đời nhạt nhẽo, và trên hết là nụ cười của kẻ vẫn còn nặng 
lòng trần thế, canh cánh trong hồn thiên chức nhà văn: “Hai chữ thiên lương thằng Hiếu 
nhớ”. Phải chăng nụ cười ấy ẩn chứa một thông điệp hướng về tương lai rạng rỡ niềm 
vui? Và cũng vì thế mà trăng phải là “rằm tháng Tám”, vằng vặc, tròn đầy, trong trẻo. 
Tắm mình trong ánh sáng dịu dàng giữa nơi cung quế là cả một tâm hồn thi nhân bay 
bổng tuyệt vời, thăng hoa cùng vẻ đẹp tuyệt đối của “nghìn năm thơ thẩn bóng trăng 
chơi”. 
Bài thơ cho ta nhận ra một chân dung tâm hồn Tản Đà : phóng khoáng, đa tình, nhiều 
mộng tưởng mà vẫn vướng vít những ưu tư trần thế. Con người ấy muốn giữ trọn “thiên 
lương” giữa cuộc đời  ô trọc nên phải đắm chìm trong những “giấc mộng con” để sống 
thành thực với chính mình và với cuộc đời. Ta chợt nhận ra một nhân cách cao quý 
không bị vẩn đục bởi những toan tính vụ lợi tầm thường, một con người “đi qua cái hỗn 
độn của xã hội Việt Nam đầu thế kỷ 20” mà vẫn giữ trọn “linh hồn cao khiết” (ý của 
Hoài Thanh, Hoài Chân – Cung chiêu anh hồn Tản Đà) 
Muốn làm thằng Cuội cũng như bao bài thơ  bộc bạch tâm tư của Tản Đà giúp ta hiểu 
thêm về một con người đã dám phô bày cái tôi  đầy cá tính của mình với người đời 
không cần giấu giếm, như là một cách để đối lập với cả một xã hội thực dân – phong 
kiến. Tác phẩm góp thêm luồng sinh khí cho cảm hứng lãng mạn, với trí tưởng tượng bay 
bổng và cảm xúc mãnh liệt, sẽ phát triển mạnh mẽ trong phong trào Thơ Mới 1932 – 
1945. 

Thứ Bảy, ngày 20 tháng 01, 2007 
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Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay 
Hoa xoan lớp lớp rụng rơi đầy 
hội chèo làng Đặng đi ngang ngõ 
Mẹ bảo: thôn Đoài hát tối nay... 
(Nguyễn Bính) 
Sáng nay thức giấc, mở cửa nhìn ra thấy mưa lất phất làm khí trời se lạnh thêm! Hà Nội 
lạnh mà lại chợt nhớ những câu thơ quê kiểng của Nguyễn Bính mà mẹ thường hay đọc. 
Có lẽ do mình mới về quê lên, trong óc còn ắp tràn những hình ảnh quê hay sao mà lại 
chợt nhớ?  
Mưa, những cơn mưa cùng tiết trời lành lạnh làm người ta dễ chạnh lòng... Sau một đêm 
trằn trọc rồi ngủ thiếp đi, cơn mưa sáng làm cho mình có cảm giác thật dễ chịu. hôm nay 
là ngày nghỉ, tận hưởng cảm giác yên bình không vướng bận trong góc riêng, để đuổi 
theo những câu thơ ám ảnh về mưa. Là cảm giác bâng khuâng của Mạnh Hạo Nhiên 
chăng: 
Dạ lai văn vũ thanh 
Hoa lạc tri đa thiểu 
(Đêm nghe tiếng gió mưa 
Hoa rụng nhiều hay ít?) 
Mưa xuân phơi phới thì chưa đến, mà là mưa lất phất lơ phơ làm trời càng thêm lạnh. 
Bây giờ mà ngồi đọc Thương nhớ mười hai của Vũ Bằng thì thật tuyệt, sẽ cộng hưởng 
niềm mang mang sầu xứ của nhà văn hướng về đất Bắc! Không có em bên cạnh để mình 



cùng nhau quây quần bên chiếc bàn nhỏ với các con, bên bình trà nóng... Tự dưng lại nhớ 
mưa miền Trung dai dẳng, cơn mưa xứ Huế buồn buồn, nhớ câu hát Trịnh Công Sơn: 
"Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ, dài tay em mấy thuở mắt xanh xao...". Hôm trước 
tình cờ có mấy bức hình Quy Nhơn, hình tháp cổ của người bạn, để bây giờ nhìn ảnh 
lòng lại nao nao. Hoá ra mưa lại dễ làm chạnh lòng đến thế! Lại nhớ bài thơ tình cho em, 
được đăng báo mà làm em mắc cỡ suốt! Ừ! Ngày ấy mối tình sinh viên sao mà trong 
sáng thánh thiện đến thế: 
Lại thương về một đêm trăng Quy Nhơn 
Mưa bất chợt để nụ hôn trao vội... 
Anh nhớ em lắm, em có biết không? 

Thứ Bảy, ngày 20 tháng 01, 2007 
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11 giờ đêm qua, thằng bạn thân gọi điện, giục: "Mày đọc blog của tao đi!". Hoá ra, 
hắn chọc mình! Nào là gió biển, cà phê, sóng vàng lấp lánh... Mà nhớ thật, lúc này 
mà ngồi ở Quy Nhơn, nhâm nhi ly cà phê, nói chuyện với bạn bè thì không gì bằng. 
Nói cứng với hắn xong, nhìn quanh chỉ có căn phòng trống. Cà phê một mình thì 
quả là vô vị lúc ấy! 
Bây giờ nghe Quang Dũng hát! Chú em Quang Dũng này có giọng hát nhạc Trịnh 
chết người thật, nghe Biển nhớ mà cứ cảm thấy như sóng biển rì rào bên tai! Nghe 
trời gió lộng mà thương...!, trời cao níu bước chân ai ngày ấy nhỉ? Bỗng lại hình 
dung một bờ cát trắng đêm khuya, đồi núi nghiêng nghiêng đợi chờ,... hồn lẻ nghiêng 
vai gọi buồn... sầu lên đây hoang vu! Xa lắm rồi phải không, cái thời dễ xúc động ấy! 
Lại nhớ một câu thơ Nguyễn Sĩ Đại: 
Thôi em đi gửi khúc này từ biệt 
Chúc phúc gì e cũng quá mong manh! 
Nghĩ lại ngày ấy, thấy mình đúng là vớ vẩn thật! Cả mình và thằng bạn thân đêm 
ấy cùng tiễn một người, để rồi sau đó thấy mình bình tâm trở lại... 
Bây giờ thì mình xa biển, bài hát Trịnh nhắc cho mình bao góc phố mắt đêm đèn 
vàng, và em và con đang mong ngóng . Thoáng chốc thời gian đã phủ lên kỷ niệm 
bao ngọt ngào bao bâng khuâng, nhưng biển thì vẫn thế. Biển chứng kiến tuổi thơ, 
biển ghi lại mối tình sinh viên, biển là nơi làm lòng tôi xao xuyến nhất! Thèm được 
ngồi quán cà phê Trịnh Công Sơn gần trường, nghe giọng Khánh Ly hay giọng 
Quang Dũng xa vắng nhắc nhớ...! Biết rằng giờ này em đang thầm nhắc tên anh, và 
hiểu biển còn là Hạnh Phúc! 
Anh đang nghe trời gió lộng mà thương! 

Chủ Nhật, ngày 21 tháng 01, 2007 
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Hôm nay thật thú vị khi mình nhận được một thông điệp "cầu cứu" từ một cô học trò 
đang học đội tuyển thi quốc gia. Bài giảng thì không gõ kịp vì quá dài, dùng máy lại 
không có microphone, mà học trò thì chiều lại phải đi học. Chợt nảy ra sáng kiến: sử 
dụng điện thoại di động chuyển thông tin! Bà con chắc hỏi; làm sao chơi sang thế, tiền 



điện thoại nào chịu nổi? Đúng thật!, nếu có giảng bằng điện thoại thì không những tốn 
tiền mà còn bay từ tai nọ sang tai kia chẳng đọng lại tí gì! 
Quả thật, máy của mình thuộc dạng cổ so với các loại điện thoại hàng hiệu bây giờ, ghi 
âm chỉ được 5 phút. Vậy là ghi thành 5 file, sau đó dùng cáp chuyển sang máy vi tính. 
Công việc còn lại quá đơn giản: chuyển file qua chat Yahoo Messenger, mỗi file chỉ 
khoảng 200kB nên học trò nhận rất nhanh! Lại nảy sinh vấn đề nan giải: không có phần 
mềm đọc file di động. Thế là hướng dẫn học trò chuyển từ dạng .arm của di động sang 
dạng file mp3. Tất cả chưa quá 20 phút! Quá tiện! Hoan hô internet! dù cho năm nay 
mình đi học, không dạy đội dự tuyểnthi quốc gia nhưng nhờ công nghệ mà mình đã hỗ 
trợ cho học trò được phần nào! mình dạy học trò mình, khỏi lo mang tiếng là mời giáo sư 
trường ngoài, luyện gà chọi như Bộ lo lắng! Có lẽ sau vụ này mình thành người tận dụng 
được tính năng điện thoại hiệu quả nhất! Vui vì góp phần hỗ trợ anh em ở nhà, cảm thấy 
mình như đang được đứng lớp! Lâu ngày không đứng trên bục giảng, lại thấy nhớ 
trường. Vui vì hôm nay được làm "ông thầy online"! 

Chủ Nhật, ngày 21 tháng 01, 2007 
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Dạo hồ hít thở khí trời 
Thấy bao nhiêu kẻ "giết người cướp răng" 
Các bà các chị rất hăng 
Nhún nha nhún nhảy cho săn gân chùng 
Nhìn qua hàng quán trập trùng 
Bao nhiêu quý bác hào hùng cụng ly 
Quý anh quý chú nhâm nhi 
Lẩu thơm, rượu "ngũ li bì" càng phê 
Ngọc dương tửu, đĩa tái dê 
Phen này ắt hẳn trở về thành công 
Quanh hồ rảo bước một vòng 
Thấy bao điều lạ... mấy dòng tả chơi! 

Hà Nội, 20.1.2007 
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Có thể những suy ngẫm này còn đôi chỗ cảm tính, nhưng bản thân tôi cũng chẳng có 
tham vọng viết một bài nghiên cứu, chỉ cảm nhận từ góc độ rất riêng tư, từ "gu" âm nhạc 
của chính mình! 
 
Trong khi nghe một ca khúc nào đó, điều đầu tiên tôi chú ý chính là nội dung ý nghĩa của 
ca từ ấy có phù hợp với giai điệu của bài hát hay không! Tôi không quan trọng lắm các 
dòng nhạc khác nhau, nhìn chung có thể tiêu thụ được tất, miễn sao là hiểu và hợp với 
tâm trạng mình lúc đó. Nhưng độ bền của bài hát trong tâm trí chính là từ lời - chuyển tải 



ý nghĩa đến mình! (không nói đến nhạc không lời ở đây, vì hình tượng âm nhạc trong hoà 
tấu vô cùng trừu tượng và độc đáo - như Pautovxki từng mô tả trong câu chuyện Người 
đầu bếp già về sức mạnh âm nhạc trong những bản đàn của Mozart). 
Tôi thích những ca từ đậm chất thơ trong những ca khúc tiền chiến của Văn Cao, Đoàn 
Chuẩn - Từ Linh, Hoàng Giác, Nguyễn Văn Tý... Hãy nghĩ một khung cảnh yên bình, 
chợt ta nghe vút lên khúc Thiên Thai: Tiếng ai hát chiều nay vang lừng trên sóng, nhớ 
Lưu Nguyễn ngày xưa lạc lối Đào Nguyên, kìa đường lên tiên, kìa nguồn hương duyên... 
là ta có thể đắm chìm ngay vào trong cái mơ màng phiêu linh của giai điệu Văn Cao. 
hoặc khi hồi tưởng, lắng nghe khúc Dư Âm là lòng ta nôn nao: Đêm qua mơ dáng em 
đang ôm đàn nhẹ buông tiếng tơ, không gian trầm lắng như âu yếm ru ai trong giấc mơ... 
Có ai sinh viên xa nhà mà không chạnh lòng trước cái riết róng của ca từ Đêm Đông: 
Đêm đông, thi nhân lắng nghe tâm hồn tương tư.... có ai thấu tình cô lữ đêm đông không 
nhà... Ấn tượng ca khúc tiền chiến có lẽ không cần phải nói nhiều, vì đó cũng là giao 
thoa của thơ và nhạc, trong thời điểm chủ nghĩa lãng mạn chiếm ưu thế, đề cao cái tôi cá 
nhân cá thể! 
Sau này, khi tiếp xúc với dòng nhạc miền Nam, được gọi là nhạc vàng, tôi cũng từng run 
người khi nghe những ca từ phù hợp với tâm trạng của mình: đường xưa lối cũ, có bóng 
tre bóng tre che thôn nghèo, đường xưa lối cũ có ánh trăng, ánh trăng soi đường đi, 
đường xưa lối cũ có tiếng ca, tiếng ca trên sông dài , đường xưa lối cũ có tiếng tiêu tiếng 
tiêu ru lòng ai...(Đường xưa lối cũ), hay một cảm xúc mùa đông : Trời lập đông chưa 
em, cho lũ dơi đi tìm giấc ngủ vùi... để mặc anh lang thang, ôm giá băng ước thầm người 
yêu tới... (Mùa đông của anh). Tôi là người quê gốc miền Trung, rất nhiều cảnh đẹp 
nhưng cũng rất nghèo, bởi thế mà dễ xúc động với những ca từ về Huế, về miền Trung, 
về Quy Nhơn. Có thể nói, về ca từ chinh phục tôi nhiều nhất vẫn là những bài về quê 
hương của Trịnh Công Sơn, của Phạm Duy (mà hồi đó, có lần bị cha đập một trận tơi bời 
vì nghe nhạc... phản động). Nhưng không rung cảm sao được khi nghe những lời này: 
Làng tôi không xa kinh kỳ sáng chói, có những cánh đồng cát dài, có lũy tre còn tả tơi 
(...) chiều rơi, thoi thóp trên vài luống khoai, hiu hắt tiếng bà mẹ cười, vui vì nồi cơm 
ngô đầy... (Quê nghèo - mãi sau mới biết là từ bài Bao giờ anh lấy được đồn Tây trong 
kháng chiến chống Pháp của Phạm Duy), nhạc và lời cứ quyện vào nhau quặn thắt. Rồi 
nghe: Đường lên dốc đá, nửa đêm trăng tà nhớ câu chuyện xưa: lầu ông Hoàng đó, thuở 
nào chân Hàn Mặc tử đã qua. Ánh trăng treo nghiêng nghiêng bờ cát dài thêm hoang 
vắng, tiếng chim kêu đau thương như nức nở dưới trời sương, lá rơi rơi đâu đây sao cứ 
ngỡ bước chân người tìm về nửa đêm buồn... (Hàn Mặc tử) làm sao mà không xúc 
động? Vì câu hát cho tôi yêu hơn đất Quy Nhơn gầy và Hàn Mặc tử. Có thể ai đó sẽ cười 
bảo sao mà "sến" thế, nhưng có lẽ những ca khúc ngỡ như sến ấy lại cho tôi cảm nhận 
một nét nhân văn của đời! 
Và tất nhiên, tôi yêu cả cái hào hùng mạnh mẽ, quyết liệt đắm say của một thời bão lửa 
trong các ca khúc cách mạng: Khi hát lên tiếng ca gửi về người yêu phương xa, ta át 
tiếng gió mưa thét gào cuộn dâng phong ba, em ơi nghe chăng lời trái tim vọng ra, rung 
trong không gian mặt biển sôi ầm vang... (Tình ca), hay cái giản dị của tình yêu: ...một 
tiếng chim rừng, một làn gió biển, một sớm mai xuân trướccửa hầm dã chiến, thấy trời 
xanh xao xuyến ở trên đầu, ta vẫn thầm hái hoa tặng nhau... (Cuộc đời vẫn đẹp sao) 
Sau này, nghe các ca khúc mới, tôi vẫn thích cái nhí nhảnh dễ thương của các ca khúc 
học trò, cái lắng sâu nồng nàn của ca khúc Trần Tiến và chỉ nghe được những bài nhạc 
mới không rên rỉ giả tạo, não tình! Chẳng hạn, viết về tình yêu, những lời như thế này dễ 
đi vào lòng người: Yêu dù là xa ở nơi đâu anh xin đượcyêu, xa dù thật xa nếu đôi ta yêu 
nhau thật sâu. Muôn nghìn trùng không xa cách đôi mình còn yêu nhau mãi hỡi em vì 
tình yêu anh sẽ chờ em dang vòng tay ... (Vì yêu), hay: Như những ánh sao băng anh đến 
rồi đi ,cho em mãi đi tìm một giấc mộng đẹp. Ôi giấc mơ tuyệt vời thần tiên và chợt về 
trong kí ức tôi !Xin cho những phút yêu thương còn mãi trong đời ,và những lúc tuyệt vời 
còn mãi bên người .Và ta sẽ vui đùa cùng nhau hát lên câu chuyện tình .(Ngôi sao băng), 



đó mới là tình yêu tuổi trẻ được cất lên đúng với chất của thế hệ năng động hôm nay, chứ 
không phải là oán hờn kiểu: làm người ai làm thế, thấy tình yêu dễ sợ quá, toàn dối lừa 
gian trá (nghe na ná như chửi rủa nhau: làm người ai làm ch...!) hay thấy con trai gì mà 
giống... Sở Khanh: con trai yêu ai chỉ vài ngày, để rồi sau đó nói bye bye (đểu nhỉ)... 
Hì, còn dài lắm! để hôm sau phiếm đàm về ca từ và thơ chơi! 

Thứ Ba, ngày 23 tháng 01, 2007 
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Một điều không thể phủ nhận là có những bài thơ được nhiều người nhớ đến nhờ được phổ 
nhạc, dù rằng có thể bài thơ ấy không phải là bài thơ xuất sắc nhất của tác giả. nhiều nhạc sĩ 
thành danh cũng nhờ phổ thơ rất thành công. Tuy nhiên mối duyên thơ - nhạc không phải bao 
giờ cũng mặn nồng, thú thật Lãng Tử rất hãi khi có ai định phổ thơ mình ra thành bài hát, dù 
rằng có thể vì người nhạc sĩ đọc thơ có chút đồng cảm với mình, nên có lần nhận được bản 
nhạc phổ bài thơ Quy Nhơn mùa hoa sữa của Lãng Tử, lẩm nhẩm hát thử xong là vội giấu 
biệt đi, coi như kỷ niệm, không dám đưa cho ca sĩ thể hiện, dù nét nhạc cũng rất dễ thương! 
Chỉ biết cảm ơn người nhạc sĩ đất Nha Trang đã đồng cảm cùng bài thơ Lãng Tử! Lại có 
người đọc thơ xong, ứng khẩu hát luôn! Bản thân Lãng Tử thời sinh viên cũng từng mày mò 
phổ nhạc bài thơ của thầy giáo mình cũng như thơ của chính mình, nhưng chỉ là để hát cho 
mình mình nghe thôi, không dám lấn sân âm nhạc! 
Chà! Lan man đâm ra như khoe khoang! Quay lại với thơ  phổ nhạc của các nhạc sĩ lừng danh 
thôi! Theo Lãng Tử, các nhạc sĩ tài hoa thường có khi tự thân cũng là nhà thơ rồi! Văn Cao 
không chỉ có những lời hát rất thơ mà ông còn là nhà thơ thứ thiệt, từng viết rất hay về Quy 
Nhơn: 
Từ trời xanh 
Rơi 
Vài giọt Tháp Chàm... 
hay như Trịnh Công Sơn, trong ca từ của ông luôn thấm đẫm chất thơ đầy suy tư: Một lần 
chợt nghe quê quán tôi xưa - Giọng người gọi tôi nghe tiếng rất nhu mì - Lòng chợt bình yên 
mà sao buồn thế - Giật mình nhìn ra ồ phố xa lạ... (Bên đời hiu quạnh), hay khi Trịnh Công 
Sơn nói về tình yêu - phận người: Bao nhiêu năm làm kiếp con người/Chợt một chiều tóc 
trắng như vôi/Lá úa trên cao rụng đầy/Cho trăm năm vào chết một ngày (Cát bụi)... Có lẽ 
không cần nói thêm, lại thành khen "phò mã tốt áo". Đơn cử ra các trường hợp thơ nhạc bén 
duyên như Phạm Duy phổ Ngậm ngùi của Huy Cận mà bài thơ như hay hơn nhờ nét nhạc: 
Nắng chia nửa bãi chiều rồi/ Vườn hoang trinh nữ xếp đôi lá sầu/ Sợi buồn con nhện giăng 
mau/Em ơi hãy ngủ anh hầu quạt đây... Nhà thơ Huy Cận từng phải viết thư cảm ơn nhạc sĩ 
Phạm Duy về điều này, khi mà nhạc sĩ vẫn còn chưa về nước! Tình khúc Ngô Thụy Miên gắn 
liền với tên tuổi nhà thơ Nguyên Sa như hình với bóng, khi ông phổ nhạc những bài thơ nổi 
tiếng của thi sĩ: Tuổi 13, Áo lụa Hà Đông, Tháng Sáu trời mưa, Cần thiết, Paris có gì lạ 
không em... Nghe Elvis Phương hát những tình khúc này chắc hẳn bạn sẽ lịm người với chất 
lãng mạn đắm đuối trong từng lời nhấn nhá: Anh sẽ cầm lấy đôi bàn tay/ Tóc em anh sẽ gọi là 
mây/ Ngày sau hai đứa mình xa cách/Anh vẫn được nhìn mây trắng bay/ Paris có gì lạ không 
em/ Mai anh về mắt vẫn lánh đen/ Vẫn hỏi lòng mình là hương cốm/ Chả biết tay ai làm lá 
sen? Trong những năm tháng chống Mỹ và thập kỷ 80 của thế kỷ XX, chúng ta từng nghe 
nhiều ca khúc của Phan Huỳnh Điểu phổ từ thơ của các nhà thơ nổi tiếng. Phổ nhạc không 
nhất thiết phải giữ nguyên vẹn ca từ mà điều quan trọng nhất là người viết nhạc nắm bắt được 
hồn của bài thơ và xử lý tinh tế chất liệu âm nhạc phù hợp! Chẳng hạn bài Đất quê ta mênh 



mông là một bài hát bất hủ phổ từ thơ Dương Hương Ly (Bùi Minh Quốc) đã cắt đi những 
đoạn chi tiết trong bài thơ để dựng lên một tượng đài mẹ bằng âm nhạc: Nơi hầm tối là nơi 
sáng nhất/nơi con tìm ra sức mạnh Việt Nam/ Có những đoàn quân từ trong lòng đất/ Xông 
lên bạt vía quân thù/Xung quanh chúng đâu cũng là trận địa.../Đất quê ta mênh mông/ Lòng 
mẹ rộng vô cùng ! Có người quên tên gọi bài hát mà chỉ nhắc lại hình tượng bài thơ Mẹ đào 
hầm mà đinh ninh là tiêu đề! Nhà thơ Phạm Tiến Duật có nhiều bài thơ bây giờ vẫn được nhớ 
vì lời thơ gắn liền với nhạc: Cùng mắc võng trên rừng Trường Sơn/ Hai đứa ở hai đầu xa 
thẳm/ Đường ra trận mùa này đẹp lắm/ Trường Sơn Đông nhớ Trường Sơn Tây/ Trường Sơn 
Tây anh đi/ Thương em. thương em bên ấy mưa nhiều con đường (mà) gánh gạo/ Muỗi bay 
rừng già cho dài tay áo/ Hết rau rồi em có lấy măng không?... (lời hát Trường Sơn Đông, 
Trường Sơn Tây), nhiều bài thơ của Xuân Quỳnh cũng nhờ nhạc mà thấm vào lòng người: 
Thuyền và Biển, Thư tình cuối mùa thu... Khi hoà cùng nhạc, lời thơ như bâng khuâng, da 
diết hơn! Có những nhạc sĩ đã gắn với một bài hát nhờ phổ thơ, như trường hợp cố nhạc sĩ 
Giáp Văn Thạch với Quê hương của Đỗ Trung Quân: Quê hương là chùm khế ngọt/ Cho con 
trèo hái mỗi ngày/ quê hương là đường đi học/ Con về rợp bướm vàng bay... Đỗ Trung Quân 
cũng nhờ có Vũ Hoàng phổ nhạc bài Phượng hồng mà càng thêm nổi tiếng. 
Trong âm nhạc hiện nay, tìm một tình khúc phổ thơ có sức sống lâu bền quả thật khó khăn, thi 
thoảng nghe Chị tôi (nhạc: Trọng Đài ; thơ : Đoàn Lê), Em ơi, Hà Nội Phố (thơ : Phan Vũ, 
nhạc: Phú Quang)... hy vọng nhạc còn sống lâu! Theo dòng rock, rap, pop rock quả là khó 
phổ thơ, có chăng một số tình khúc Nguyễn Vĩnh Tiến phổ thơ mình theo giọng ca trù cũng 
tạo được chất là lạ, nhưng có lẽ khó mà tồn tại trong một thị trường âm nhạc thời trang như 
thay áo này! 
Một số cảm nhận thô thiển về nhạc, hoàn toàn mang tính chủ quan cá nhân, đem ra mạn đàm, 
mong các bạn góp thêm những góc nhìn mới!  
 
Thứ Ba, ngày 23 tháng 01, 2007
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Trong Thơ Mới 1932 - 1945, ám ảnh thời gian thường trực là một đặc trưng nhận biết 
sự khác biệt giữa thơ mới với thơ xưa. Xin bỏ qua tất cả những ám ảnh lý thuyết về thời 
gian nghệ thuật, không gian nghệ thuật trong các công trình Thi pháp học mà bản thân 
Lãng tử còn lỗ mỗ để tranh thủ thưởng thức cái sướng khi được đọc một bài thơ hay 
(mai mốt còn phải học bài bản cả một học trình Thi pháp học thì không biết có còn cảm 
nhận như thế này hay không?!). Mời bà con trước hết đọc bài thơ của Hàn Mặc Tử: 

THỜI GIAN 
Còn đâu tráng lệ những thời xanh 
Mùi vị thơm tho một ái tình 
Đố kiếm cho ra trong lớp bụi 
Ít nhiều hơi hám của kiên trinh 
 
Đừng tưởng ngàn xưa còn phảng phất 
Nơi làn gió nhẹ lúc ban đêm 
Hồn xưa tự ấy không về nữa 
Ở cõi hư vô dấu đã chìm 
 
Chỉ có trăng sao là bất diệt  
Cái gì khác nữa thảy đi qua 



Tây Thi nàng hỡi bao nhiêu tuổi 
Vẻ đẹp mê tơi vẫn nõn nà? 
 
Tôi lạy muôn vì tinh tú nhé 
Xin đừng luân chuyển để thời gian 
Chậm đi cho kẻ tôi yêu dấu 
Vẫn giữ màu tươi một mỹ nhân. 
Hàn Mặc Tử 

Đã từng có một công trình nghiên cứu khăng khăng thơ Hàn là Thơ điên nên từng câu 
chữ đều mang theo cái "ám ảnh điên"! Riêng tôi, không muốn tham gia bàn luận thêm 
về những cuộc tranh cãi nảy lửa giữa điên với không điên, "tột cùng với không tột 
cùng" (nếu mai mốt có nghiên cứu bài bản thì sẽ lập luận, luận chứng luận cứ sau!). Chỉ 
bằng một tình yêu trong trẻo với thơ Hàn mà tôi xin được nói lên một ước ao: giá Điên 
mà làm được thơ như thế này thì tôi cũng muốn điên! 

 
Trong một bài thơ của mình, Hàn Mặc Tử từng bộc bạch về cái "điên" của ông: 
Tôi điên, tôi nói như người dại 
Van lạy không gian xoá những ngày... 
Ở một bài thơ khác, thi sĩ lại nói: 
Bây giờ tôi dại tôi điên 
Chấp tay tôi lạy cả miền không gian 
Hẹn tôi tảng sáng đi tìm mộng 
Hồn còn lưởng vưởng bến xa mơ 
Tiếng gà gáy rụng trăng đầu hạ 
Tôi hoảng hồn lên, giận sững sờ! 

Có ai nghe và hiểu cái điên ấy là gì hay chưa? Cái điên của con người bị vây hãm trong 
sự cô đơn, của một nỗi lòng khát khao cuộc sống đáng để ta phải suy ngẫm, trân trọng! 
Trong không gian ấy, còn là cả những đau đớn của một người nghe thời gian gặm nhấm, 
rỉa rói vào vết thương tâm âm ỉ. Nỗi lòng thi nhân hướng về cái Đẹp, tồn tại trong thời 
gian , để rồi nhận ra trong đó quy luật nghiệt ngã của sự hủy diệt. 
Tôi nhận ra ở thơ Hàn Mặc Tử hình ảnh của một con người yêu mến thiết tha Cái Đẹp, 
luôn nguyện cầu cho Cái Đẹp trường tồn.  
Bài thơ THỜI GIAN được dẫn ở trên là một minh chứng cụ thể, mà có lẽ cũng chẳng 
cần bàn luận thêm nhiều, hãy cùng đọc và suy ngẫm! Ở đó, thời gian được suy ngẫm 
trong tương quan với Tình Yêu, Lòng Chung Thủy, và Em - những giá trị mà nhà thơ 
luôn khao khát được sánh ngang với cái Vĩnh Hằng. 
Thi nhân có lý không? Tình ấy , Tâm ấy có mấy ai trong những người tỉnh táo chúng ta 
cảm nhận và thốt lên thiết tha được như thế? Để biết yêu quý Thời Gian. 

LÃNG TỬ TRẦN NAM 
 
Lãng tử Trần >> 03:48 PM  7 góp ý
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Cảm ơn bạn Khải hoàn đã chia sẻ những suy nghĩ về vấn đề "Thơ điên" và "Thơ của 
người điên". Quả thật, xung quanh thơ Hàn Mặc Tử còn nhiều vấn đề khiến các nhà 
phê bình phải tốn giấy mực bàn cãi. Đặc biệt, tập thơ được mệnh danh là "thơ điên" 
gắn với thời kỳ phát tiết anh hoa và nỗi đau tột cùng của nhà thơ, chúng ta gặp được 
những ý tưởng, những thi tứ và hình tượng không thể lẫn với ai. tôi rất tâm đắc với bài 
viết tâm huyết của Chế Lan Viên về thơ Hàn Mặc Tử: "Hàn Mặc Tử - anh là ai?" cho 
nên rất dị ứng với những kiểu phê bình cố tình gán mác điên cho những bài thơ trong 
ba phần của "Đau thương" (tứ "Thơ điên"): "Hương thơm", "Mật đắng", "Máu cuồng 
và Hồn điên". Thực ra, theo tôi nghĩ, đó cũng chỉ là cách giãi bày tận cùng nội tâm của 
thi sĩ mà thôi. Tôi nghĩ, muốn hiểu thơ Hàn, đôi khi phải có những hiểu biết nhất định 
về tâm linh, về tâm lý sáng tạo và phải có năng lực cảm và thẩm thấu giá trị thơ. 
Không thể chỉ từ tư duy phân tích mổ xẻ của một nhà phê bình mà hiểu được thơ Hàn! 
[Xóa]  

vào lúc 02:56 AM | Thứ Bảy, ngày 27 tháng 01, 2007, Khải Hoàn  
 

. 
Bạn nói rằng có một công trình nào đó khăng khăng nói thơ Hàn Mạc tử là thơ điên. Ở 
đây tôi muốn phân biệt " thơ điên" và thơ của người điên. Vậy để Lãng Tử sau này 
nếu có một tham luận về vấn đề này thì tôi xin làm một nhân chứng rằng tôi đã gặp 
một người điên làm thơ và xét cho kỹ thì không phải là thơ điên. Một giáo viên văn 
học kiêm bí thư Đoàn Thanh niên ở một trường trung học tên là Lê Ph. đã phát cơn 
điên khiến bảo vệ đã phải trói anh ta lại vì đề phòng anh gây nguy hiểm. Trong khi bị 
trói giăng tư chi ở thế nằm ngửa anh ta vẫn gào thét mọi người xung quanh mau lấy 
giấy bút ra để ghi hộ anh ta những vần thơ sáng tác tại chỗ ( vì anh ta bị trói không thể 
ghi chép được). Có vài người đã làm theo ý anh ta . Và thế là anh ta đọc thơ liên tục 
đến nỗi người ghi không thể kịp. Tôi đứng nhìn trong bụng nghĩ đây là hiện tượng của 
cơn điên , nhưng rồi những vần thơ anh ta đọc đã cho tôi chú ý . Tiếc rằng tôi không 
ghi chép mà chỉ nhớ được vài đoạn thôi.: 
 
“Tôi còn nợ quê hương tôi nhiều lắm. 
Tằm ăn dâu chưa nhả sợi tơ vàng. 
Tôi mắc nợ cả nhân gian vô tận, 
Những nhịp cầu tư tưởng bắc sang ngang.” 
 
Khi Y tế đơn vị đến để đưa anh ta ra bệnh viện huyện ( ĐạI Từ) khám điều trị thì bảo 
vệ được lệnh cởi trói nhưng phải bó anh ta vào một chiếc võng đay để khiêng đi. Anh 
ta nói rằng sẵn sàng nằm yên sau khi cởi trói. Mọi người thấy anh ta đứng dậy lảo đao 
bước đi. Vừa ra đến khỏi mái hiên thì gặp mấy giọt mưa rơi trúng đầu Ngẩng mặt lên 
trời anh ta dõng dạc ngâm : 
 
Hôm nay không rượu mà say, 
Ướt người ướt cả tháng ngày được chăng ? 
Trời già mi khéo bất bằng. 
Tờ không mang áo, my lại hăng mưa rào. 
 
Nghe lời lẽ rất ngông nhưng ai cũng hiểu được .Sau này tôi còn nghe thấy người ta 
nói :Ở Liên Xô có xuất bản một tập thơ của các tác giả điên . Lại nghe nói tác giả Tây 
Du Ký lừng danh chính là một người điên. 



 
Theo suy ngẫm của tôi thì thơ điên phải được hiểu như thơ không có ý gì rõ rệt mà vị 
trí ngôn từ bị xếp đặt loạn xạ không ai hiểu ra sao. Còn thơ của người điên tức là thơ 
của người bị thần kinh phân lập và cứ theo định nghĩa y học này thì có cơ sở để khẳng 
định người điên cũng có thể vẫn làm thơ có giá trị phản ánh cái nhìn của họ về thế giới. 
 
Hàn Mạc Tử thì là nhà thơ có đời sống bệnh hoạn khá đặc biệt (thời đó bệnh phong 
hủi xã hội ghê tỏm và bị cách ly luôn) và như vậy ta gặp những cảm xúc cũng đặc biệt 
phản ánh trong thơ Hàn mà thôi. 
 
" Đêm nay ta khạc hồn ra khỏi cửa " 
 
Nghe mà sao ghê rợn quá đa. Nhưng thử hỏi rằng cái chất lạ lùng gây ấn tượng kia 
người bình thường có thể sáng tạo rađược như Hàn MạcTử. Hãy đừng quên rằng " 
Đây thôn Vi Giạ" chẳng hề có chất điên chút nào. Sự tài hoa này chỉ riêng Hàn có và 
vì thế Hàn đã sống với nhiều thế hệ người Việt chưa hề có dấu hiệu lãng quên. 
 
Vậy Hàn Mjac Tử có điên hay không thì tôi không rõ , nhưng tôi thấy thơ Hàn không 
hề điên như công trình nào đó khăng khăng... 
 
KH 
[Xóa]  
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học kiêm bí thư Đoàn Thanh niên ở một trường trung học tên là Lê Ph. đã phát cơn 
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cơn điên , nhưng rồi những vần thơ anh ta đọc đã cho tôi chú ý . Tiếc rằng tôi không 
ghi chép mà chỉ nhớ được vài đoạn thôi.: 
 
“Tôi còn nợ quê hương tôi nhiều lắm. 
Tằm ăn dâu chưa nhả sợi tơ vàng. 
Tôi mắc nợ cả nhân gian vô tận, 
Những nhịp cầu tư tưởng bắc sang ngang.” 
 
Khi Y tế đơn vị đến để đưa anh ta ra bệnh viện huyện ( ĐạI Từ) khám điều trị thì bảo 
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Hôm nay không rượu mà say, 
Ướt người ướt cả tháng ngày được chăng ? 
Trời già mi khéo bất bằng. 



Tờ không mang áo, my lại hăng mưa rào. 
 
Nghe lời lẽ rất ngông nhưng ai cũng hiểu được .Sau này tôi còn nghe thấy người ta 
nói :Ở Liên Xô có xuất bản một tập thơ của các tác giả điên . Lại nghe nói tác giả Tây 
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định người điên cũng có thể vẫn làm thơ có giá trị phản ánh cái nhìn của họ về thế giới. 
 
Hàn Mạc Tử thì là nhà thơ có đời sống bệnh hoạn khá đặc biệt (thời đó bệnh phong 
hủi xã hội ghê tỏm và bị cách ly luôn) và như vậy ta gặp những cảm xúc cũng đặc biệt 
phản ánh trong thơ Hàn mà thôi. 
 
" Đêm nay ta khạc hồn ra khỏi cửa " 
 
Nghe mà sao ghê rợn quá đa. Nhưng thử hỏi rằng cái chất lạ lùng gây ấn tượng kia 
người bình thường có thể sáng tạo rađược như Hàn MạcTử. Hãy đừng quên rằng " 
Đây thôn Vi Giạ" chẳng hề có chất điên chút nào. Sự tài hoa này chỉ riêng Hàn có và 
vì thế Hàn đã sống với nhiều thế hệ người Việt chưa hề có dấu hiệu lãng quên. 
 
Vậy Hàn Mjac Tử có điên hay không thì tôi không rõ , nhưng tôi thấy thơ Hàn không 
hề điên như công trình nào đó khăng khăng... 
 
KH 
[Xóa]  

vào lúc 11:28 AM | Thứ Tư, ngày 24 tháng 01, 2007, HoaLe  
 

Cảm ơn bài thơ Trăng Nha Trang anh đã gứi cho. 
 
Anh yêu Hàn Mạc Tử nên làm thơ trăng hay quá. 
 
Hôm nào có dịp ghé Bình Định nhờ anh Lãng Tử chỉ chỗ đến nơi ở của DZũ Kha anh 
nhé. 
 
Cám ơn anh 
[Xóa]  

vào lúc 09:08 AM | Thứ Tư, ngày 24 tháng 01, 2007, shanshan  
 

Thấy Hàn Mặc Tử điên mà mình thấy ham quá ... thà bị điên như Hàn Mặc Tử còn 
hơn ... 
[Xóa]  
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Em học được khá nhiều từ Blog do thầy viết. Em cám ơn ! 
[Xóa]  

vào lúc 04:39 PM | Thứ Ba, ngày 23 tháng 01, 2007, Rieu  
 
 



'Chỉ có trăng sao là bất diệt  
Cái gì khác nữa thảy đi qua' 
Cảm ơn anh Lãng... 
[Xóa]  

Thứ Ba, ngày 23 tháng 01, 2007 
 
 
 
Viết cho bạn 
Điểm Ngôi sao Blog: 6 (1 lượt) | Lượt xem: 456   
 
Rồi có lúc tụi mình ngồi với nhau, bên tách cà phê và bật cười: sao có lúc hai thằng giống như 
thằng hâm ấy nhỉ? Trời ạ, tao không nghĩ mày lại có thể còn viết được những dòng đầy tâm 
trạng như thế, cứ nghĩ cuộc sống này cướp đi của chúng mình khá nhiều thứ rồi...! 
Mày còn nhớ không, cái hồi  tụi mình ôn thi 12, bốn thằng trong băng "lục quý" (mà thực chất 
cũng chỉ có tứ quái là hay chơi với nhau, mãi sau mới thêm hai thằng nữa vào nhóm) lên Cầu 
Đôi.Đêm đó, tao với mày ứng khẩu làm thơ: Trăng đẹp đêm nay sáng sáng ngời!... (hì, mấy 
câu nữa tự dưng tịt mít!). Tao là đứa bày trò đầu têu cho mày biết gieo vần thế nào cho hợp!!! 
Cứ ngỡ mày bây giờ "cái lọ cái chai" (nói theo kiểu Hà Thành chính hiệu!) thì quên bẵng thơ! 
Hoá ra mày vẫn thuộc thơ, yêu thơ và nhớ những lời đầy chất thơ như ngày nào! Mày với đại 
ca của tao giống nhau: miệng thì cứ leo lẻo chửi thơ nhưng lại thuộc dạng thẩm thơ hơi bị 
được! Trời ạ! Có khi mày đọc mà chê thơ tao, tao cú không chịu được (ông bà nói rồi: văn 
mình vợ người mà!) nhưng ngẫm lại thì thấy mày cũng có lý! Cảm xúc đến, đi bất chợt làm 
mình viết chả cần kìm hãm gì cả, nhân đà viết ào ào, có khi cái đọng lại là cái bất chợt ban 
đầu của mình! 
Tự dưng nhớ thời đi học, tao làm Báo Lố, chọc thằng D. "kẹo" và "em" H.T thành Tiểu thuyết 
cuối tuần, rồi ghẹo khắp trong lớp! Hồi ấy thì bé bằng cái kẹo nhưng to mồm, làm có lần 
thằng "Đông Cung Thái tử" dọa đánh, mày đã nhào tới bênh tao! Vòng vèo thế nào rồi mày 
làm "sư huynh" của tao, rồi cứ thế tuổi học trò vụt qua lúc nào không biết! 
Hì, tao với mày chẳng biết có duyên có nợ với nhau gì từ kiếp trước mà  bây giờ điểm lại vẫn 
thấy  dù có  đi xa hay  gần thì vẫn như có mối dây như ràng buộc! 
Những lúc hồi tưởng thế này, tao chả muốn cầu kỳ khách sáo làm gì, cũng chả muốn dùng 
"ngôn ngữ mô phạm" để bị ràng buộc ...(hơ!đang viết cho mày, có chuông reo! ngày hôm nay 
là cái ngày gì không biết, hết thu tiền nọ đến tiền kia! Dính chuyện tiền bạc, hết hứng rồi...! 
Thôi, dừng đã! Không thì viết nữa lại thành nói "văn vẻ" cho mày lại "chửi" tao!  
 
Thứ Tư, ngày 24 tháng 01, 2007 
 
 
 
Cuộc chơi blog và kẻ ham vui! 
Điểm Ngôi sao Blog: 23 (4 lượt) | Lượt xem: 655   
 
 
 

Đôi khi lại tự hỏi : mình có đúng là một vagabond - kẻ biếng lười rỗi hơi để làm những 
chuyện lãng nhách hay không? Phải tự cười mình khi đã dại dột trưng mình ra cho thiên 
hạ! người đời kín kẽ lắm, và hình như càng lớn tuổi thì người ta càng khoác cho mình 
một vỏ bọc bí hiểm. Ngẫm lại những gì mình làm chẳng khác nào gã Đông Ki Sốt, càng 
lúc càng thấy rõ sự lạc lõng trong cái thế giới nhiều toan tính thực dụng này! Trong 
những cuộc chơi, ta dường như bao giờ cũng là kẻ uống nhiều uống nhanh và say trước 
tiên! Và cũng vì say mà không khỏi có những lúc buông lời khinh bạc, rước thêm kẻ thù. 
Người ta đôi khi thích chơi với mình vì không cần phải đề phòng chăng? Và sự vô tư có 



thích hợp chăng với một kẻ đã chuẩn bị còn mấy năm thì bước vào tuổi "tứ thập nhi bất 
hoặc"? 
Cuôc chơi blog này cũng vậy thôi, chường mặt ra giữa ba quân thiên hạ để rồi có lúc giật 
mình nhìn lại mình quả thật còn quá ảo tưởng. Những bạn bè yêu văn của tôi ơi, phải nói 
lời cảm ơn các bạn vì có lẽ không có các bạn thì tôi đã từ bỏ cuộc chơi này từ lâu rồi! Cứ 
nghĩ lẩn thẩn mình còn có ích cho một ai đó, mà lãng quên sự thật người đời vốn dĩ rất 
vô tình! 
Mình làm một kẻ ham vui online để ngạo nghễ danh xưng lãng tử, có ai biết rằng gặp 
lãng tử ngoài đời thì chán thế nào không? Âu cũng là cái ngộ nhận trong thế giới ảo này, 
khi người ta chưa có dịp biết rõ về nhau! Chợt nhớ mình cũng từng bao lần hô hào tổ 
chức offline trên các website, thế nhưng có mấy cuộc mình đã tham gia ngoài cuộc chơi 
offline cùng những học trò trên diễn đàn do mình tham gia quản lý? 
Tính sổ ra, mình cũng đã có biết bao nhiêu blog? Nhưng để làm gì ngoài sự phung phí 
sức lực, tiền bạc và đón về những cảm giác mệt mỏi rã người, buồng phổi đặc khói 
thuốc? Thế giới nhật ký cộng đồng này để ta chường mặt ra làm một gã vagabond không 
hơn không kém! Đôi khi sự đam mê thái quá khiến ta quên đi mình là ai và mục đích 
chính của mình là gì lúc này! Đã tự nhủ bao phen cai net, nhưng rồi lại cứ lao vào! Tính 
ra ta cũng đã 6 năm làm quen thế giới online internet rồi! Sáu năm thu lượm kiến thức 
cho bản thân cũng khá nhiều nhưng thời gian dành cho những sở thích ngớ ngẩn điên rồ 
của ta không ít! Một gã "ăn cơm nhà vác tù và hàng Tổng" chính hiệu là điều để ta nhận 
ra ta rõ nhất lúc này! 
Cứ như một kẻ nghiện không biết kiềm chế mình, ta liệu có khi nào dừng lại chăng? Phải 
điều chỉnh lại chính mình thôi! Cái tính tùy hứng bốc đồng một lúc nào đó sẽ quay lại hại 
chính mình! 
Hôm nay dành thời gian coi lại toàn bộ các bài viết trên diễn đàn này và nhận ra một sự 
thật: người ta thích ẩn mình để nói lên những lời chê bai hơn là bày tỏ một chính kiến 
thật sự. Và cũng lạ lùng làm sao khi mình cứ mê mải trong những lời khen. Có thật 
chăng, con người trung thực nhất vẫn cứ ưa nịnh nọt? Còn nhớ khi mình góp ý bằng thư 
riêng cho một nick name đồng nghiệp, chả hiểu bác ta cảm thấy mình xúc phạm hay sao 
mà lập tức đăng đàn tuyệt giao bằng một bài thơ! Lại có anh bạn thích khoe mình, góp ý 
thẳng thì lập tức được nhận những lời dạy dỗ trở lại! Mình có khác người chăng khi chả 
thèm để ý chăm chút nâng niu cho điểm số blog cá nhân hàng ngày? Dù rằng có thể khi 
cần thì kêu gọi bạn bè, học trò ủng hộ? Và liệu khi chủ nhân blog xoá đi những blog gian 
manh thì có xoá được hết những điểm số giễu cợt trong những bài viết của mình? Mỗi 
lần nhìn lại các bài văn đưa đến cho mọi người bị những điểm số im lìm giễu cợt là lòng 
lại nhói đau! 
Rồi đến lúc ta chẳng cần bon chen nữa, chỉ cầu mong sân chơi blog ta đang tham gia là 
sân chơi đúng nghĩa của cộng đồng. Cần một sự đánh giá cuộc chơi này từ góc độ cá 
nhân ta ư? Có quá nhiều cái cần phải định hướng lại tốt hơn: những thông tin về mảnh 
đời bất hạnh đã không còn nữa, những định hướng kỹ năng đoàn cũng chấm dứt, những 
bài viết hay vắng bóng dần... tại sao thế? Liệu rằng sau cuộc gặp offline vừa được công 
bố, có một sự chuyển biến tích cực hơn cho cuộc thi này hay không? Ngay cả bản thân 
ta, với dự định tiếp tục đưa những bài viết, kết quả của bao đêm thức trắng, đến với mọi 
người cũng đành phải tạm thời dừng lại! Có lẽ cần phải có điểm dừng để mình bình tâm 
trở lại! Mình quá già để làm một kẻ ham vui rồi! Đọc blog của đứa bạn thân, người duy 
nhất đã công nhiên chê mình và vote 1 điểm cho bài thơ ngay trước mắt mình, lại cảm 
thấy bạn mình có lý! Đâu cần phải viết nhiều mà vẫn có những bạn bè đến chia sẻ! Blog 
có lẽ là thế: viết những gì bức bối trong lòng để tìm một tiếng nói cảm thông, một lời 
khen tiếng chê chân tình! Và thế là đủ! 
Các bạn blog của tôi, tôi đã quá dài dòng để viết những lời này, có thể đó là một lời giã 
từ các bạn để có thời gian tập trung vào những công việc cần thiết của mình, phù hợp hơn 
với lứa tuổi của mình, và chỉ viết nếu thấy cần thiết cho mình và cho ai đó có thể đồng 



cảm với mình! Các bạn còn trẻ, nhiều bạn rất tâm huyết, viết rất hay, rất thật. Tôi sẽ dành 
nhiều thời gian hơn để đọc những gì các bạn viết. Xin cảm ơn các bạn của tôi: Mint, 
Rieu, Bambi, Hồn Việt, shanshan, saytinh, Khải Hoàn... và những bạn đã để lại cho tôi 
những lời nhận xét chân tình, những bạn có nhiều bài hay để tôi được đồng cảm, sẻ chia. 
Xin mượn lời Nguyễn Bính thay cho kết lời tâm sự dài dòng này: 
Từ đó về đây sống rất nghèo 
Bạn bè chỉ có gió trăng theo 
Những thằng bất nghĩa xin đừng đến 
Hãy để thềm ta xanh sắc rêu.  

Lãng tử Trần >> 09:20 PM  10 góp ý  
 
 

10 Góp ý: 
vào lúc 12:06 PM | Thứ Hai, ngày 29 tháng 01, 2007, [TieuNgao]  

 
Thầy ơi! Nếu thầy dừng lại thì uổng quá. Thú thực là em không phải là dân chơi blog 
nhưng lại rất thích đọc blog. Nhiều bài viết của thầy tuy em chỉ đọc lướt qua thôi, 
cũng có bài chưa đọc nhưng cũng có bài em đọc rất kỹ(nhất là những bài thầy nói về 
tâm tình của mình) và em có thể cảm đôi chút gì đó mơ hồ nhưng làm em cảm thấy 
vui vui.  
Nếu thầy vẫn còn hứng thú thì thỉnh thoảng lên blog chơi cho vui, mà đó cũng là 
nguyện vọng của nhiều người bạn của thầy đó. Mong là thầy chỉ tạm thời chia tay mà 
thôi. 
[Xóa]  

vào lúc 09:48 PM | Thứ Bảy, ngày 27 tháng 01, 2007, lọ lem  
 

Đọc bài viết này của thầy Nam nghe sao mà buồn thăm thẳm... 
Thầy Nam ạ! Em sắp đi thi văn cấp thành phố (chẳng phải khoe). Vòng qua quẫn lại 
xấp tài liệu thấy toàn những bài viết cũ kĩ với giọng văn già nua từ những bậc "tiền 
bối". Bật computer lên chỉ với một mục đích là vào blog của thầy để đọc tham khảo, 
học hỏi. Quả là người uyên bác có khác. Em thấy thế giới văn chương như mở rộng ra. 
Thầy có một giọng văn rất chuẩn và rất thoáng. Đừng bỏ cuộc thầy ạ! Những áng văn 
của thầy sẽ là hành trang đắc lực cho nhiều văn thi nhân, và đừng vì những "con sâu" 
không đáng mà làm đục nước nồi canh Thầy nhé! Nếu được, xin thầy hãy đọc thêm 
blog của em để cho em ý kiến được không? 
Lys. 
[Xóa]  

vào lúc 03:12 AM | Thứ Sáu, ngày 26 tháng 01, 2007, Lãng tử Trần  
 
 

Cảm ơn tất cả các bạn! Giờ đây tôi cần có những khoảng lặng cho riêng mình! Hẹn sẽ 
quay lại khi cần sự chia sẻ! Tôi đang dành thời gian để đọc những blog của mọi người! 
[Xóa]  

vào lúc 01:06 PM | Thứ Năm, ngày 25 tháng 01, 2007, Thanh Bình 090  
 
 

Mỗi blog đều có một sắc thái riêng, và đôi khi cảm thấy gần với nhau. 
 
Đừng bi quan thế anh Lãng Tử ạ. Tặng anh câu này (hình như anh cũng thích): Đừng 
tuyệt vọng! Tôi ơi đừng tuyệt vọng. Anh nhớ chứ. 



 
Mong đọc những bãi viết mới của anh. 
[Xóa]  

vào lúc 10:34 AM | Thứ Năm, ngày 25 tháng 01, 2007, Rieu  
 
 

Thật vậy sao anh Lãng? 
Thật là buồn khi đọc những lời tâm sư này của anh. Một Blog của văn chương, như 
tên gọi của nó, rất cần thiết...  
Nhưng mong anh bình tâm cùng chia sẻ với anh em cộng đồng Ngoisao, dù sao đi nữa 
Ngoisao cũngcó nhiều phong cách khác nhau, nhiều tiếng nói, nhiều lĩnh vực, nhiều 
quan niệm..., đặc biệt là có 'đại diện' tiếng Nẫu cho sinh động. Đó là tính 'đa hệ' của 
Ngoisao chứ? 
Vâng, net là ảo. Nhưng nó cũng rất thực với nhiều người. Có thể nói hơi quá đó là lời 
'tâm huyết' đấy... 
Rieu đã nói nhiều trong các gy này rồi: 
http://blog.izday.com/m.php?u=tranhanam&p=23792,  
http://blog.izday.com/m.php?u=tranhanam&p=24327  
Không có gì buồn, nản cả. Chúc anh sức khoẻ và tiếp tục 'chăm' các con của mình 
nhé...  
Thân 
[Xóa]  

vào lúc 09:02 AM | Thứ Năm, ngày 25 tháng 01, 2007, HoaLe  
 

Sao lại thế anh Lãng... 
Sao lại thế Trần Hà Nam 
Sao lại thế người bạn đồng hương mà tôi chưa được gặp mặt 
 
Tôi đã lặng lẽ đọc blog của anh với những niềm thích thú và tôi sẽ thấy thật sự thất 
vọng, buồn nếu như anh dừng lại... 
 
Dẫu biết cuộc đời nhiều đen bạc lắm nhưng "những thằng bất nghĩa" nó đến mà anh 
không thèm tiếp thì nó sẽ tự đi thôi. 
 
Sứ giả của văn chương qua cái nhìn của một cá nhân, đấy chính anh đã nói rồi đấy. 
Nếu anh từ bỏ niềm đam mê của bản thân: - văn học (đương nhiên rồi) và cả internet 
nữa (như lời tự bạch của anh) thì anh có tồn tại không ? 
 
Thấy những hình ảnh về Hàn Mạc Tử từ blog của rieu anh có nói rằng nhớ Dzũ Kha - 
người giữ lửa thơ Hàn. Vậy tại sao anh lại phải "tạm dừng" cuộc chơi này. Dzũ Kha 
còn Đông Ki Sốt hơn anh nhiều lắm cơ mà... 
 
Hà Nam, mong bạn tiếp tục với niềm đam mê của mình. Có dịp ghé qua Đà Nẵng 
thăm anh bạn rieu thì cho mình tham gia nhé. Và cùng uống nhiều, uống nhanh... 
(cùng cả hút thốc nữa dẫu biết rằng hút là không tốt). 
 
Còn nếu bạn từ bỏ những đam mê của bạn thì mình sẽ xin được rút lại lời đề nghị (dẫu 
biết rằng lời đề nghị tham gia của mình chưa chắc đã được Lãng và rieu chấp nhận). 
 
Thân mến 
[Xóa]  

vào lúc 12:55 AM | Thứ Năm, ngày 25 tháng 01, 2007, Mint  



 
 

Nhưng dù sao, bớt được thuốc lá sẽ tốt hơn cho sức khỏe đấy ạ. Có phải khói thuốc 
làm người ta bớt lạnh khi ở Hà Nội ?! Mint có đồng nghiệp ở Bình Định, học ở Hà 
Nội, làm ở SG, vẫn còn giữ thói quen hút thuốc ... 
[Xóa]  

vào lúc 12:47 AM | Thứ Năm, ngày 25 tháng 01, 2007, Mint  
 
 

Muốn viết để chia sẻ một chút bài viết này của lãngtử. Nhưng, cái 'tật' của Mint hay 
viết dài, lại lòng vòng. Nên mong lãngtử ghé blog của Mint 
(http://www.ngoisaoblog.com/m.php?u=nhatran&p=25357) để đọc những gì Mint 
nghĩ, về thế giới ảo, về việc viết để chia sẻ, về blog, ..., nhất là qua bài viết này của 
lãngtử nhé :-) 
 
 
Cảm ơn vì đã chia sẻ :-) 
[Xóa]  

vào lúc 11:53 PM | Thứ Tư, ngày 24 tháng 01, 2007, Beautiful Freak  
 

ò thì cơ bản là ko ai ko khoái được nịnh. Nếu ko thích, chẳng qua là do nịnh không 
đúng cách thôi.(đây là lời thật, chả biết có mất lòng ko?) 
[Xóa]  

vào lúc 10:23 PM | Thứ Tư, ngày 24 tháng 01, 2007, Sao lùn.  
 

"viết những gì bức bối trong lòng để tìm một tiếng nói cảm thông, một lời khen tiếng 
chê chân tình! Và thế là đủ!"  
 
Vâng !! chỉ cần thế là đủ ..em cám ơn thầy ạ .. 

Thứ Ba, ngày 30 tháng 01, 2007
 
 
 
Chuyện lạ: tìm mộ liệt sĩ! 
Điểm Ngôi sao Blog: 18 (3 lượt) | Lượt xem: 644   
 
Mấy ngày vừa rồi, tôi về quê ở Đẩu Sơn, Kiến An, Hải Phòng. Trong buổi giỗ Cụ, đã nghe 
các anh chị kể một câu chuyện thật khó tin nhưng lại là chuyện của những người trong cuộc 
nên không thể không tin được! 
Bá Cả tôi có một người con trai đầu là anh Phúc (nếu còn sống cũng bằng tuổi mẹ tôi bây 
giờ!). Hồi ấy, hai dì cháu rủ nhau tham gia kháng chiến chống Pháp. Năm 1947, trong một 
trận càn của giặc Pháp, anh đã hy sinh cùng với một số đồng chí. Ở nhà nhận được tin báo tử, 
biết anh tôi được chôn tại nghĩa trang thôn, nhưng sau này khi quy hoạch nghĩa trang xã, vì ở 
xa nên mọi người không biết rõ mộ anh tôi ở đâu. Hàng năm, lên nghĩa trang xã thì chỉ biết 
thắp hương chung cho 7 nấm mộ hy sinh trong trận càn đó. Sau 60 năm, thực hiện lời trăng 
trối của bá trước lúc lâm chung, các anh chị con bá đã tiến hành cuộc tìm mộ thật vất vả và 
không kém phần ly kỳ, mong tìm được đích xác mộ anh! 
Theo lời các anh chị thuật lạ, tôi xin cung cấp tư liệu này để mọi người có thể giải thích hộ 
hiện tượng này được chăng? 
Ảnh: Anh Được - người đầu tiên kể lại chuyện tìm mộ 
1. Chuyến đi thứ nhất: 
Theo lời của những người đã từng tìm mộ thân nhân, các anh chị tôi đi tìm một thầy ngoại 



cảm ở Vĩnh Bảo để được hướng dẫn. Khi đi, trong gia đình chia thành hai phe: một bên tin và 
một bên không tin chuyện ngoại cảm, bởi lẽ các anh chị có nhiều người cũng từng vào sinh ra 
tử, có người làm quan chức đã nghỉ hưu, có người thì làm công nhân..., tất cả đều qua tuổi 
"ngũ thập tri thiên mệnh". Bởi vậy, khi tìm đến gặp thầy vẫn còn bán tín bán nghi! Dù tiền đặt 
lễ chỉ mất 50.000 đồng (thầy không lấy hơn) nhưng có người cũng sợ tiền mất mà công cốc! 
Khi bước vào gặp, thầy đang ngồi hút thuốc lào. Sau một hơi thuốc, thầy lim dim mắt rồi 
phán quả quyết: "Mộ ông anh vẫn còn!". Mọi người mừng rỡ hỏi thăm: "Làm sao để tìm được 
mộ anh chúng tôi?". Thầy lại hút một hơi thuốc lào nữa, sau đó bảo một anh: "Lấy giấy bút ra 
ghi! Để đến đó, phải qua một cái cầu, sau đó đến một cái đình, rồi đến một cái đền, đi tiếp 
một đoạn thì gặp một cái chợ, rẽ sang bên trái đi một đoạn sẽ gặp một ông tóc bạc, ông tóc 
bạc này sẽ dẫn đến gặp một ông tóc hoa râm, vào nhà sẽ có một bà đang ẵm cháu, ông ấy sẽ 
chỉ cho đến nơi! Mộ anh các bác là ngôi mộ số 5 từ trái qua". 
Theo lời chỉ dẫn của thầy, hai anh của tôi đã đi tìm đến địa bàn thôn X. ở Thanh Hoá. Quả 
đúng như lời thầy chỉ, sau khi qua các địa điểm như thầy hướng dẫn, anh Được tôi vốn là 
người không tin lắm, vì cho rằng chẳng qua do thầy biết địa điểm, nên xung phong tìm ông 
tóc bạc! Đi một đoạn, quả nhiên gặp một ông tóc bạc, sau lời hỏi thăm, ông ta à lên một tiếng: 
"Vụ các cán bộ hoạt động bị hy sinh chứ gì! Tôi biết, để tôi dẫn đến ông xã đội trưởng, người 
đích thân chôn cất cho các ông ấy!". Hai anh tôi đi theo đến nhà ông xã đội trưởng năm xưa, 
vào nhà, điều đầu tiên làm cho cả hai anh rợn người vì độ chính xác trong lời chỉ dẫn: ông ta 
là người tóc hoa râm, và vợ ông đang... ẵm một đứa cháu nhỏ!!! Sau lời hỏi thăm, ông xã đôi 
trưởng đã nhiệt tình đón tiếp và xác nhận: "Đúng! Đích thân tôi chỉ huy việc chôn cất các bác 
ấy! Trong đó, có một bác trắng như bác này, mắt giống giống bác này". Nghe kể lại nhân 
dạng mà hai anh em nước mắt lưng tròng: "Đúng là anh rồi!". Anh Đắc tôi cẩn thận hỏi lại: 
"Hồi ấy, các bác có bó chiếu cho các anh cẩn thận không ạ!". Bác xã đội trưởng nói ngay: 
"Ông khinh dân chúng tôi quá! Ngày ấy, chúng tôi đã huy động dân góp ván, tấm phản, đóng 
cho mỗi bác một cái săng tử tế! Cũng chính tôi tham gia việc bốc mộ các bác ấy chuyển vào 
nghĩa trang thôn và nghĩa trang xã, làm sao tôi quên được! Riêng anh các bác dáng thư sinh 
như dân thành phố, tôi lại càng không quên!".Bác xã đội trưởng đã chỉ đường cho hai anh đến 
nghĩa trang xã, sau khi dặn: "Mộ anh các bác là ngôi mộ số 5!". Khi đến nơi, lại gặp một bà 
lão khoảng  bảy chục tuổi liền hỏi thăm, không ngờ, bà lão đã đáp ngay: "A! gì chứ mộ các 
bác thì em nhớ lắm! Ngày ấy chúng em là dân quân, khiêng các bác đi lên nghĩa trang liệt sĩ 
xã, bác xã đội trưởng còn đùa: các cô làm đàng hoàng, mai mốt các anh ấy phù hộ cho các cô 
có chồng tử tế!". Hỏi về mộ của anh Phúc, bác ta dẫn đến, chỉ ngay vào ngôi mộ ... số 5 đúng 
như lời thầy chỉ dẫn và ông xã đội trưởng nói! 
Hai anh em đi về mà còn bán tín bán nghi, vì không lẽ lại có sự trùng hợp như thế! 
(còn tiếp... chuyến đi thứ hai) 
 
 Thứ Ba, ngày 30 tháng 01, 2007 
 
 
 
Chuyện lạ: tìm mộ liệt sĩ (kỳ 2) 
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2. Chuyến đi thứ hai : 
Sau chuyến đi thứ nhất theo lời hướng dẫn của thầy ở Vĩnh Bảo, các anh chị tôi vẫn bán tín 
bán nghi vì mộ liệt sĩ bảy cái đều giống nhau, làm sao tin đích xác mộ nào là mộ anh Phúc? 
Cả nhà liền kết hợp một cách thứ hai: nói chuyện với người âm! Lần này, anh Đắc tôi và chị 
Xuân đi lên tìm thầy, còn anh Dần tôi vốn không tin nên hai vợ chồng lại tìm về ngôi mộ 
được cho là mộ anh Phúc tôi! Lần này, mọi chuyện trùng hợp còn khó tin và mang đậm màu 
sắc tâm linh hơn nữa! 



Nhánh anh Dần tìm đến mộ, nhìn thấy ngôi mộ có vệt vôi vàng, có một vết nứt được vá lại. 
Làm lễ xong thì ra về, chờ kết quả của nhóm đi lên Dụ Nghĩa nói chuyện với người âm! 
Nhánh lên tìm thầy ở Dụ Nghĩa gặp một bà thầy, sau khi thắp hương, bà ra ngồi nói chuyện 
với các anh : "Bây giờ muốn hỏi gì?". Các anh chị vội vàng thưa: "Cô cho biết về mộ ông 
anh!". Bà ta gắt lên: "Cô gì, bác chứ!". Vậy là anh Phúc tôi đã về! Và trong câu chuyện trao 
đổi, người đàn bà nói như chính ông anh cả nói chuyện với các em! Mọi người cẩn thận hỏi 
lại đặc điểm ngôi mộ, "anh" tôi bảo: "Các cô chú tới mộ anh hồi xưa cứ toàn chổng mông vào 
mộ anh! Cô Xuân hoá vàng lại còn bỏ trên cái túi ni lông nữa!". Chị Xuân tôi run bắn lên vì 
quả đúng là khi hoá vàng đã bỏ lót trên túi ni lông! Rồi "anh" còn nói chuyện gia cảnh khá 
trùng hợp hiện tại của gia đình! Điều quan trọng nhất là khi mô tả về mộ thì hoàn toàn đúng 
với những gì mà các anh chị đi trong lần thứ nhất ghi nhận và chuyến đi thứ hai của vợ chồng 
anh Dần tôi! 
Trở về nhà, hợp lại các nguồn thông tin, mọi người mừng mừng tủi tủi vì tin rằng đã thật sự 
tìm đúng mộ anh sau 60 năm trời xa cách, tin tức mơ hồ!  
XIN MỜI NGHE BĂNG THU QUA ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNGTÔI ĐÃ KÍN ĐÁO GHI LẠI 
LỜI KỂ TỰ NHIÊN NHẤT CỦA ANH DẦN TÔI! 
http://files.myopera.com/tranlangtu/files/Timmo.mp3  
Toàn bộ câu chuyện này, tôi đã được lần lượt các anh các chị ở Kiến An, Hải Phòng kể lại 
trùng khớp khiến bản thân tôi là người từng nghe chuyện tìm mộ, ngoại cảm, năng lượng tâm 
linh... rất nhiều nhưng vẫn chưa tin lắm cũng phải rùng mình! vì đây chính là câu chuyện 
trong gia đình mình. Gọi điện về cho mẹ ở Quy Nhơn, mẹ tôi cũng mừng thật sự sau khi nghe 
các anh chị thuật chuyện, vì cuối cùng mẹ cũng đã có thông tin về người cháu, người đồng chí 
sau sáu mươi năm canh cánh nỗi đau trong lòng. Hôm nay, một lần nữa, tôi xin được gửi 
thông tin này về cho mẹ, cho mọi người cùng nghe và cho ý kiến! 
 

Thứ Ba, ngày 30 tháng 01, 2007 
 
 
Tâm sự ngắn 
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Các bạn thân mến! 
Hôm nay, tôi đã trở lại cùng cuộc thi Ngôi sao blog, sau một thời gian nghỉ ngơi.  
Quả thật, có những lúc mệt mỏi làm cho ta cảm thấy mình khó giữ được thăng bằng. Và mở 
cửa ra, đi đâu đó, ta lại gặp biết bao điều mới mẻ muốn cùng được chia sẻ. 
Tôi đã đọc những ý kiến của các bạn, những lời nhắn của học trò, và cảm thấy phấn chấn hơn 
khi có biết bao nhiêu người vẫn mong muốn gặp gỡ, trò chuyện và chia sẻ những tâm sự với 
mình. 
Hy vọng thời gian tới, tôi sẽ viết được những gì đáng đọc, những thông tin hữu ích giúp cho 
các bạn và nhất là các em học sinh. 
Trân trọng cảm ơn tình cảm mà các bạn đã dành cho Lãng Tử !  
 

 Thứ Ba, ngày 30 tháng 01, 2007 
 
 

Net - trăn trở... 
Điểm Ngôi sao Blog: 16 (3 lượt) | Lượt xem: 428  
 
 

Vừa trở lại diễn đàn weblog này, chưa kịp bày tỏ niềm vui được gặp gỡ những bạn bè 



trong thế giới Net phong phú này thì lại nghe một cú điện thoại khiến mình phải trăn trở 
thật nhiều! Bà chị họ ở quê mếu máo báo tin: cháu cậu sắp bị đuổi học rồi! 
Nghe mà lùng bùng lỗ tai, phải hỏi lại đầu đuôi, vì Lãng Tử vốn biết tính cháu mình: nó 
hơi bốc đồng, còn bộp chộp nhưng học rất giỏi, là một trong những niềm hy vọng của gia 
đình bà chị và ông bác làm trưởng ban khuyến học xã. Hoá ra, nguyên nhân từ chuyện nó 
và một đứa bạn cùng lớp quen hai cô bé lớp 8 và lớp 9 qua Net. Hôm Chủ nhật vừa rồi, 
anh chàng về xin mẹ 20.000 rồi cùng đi chơi với bạn và hai cô bé kia, về quê nội của hai 
cô bé này ở tận Cát Tiến. Đám nhỏ thuê xe máy đi chơi, hai chàng lớp 11 đèo hai cô. 
Nhưng sau đó, 5 giờ chiều thì ông cháu đã về nhà, bà chị yên tâm. Bất ngờ sáng thứ Ba, 
công an đến tìm và báo tin: hai cô bé kia đã thế chấp xe gắn máy, bỏ nhà đi Sài Gòn (!). 
Thầy hiệu trưởng gọi con chị lên và doạ đuổi học... 
Đúng là chuyện động trời! Lật đật gọi điện về trường kiểm tra thông tin. Hiệu trưởng 
cũng xác nhận có chuyện như thế và bảo đang chờ phụ huynh xuống để làm việc. Lại 
điện thoại từ số của bà chị: "Mẹ con bé kia vừa gọi điện cho chị, xác nhận là thằng con 
chị nó tốt lắm, chính nó đã giúp đỡ khuyên giải con nhỏ kia thời gian gần đây để về với 
gia đình, ai dè đâu một thời gian con nhỏ lại như vậy, làm con chị bị vạ lây. Bây giờ bả 
sẽ dẫn thằng nhỏ cùng đến trường gặp thầy hiệu trưởng...!". Thở phào được một chút vì 
hy vọng thằng cháu có thể nhẹ tội hơn khi gặp thầy hiệu trưởng. Nhưng vẫn cảm thấy lo 
vì dẫu sao cháu mình cũng quá dại, chỉ mới quen trên Net, chưa biết rõ thế nào đã kết 
bạn, đi chơi xa rồi để bị lừa (?) như thế!  
Lại nghĩ về những chuyện làm quen, kết bạn trên Net của giới trẻ 8X, 9X hiện nay! Chỉ 
cần vài lời qua lại đã dễ dàng kết thân, kết nhóm. Không hiếm những vụ việc chỉ vì quá 
ngây thơ mà các em đã phải trả giá quá đắt cho những mối quan hệ ảo của mình! Ngay cả 
những người lớn tuổi đôi khi cũng sa vào những mối quan hệ vu vơ từ Net mà thân bại, 
danh liệt! Lại sực nhớ hai đứa cháu ở quê mẹ cũng mê mẩn vì chat với bạn gái mới quen, 
có hôm đến 10 giờ đêm vẫn chưa chịu về nhà vì mải chat. Không phủ nhận là Net đã 
giúp cho nhiều người gần gũi hơn ,cảm thông nhau hơn, chia sẻ tâm tình; nhưng Net còn 
là cạm bẫy giăng sẵn để cho nhiều người vướng vào quên ăn quên ngủ. Lòng tốt đôi khi 
bị lợi dụng, kẻ xấu thì bày trò kẹt Net để cho mấy chàng dại dột làm anh hùng cứu mỹ 
nhân! Ôi! Net có thể là một người bạn tốt cho những ai làm chủ được nó, và có thể thành 
kẻ xấu xa khiến cho nhiều người lâm vào dở khóc dở cười như gia đình chị tôi! 
Chỉ cầu mong sao cháu tôi tỉnh táo hơn sau vụ này và không phải là một đồng phạm 
trong vụ bạn Net thế xe này...! 

Thứ Năm, ngày 01 tháng 02, 2007 
 
 

Chạm mặt nỗi buồn 
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(Tặng Bi  - chủ blog True Love và các bạn có tâm sự buồn!) 
Tôi chạm mặt những nỗi buồn 
Không thể ngoảnh mặt đi làm lơ như không thấy 
Như chạm mặt chính mình 
những khoảnh khắc yếu lòng khiến hồn tôi run rẩy 
 
Đôi khi con người có thể hờ hững với nhau 
Như khách bộ hành lướt qua mua một món đồ rồi đi mãi 
Tôi, người khách quen vui tính và dễ dãi 
Lại quay về mua lấy nỗi buồn! 
Nhấm nháp nỗi buồn trên gương mặt, trong trái tim những người xa lạ 



Tôi chợt nhận ra trong đó có mình 
Có những tháng ngày đi hoang tội lỗi 
Trong vị mặn nơi đầu lưỡi có nước mắt người thân 
 
Đôi khi muốn tìm một góc khuất 
Nhấp chút cà phê đắng và ngọt thuở nào 
Đôi khi muốn nghe một khúc bi ca 
Chậm rãi nhả từng vòng khói và thấy người mình nhẹ nhõm 
 
Nếu cuộc đời này toàn những tiếng cười rộn rã 
Làm sao tôi hiểu thấu nỗi lo toan 
Những nhọc nhằn cơm áo 
Để hiểu thấu giá ngọt ngào của hạnh phúc! 
 
Đối mặt nỗi buồn 
Tôi trở nên bối rối... 
 
Hà Nội, ngày 1.2.2007 
Trần Hà Nam 

Thứ Sáu, ngày 02 tháng 02, 2007 
 
 

Hãy ủng hộ blog của Xương Thủy tinh! 
Điểm Ngôi sao Blog: 26 (5 lượt) | Lượt xem: 619  
 
 

Hôm nay tôi đã ghé thăm blog của cậu bé Đỗ Minh Hội - một cậu bé bị mắc bệnh "xương 
thủy tinh", một trong những hội chứng cực kỳ hiếm gặp trên thế giới! Cậu bé mới 16 tuổi 
nhưng đã gãy xương tới 27 lần vì căn bệnh quái ác này! Mặc dù thế, cậu đã không chịu 
để cho bệnh tật quật ngã mình, mà đã lập ra những trang liên kết để giúp đỡ những bạn 
bè cùng cảnh ngộ. 
 
Ghé thăm blog của XƯƠNG THỦY TINH, bạn sẽ rất có cảm tình vì khả năng thiết kế 
giao diện tuyệt vời của cậu bé! Đây là một trong những blog thiết kế đẹp nhất trong cuộc 
thi blog này! Cậu bé không chạy theo điểm số, số lượng bài mà đã tập hợp thành những 
chuyên mục riêng, mỗi chuyên mục lại có cách thể hiện rất chuyên nghiệp, tập hợp bài 
viết của chính mình, của bạn bè và những bài tư liệu nhằm giúp mọi người bị mắc bệnh 
"xương thủy tinh" có một chỗ chia sẻ. Đúng như slogan trên banner của blog: XƯƠNG 
THỦY TINH - SỐNG - Cánh cửa mở ra cuộc đời! 
Địa chỉ của blog tại cuộc thi ngôi sao blog này: 
http://www.ngoisaoblog.com/xuongthuytinh  
Chúng ta sẽ thấy Minh Hội và những bạn bè của em yêu đời biết bao, đáng trân trọng 
biết bao! Hãy cùng khám phá các chuyên mục NHẬT KÝ XƯƠNG THỦY TINH - 
SÁNG TÁC XƯƠNG THỦY TINH - TIN HỌC XƯƠNG THỦY TINH - CUỘC SỐNG 
XƯƠNG THỦY TINH..., bạn sẽ gặp được nhiều tâm sự đáng suy ngẫm và cả những điều 
thú vị đấy! 

Thứ Sáu, ngày 02 tháng 02, 2007 
 
 

Cầu mong tôi hoa mắt 
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Tối qua, trong khi theo dõi các đường liên kết từ những thông tin trên blog XƯƠNG 
THỦY TINH của Đỗ Minh Hội, tôi đã trằn trọc không sao ngủ được. Khi đọc bài về lễ 
trao giải cuộc thi "Chuyện đời tự kể" của báo Tuổi Trẻ (Tiếp tục những chuyện đời ), 
một cái tên hiện lên đi kèm với một thông tin làm tôi giật bắn mình thảng thốt: Nguyễn 
Xuân Hoàng, ở Quảng Ngãi:" ...Còn nhiều giọt nước mắt nữa, như giọt nước mắt của 
bác Nguyễn Xuân Hòa đã ứa ra ngay khi vừa bước xuống khỏi chiếc xe đường dài 
đến cửa báo TT. “Khi biết tin được giải ba, thằng Hoàng (anh Nguyễn Xuân Hoàng, 
tác giả bài “Cám ơn chiến hữu của ba”) mừng lắm, hứa sẽ đưa ba đi cùng từ Quảng 
Ngãi vào lãnh giải. Không ngờ…”.Không ngờ hôm nay, bác Hòa, người cha đã cùng 
chiến hữu của mình là chiếc xe đạp thồ hơn 20 năm đưa 5 người con vào đại học, lại 
phải đến đây một mình. Anh Hoàng đã đột ngột ra đi sau một đêm làm việc kiệt 
sức. Bác Hòa kể từ ngày bài anh Hoàng viết về cha và chiếc xe đạp được đăng, bác 
cất giữ, thỉnh thoảng lại lấy ra đọc, lúc khóc lúc cười trước tấm lòng con trai mình, 
“nhưng từ khi nó mất đến giờ thì tôi không dám đọc nữa”. Rồi tấm giấy chúc mừng, 
chiếc kỷ niệm chương mang tên anh hôm nay sẽ trở thành kỷ vật cuối cùng anh để 
lại" 

Cả ngày hôm nay tôi bần thần không viết được gì, không dám điện thoại hỏi thăm lại bạn 
bè, chỉ cầu mong mình nhầm! Bởi lẽ cái tên ấy trùng với tên một người bạn của tôi, đã 
hơn hai mươi năm nay không hề gặp lại! Tôi đã từng đọc tin phóng viên Nguyễn Xuân 
Hoàng của tạp chí Sông Hương bị đột quỵ trên blog của nhà văn Vũ Hồng, nhưng không 
để ý vì cho rằng trùng tên một người không quen, nhưng giờ đây biết NXH ở Quảng 
Ngãi khiến tôi bần thần, vội lục trên google mong tìm một tấm hình của nhà thơ, nhà báo 
trùng tên bạn tôi. Có một tấm hình được tìm thấy làm tôi khó tin vào mắt mình, bởi như 
tái hiện hình ảnh của người bạn cũ!  

Vâng, hình ảnh này gợi lại cho tôi một bức hình chụp cách đây gần hai mốt năm, khi 
chúng tôi: Trần Hà Nam, Đặng Văn Vỹ, Huỳnh Văn Khải, Nguyễn Xuân Hoàng cùng 
học chung đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia của tỉnh Nghĩa Bình năm 1986. Hoàng 
bạn tôi ngày ấy cũng mái tóc như thế, nhỏ nhắn thư sinh, hiền lành như con gái. Hai đứa 
chúng tôi tuy chỉ gặp nhau trong những giờ bồi dưỡng học sinh giỏi và khi tôi đến chơi 
chỗ trọ của bạn, nhưng rất quý nhau. Rồi sau khi thi xong, kết thúc những ngày học 
chung, bốn đứa cùng chụp một tấm hình. Ngày tiễn Hoàng ra bến xe, tôi đã ôm hôn bạn 
bằng tất cả tình thương mến. Sau này khi vào Đại học, Hoàng đã viết cho tôi một lá thư, 
còn nhắc lại phút chia tay cảm động đó. Thế rồi bao nhiêu mối quan hệ mới đã hình 
thành,bao lo toan cuộc sống khiến tôi cũng không còn liên lạc với Hoàng kể từ ngày đó! 
Hơn mười năm trước, gặp lại Khải ở Quảng Ngãi vào Bình Định, chưa kịp hỏi thăm thì 
Khải đã ra đi vĩnh viễn sau một chuyện gia đình đau lòng! Bây giờ... không lẽ người lại 
giống người thế sao? Khi đọc tin trên blog Vũ Hồng, tôi chỉ thở dài tiếc cho một tài năng 
văn học trẻđã sớm ra đi! Còn giờ đây, tấm hình... ánh mắt ấy! Chỉ có tư thế chụp 
nghiêng... và gương mặt rắn rỏi cương nghị là khác với người bạn thư sinh năm xưa của 
tôi mà thôi!Nhưng thông tin trên google sao mà trùng hợp thế: sinh năm 1966, ở Sông Vệ 
Quảng Ngãi!  
Trong phút giây này đây, tôi thầm trách cho sự vô tình của mình ngày ấy, khi đã không 
hỏi kỹ về gia cảnh của Hoàng mà chỉ gắn với nhau bằng niềm say mê văn chương. Nếu 
không, tôi đã không phải băn khoăn khổ sở thế này! Chỉ cầu mong cho tôi hoa mắt, để 
cho không phải đối diện với nỗi đau và sự ân hận của mình! Xin được cúi đầu tưởng tiếc 
nhà văn, nhà báo trẻ tài hoa Nguyễn Xuân Hoàng một cách muộn màng! Và hãy tha thứ 
cho tôi về sự cầu mong nhầm lẫn này! Bởi tôi tin một ngày nào đó còn được gặp Hoàng, 
tôi sẽ ôm bạn để xin bạn tha thứ cho sự vô tình suốt hơn hai chục năm qua! Hoàng ơi, giờ 



đây Nam mongcòn có thể gặp Hoàng bằng xương, bằng thịt, với nụ cười ấm tình bè bạn 
như ngày nào!   

Chủ Nhật, ngày 04 tháng 02, 2007 
 
 
Tết sắp đến rồi! 
Điểm Ngôi sao Blog: 18 (3 lượt) | Lượt xem: 473   
 
 
 
"Đã thấy xuân về với gió đông 
Với trên màu má gái chưa chồng 
Bên hiên hàng xóm, cô hàng xóm 
Ngước mắt nhìn giời đôi mắt trong..." 
Lòng bâng khuâng với những câu thơ này khi ngoài kia nắng lên rực rỡ! Sắp đến Tết rồi! 
Nghĩa là tôi sắp được về nhà cùng vợ con. Vui trong lòng! 
Học trò cũ là sinh viên cũng lục tục kéo nhau về ăn Tết, đọc blog của các em mà lây lan cảm 
giác vui sướng y như một cậu trò nhỏ! Hà Nội vẫn còn hơi lạnh, nhưng hôm nay tôi đã trút bỏ 
được một lớp áo ấm để tận hưởng nắng đào! Cảm thấy phấn chấn hơn sau những khoảnh khắc 
mệt mỏi, buồn buồn mấy hôm nay.  
Ở nhà, chắc vợ cũng đã rục rịch sắm Tết rồi! Hay có khi chờ mình về rồi vợ chồng rủ nhau đi 
cho vui vẻ. Năm nay Chợ Lớn bị cháy, chắc siêu thị đông hơn mọi năm. Mai mốt Chợ Lớn 
nếu xây lại thì sẽ đẹp hơn và thông thoáng hơn, cho bà con tiểu thương an tâm mà làm an 
buôn bán.  
Gần Tết, lớp học dường như cũng vắng hơn. Một cô bạn cùng lớp còn hỏi: "Sao bác kiên trì 
anh dũng thế?". Hay thật, cách nói của người miền Bắc, tự dưng thấy mình như già hơn và ... 
lẩm cẩm hơn khi vẫn học chăm chỉ, trong khi những người trẻ trung hơn thì đã nao nức bàn 
chuyện Tết rồi. Thầy thì cứ ung dung ... đọc và chép, nhiều khi ngồi học mà đầu cứ nghĩ vẩn 
vơ, buồn buồn cái gì chẳng rõ! 
Học trò về Tết, lên mạng có khi vào Y!Messenger thấy chỏng trơ mỗi mình mình! Gặp nhau 
sau bao ngày xa cách vẫn vui hơn là gõ phím gửi lòng mình, nhỉ? 
Ơ, chẳng hiểu sao, sắp được về nhà rồi mà lại nhớ nhà cồn cào thế này? Còn những sáu ngày 
nữa, lâu thế! Mới biết thời gian chờ đợi dài như thế nào! 
 
Chủ Nhật, ngày 04 tháng 02, 2007
 
 
 
Những cuốn truyện... 
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Ra Hà Nội lâu, quên mất thói quen đọc sách! Online, online, và online và... hết! Vậy mà đặt ra 
bao dự định cho mình! Hôm nay, những cuốn truyện cứ hiện về trong trí nhớ. Quái đản! 
Đầu tiên là Ruồi Trâu của Lilian Voinitsơ! Mình đã đọc cuốn sách này bao nhiêu lần nhỉ? 
Không nhớ nữa! Cứ mỗi lần đọc lại là một lần xúc động. Hay nhất là đoạn Fêlitrê Rivarex - 
Ruồi Trâu kể bằng giọng đều đều bình thản về thằng hề dị dạng... que cời sắt nung đỏ... 
Giêmma bịt tai lại, nước mắt lưng tròng: Đừng kể nữa...! Ám ảnh đầu tiên về nỗi đau cùng 
cực của con người!!! Còn gì nữa nhỉ: Athor chạy trốn khỏi nhà, một cuộc trốn chạy sự thật 
sau khi đập nát pho tượng Chúa, nhưng không đập nát được ám ảnh đau thương! Và bức thư 
tuyệt mệnh của Ruồi Trâu, bức thư đã khiến mình mỗi khi đọc là lại gai người lên...! "Một lần 
nữa, chị lại mất anh...! Đã từng tưởng tượng một ngày mình sẽ vẽ bức chân dung Ruồi Trâu, 



gương mặt dữ dằn khắc khổ, với vết kiếm chém hằn trên mặt! Sau này, chả hiểu sao, cứ mỗi 
lần nhìn hình ảnh của Chê, mình lại hình dung ra người hiệp sĩ cách mạng ấy! Và không thể 
nào quên hình ảnh đôi bàn tay chới với của Ruồi Trâu khi đứng trước người cha của mình, 
giọng cười mỉa mai của Ruồi Trâu khi giễu cợt: "Cha không nhận thấy đó là một vở kịch... 
đáng cười lắm sao?". Một con người thật rắn rỏi mà thật yếu đuối! 
Còn gì nữa nhỉ? Những người khốn khổ, Giăng Van Giăng - người tù khổ sai, một nhân vật 
đã khiến bao lần tim mình thắt lại! Dù rằng khi lớn lên, hình ảnh Giăng Van Giăng cứ nhạt 
nhoà dần! Câu chuyện đặc biệt ám ảnh trong chi tiết Ăngiôrax và những bạn đồng chí trước 
giờ phút hy sinh. Chú bé Gavrốtsơ đáng yêu biết bao! Ám ảnh về những đứa trẻ đường phố có 
lẽ từ đó mà ra! V. Hugo còn ám ảnh với "Năm 93", với "Nhà thờ Đức bà Paris", gã gù Ca-di-
mo-do và nàng Exmêranđa cùng vẻ đẹp hoang dã! Thích nhất là cái kết của câu chuyện này! 
Còn gì nữa? Là Paven Coocsaghin trong Thép đã tôi thế đấy, câu chuyện tình với Tonhia, 
quả đấm của anh Giukhơrai, cái lém lỉnh của cậu bé khi đối mặt với lũ phỉ trong nhà tù, cơn 
giận của hồng quân khi chính ủy bị giết. Và câu nói ám ảnh: "Cái quý nhât trên đời là đời 
sống. Đời người chỉ sống có một lần! Phải sống sao cho khỏi ân hận vì dĩ vãng ti tiện và hèn 
đớn của mình, để đến khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã 
hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người". 
Ôi! Một thời lý tưởng đẹp biết bao! 
Và chợt nhớ bài học của bé Rêmi dạy cho em trai mình trong Không gia đình. Nhớ cả không 
khí ngột ngạt căng thẳng trong hầm mỏ. nhớ Caxpi, Decbinô, Dônxơ - những con chó khiến 
mình yêu chó đến thế! Cả ngài Giôlicơ nữa! Tấm lòng hiếu thảo của chú bé với má 
BacBaRanh quý giá xiết bao, và cụ Vitali - con người kiêu hãnh dạy ta không biết sống quỳ! 
Nhớ nhiều, nhớ người mẹ trong Những mẩu chuyện nước Ý của M.Gorki đối mặt với bạo 
chúa, nhớ Tom Sawyer, nhớ Robert Jordan... trong Chuông nguyện hồn ai, những nhân vật 
văn học khiến tôi xúc động. Nhớ "Người Xô-viết chúng tôi", nhớ Xô-cô-lốp, người chiến sĩ 
hồng quân quả cảm trong Số phận một con người (M.Sholokhov). 
Có phải vì chìm đắm trong thế giới truyện mà  tôi có cảm giác hơi lạc lõng với hiện thực 
chăng? 
 
Thứ Hai, ngày 05 tháng 02, 2007
 
 
 
Rong chơi trên cánh đồng văn học 
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Lâu nay, điều khiến tôi trăn trở là không thật sự tập trung được vào một vấn đề gì thật sâu sắc, 
bởi thế không phải ngẫu nhiên mà cứ ví mình là lãng tử - một kẻ lông bông rong chơi trên 
cánh đồng văn học, một kẻ có quá nhiều ham muốn nhưng lại cảm thấy không đủ sức để thực 
hiện những ham muốn của chính mình. 

Phải cảm ơn cái thời đi học, đã từng làm con mọt sách đọc đủ thứ thượng vàng hạ cám để thu 
nạp vào trong đầu óc ngây thơ biết bao nhiêu kiến thức. Sau này đọc M. Gorky thấy ông có 
những ý kiến về sách thật tâm đắc - mà may mắn thay, bây giờ thế hệ học sinh được học và 
được đọc thêm những lời thấm thía ấy! Cuộc sống này vĩ đại biết bao! 
Khi mà kho sách có thể chứa trong máy tính bé nhỏ, khi mà kiến thức có thể chuyển tải  đến 
nhau một cách dễ dàng qua mạng internet, lại cảm thấy mình bé nhỏ thêm một chút! Mắt căng 
ra, lồi lên hàng đêm mong thu lượm chút gì nhét vào cái đầu khốn khổ đã ám đầy những bụi 
bặm sẹo lồi sẹo lõm của đời sống. Và chợt thấy thương cái nghề của mình biết bao! 
Một ông giáo phổ thông dạy trường chuyên quả thật khốn khổ khi buộc mình phải làm cuốn 
bách khoa toàn thư về bộ môn mình dạy, đi từ A đến Z những vấn đề mà khi giảng dạy Đại 



học có thể chia ra thành hàng nghìn luận án cho hàng nghìn ông thạc sĩ, tiến sĩ ra đời! Thầy 
giáo phổ thông dưới mắt những học trò thơ ngây thì cái gì cũng phải biết, để rồi khi lên đại 
học, chúng mới thấy thầy giáo phổ thông nhỏ bé biết bao! Kiến thức nào cũng biết mà lúc nào 
cũng cảm thấy mình như một kẻ "cưỡi ngựa xem hoa": bao nhiêu khái niệm lý luận, các 
trường phái, các xu hướng. trào lưu, thời đại văn học, tác giả, tác phẩm, ngôn ngữ thể loại... 
Và khốn khổ thay khi thầy không kịp trang bị cho mình, học trò thì chỉ cần lên mạng với một 
cú "click" chuột là có toàn bộ kiến thức. Hết thời rao giảng thuyết trình, hết thời thầy nói sao 
trò nghe vậy, thế nhưng có nhiều thầy còn giữ "miếng tủ", "chiêu độc"! còn học trò, nhất là 
trường chuyên, thì chỉ cần một thao tác đơn giản là mượn vở các anh chị lớp trước nghiên 
cứu, cũng chẳng cần ra mạng dò làm gì! 
Ôi! Nghề thầy giáo! Lại còn ôm đồm sáng tác, phê bình, viết lách, lung tung trên mạng như ta 
thì "dẫu trăm thân này phơi ngoài... hàng Net", "nghìn óc này gói trong...USB" cũng chẳng đủ 
đáp ứng trong thời đại thông tin bùng nổ hiện nay! Mà thi cử môn Văn thì quảđáng buồn,đến 
nay vẫn chưa hề thay đổi (ít nhất phải chờ đến hoàn thành sách phân ban mới...đánh giá, rút 
kinh nghiệm!). mỗi lầnđổi sách là mỗi lần kinh hoàng cho đồng nghiệp, tội nhất là giáo viên 
vùng sâu vùng xa, các bác già quen lối dạy cũ! 
Than ôi! con đường đi vào thế giới văn chương nghệ thuật tít tắp mù xa, và ta cứ tiếp tục làm 
kẻ cưỡi ngựa xem hoa, rong chơi trên cánh đồng văn học. May ra gieo chút kiến thức còm rồi 
thế hệ các em có khá hơn chăng? 
Bỗng bật cười khi nhớ lời của một "vô danh" nào đó góp ý trong hai bài viết: Đúng là Nam 
Khùng! Ha ha ha!!!  
 
Thứ Ba, ngày 06 tháng 02, 2007 
 
 
 
"Khìn khìn!" 
Điểm Ngôi sao Blog: 35 (6 lượt) | Lượt xem: 595   
 
 
 
Thỉnh thoảng vào blog nào đó, tự dưng thấy có bạn trẻ hay học trò than: "sao hôm nay mình 
hơi bị "khìn khìn" thế nhỉ?Cứ thấy từ này ngộ ngộ sao đó! Có lẽ trong từ điển tiếng Việt chưa 
kịp cập nhật từ này (cũng như biết bao nhiêu ngôn từ của cư dân mạng!). Phải nói ngay rằng 
trong bao nhiêu từ sáng chế của các blogger thì chữ "khìn khìn" này là ...dễ thương nhất! 
Bởi lẽ những blogger "khìn khìn" thường viết những cái rất dễ thương, rất thật lòng,đôi khi 
bộc bạch cái yếu đuối và khiến nhiều người phải bất ngờ vì:... hoá ra có lúc thấy mày cũng 
yếu đuối thế,...ai dè cũng tình cảm thế.v.v... 
Ngẫm lại thấy mình có lúc cũng "khìn khìn" trong đời sống thật! Bạn bè đi chơi với nhau,đứa 
nào cũng la làng khi thấy biến mất thùng quẹt! Chả là khi trước hay "khìn khìn" bỏ quên 
thùng quẹt, nên tập thói quen bật quẹt xong là đút túi (hì hì, có súng mà không có đạn thì...!). 
Lâu ngày đâm ra quên, cầm thùng quẹt của ai bật xong là...đút luôn vào túi! Có hôm về nhà 
thấy trong túi có tới... 5 thùng quẹt, làm mất công hôm sau hỏi lại bạn bè: thùng quẹt này có 
phải của mày không? 
 
"Khìn khìn" thứ hai là cứ đi đâu về đến nhà là lại ... chạy tới máy tính, bật lên, dù có khi chả 
làm gì! Bà xã la làng:Ông này mê máy tính hơn mê vợ rồi! Gãi đầu, cười: Ơ...ơ...! Ra ngoài 
Hà Nội, sẵn có máy tính, thế là cái "khìn khìn"ấy lại phát huy tợn. mê ... máy tính hơn mê gái! 
(vợ mà đọc thể nào cũng bĩu môi: xạo quá!Ơ...ơ...đứa nào mà xạo thì...!). 
"Khìn khìn" thứ ba là... làm thơ!Đại ca ở nhà mỗi lần đọc thơ mình vừa định mở miệng là 
mình phải chặn lại ngay: cấm bình! Vì mình biết bác toàn... bình đểu! Chả gì ngày xưa bác 
cũng là dân chuyên văn, rồi sang chuyên toán, rồi theo luôn kinh tế! Bác nhà mình đại dị ứng 
với thơ, dù thỉnh thoảng cũng ...phọt phẹt đọc thơ và nhớ thơ còn giỏi hơn mình! Ra Hà Nội, 



buồn buồn làm thơ thì... gặp ngay thằng bạn thân y như đại ca! Nó bĩu môi, bắt mình tớiđàng 
trước màn hình vi tính, xem nó bình và cho ... 1 điểm trước mặt mình rồi cười rất khoái trá 
trên sự đau khổ của ... thi nhân!Hơ hơ, nhưng rồi chính nó lại bị "khìn khìn" khi về Quy Nhơn 
1 tháng, xa vợ, thế là lại lò dò lên blog và thành blogger thứ thiệt rồi!Đáng kiếp! 
Hơ hơ, nãy giờ mình viết cái gì mà "khìn khìn" thế này? 
 
Thứ Ba, ngày 06 tháng 02, 2007
 
 
 
Sợ Vợ! 
Điểm Ngôi sao Blog: 18 (3 lượt) | Lượt xem: 621   
 
 
 
Hôm nay nhận được thư nhà 
Đọc xong lè lưỡi, ha ha mà cười (!) 
Vợ mắng: sao ông dở hơi 
Thức khuya hại sức, "rong chơi..." nỗi gì? 
Liệu mà tu chỉnh tức thì 
Về nhà ấm ớ, có gì... cắt cơm! 
Vợ mắng, mặt như ... Thằng Bờm 
Mai mốt về tới, vợ lườm rách mi 
Nghĩ mình chẳng tội tình chi 
Vợ có mắng, cứ ... hi hi mà cười 
Chữ rằng: Nhất Vợ Nhì Trời 
Vợ mình mình sợ, nên người... chồng ngoan!!!
Xứng danh Lãng tử Trần Nam... 
 
Hà Nội - ngày cuối cùng năm Tuất 
Điểm Ngôi sao Blog: 6 (1 lượt) | Lượt xem: 463  
 
Ngày cuối cùng của năm Tuất ở Hà Nội, ngồi thừ người ra, mãi chẳng viết được gì. Gửi mấy 
tấm hình để lưu ấn tượng đẹp về Thủ đô trong những ngày nắng đẹp. Ngày về Quy Nhơn, sẽ 
cố tìm những hình ảnh đẹp của Tết quê mình, của biển để gửi mọi người sau vậy! 
 
NHỮNG NGÀY ĐI HỌC BẰNG XE BUS TRÊN CON ĐƯỜNG NÀY 
 
TÔI LẮNG NGHE TRÊN ĐƯỜNG TRẦN PHÚ... 
và 
HÀ NỘI NHỮNG NĂM HAI NGHÌN... CHO BAO HIỀN SĨ XƯA LÀM THƠ 
 
HÀ NỘI, NGÀY NẮNG LÊN... 
 
 
CHỢT NHỚ SẮC ĐÀO CƯỜI GIÓ ĐÔNG NƠI QUÊ MẸ...  
Thứ Năm, ngày 08 tháng 02, 2007 
 
 

Khơi nguồn Thạch Lam 
Điểm Ngôi sao Blog: 6 (1 lượt) | Lượt xem: 1122  
 
 



Ấn tượng trên đất Bắc những ngày qua chưa phải là những nét đặc trưng của phố 
phường Hà Nội, mà lại chính là mảnh đất quê mẹ Kiến An, Hải Phòng - nơi tôi đã tìm 
được tiếng vọng của tuổi thơ, của khoảnh khắc "con về quê ngoại xưa..." 
 
"Tiếng trống thu không trên cái chòi của huyện nhỏ từng tiếng một vang ra để 
gọi buổi chiều...", câu văn Thạch Lam bao giờ cũng có sức cuốn hút một cách 
đặc biệt, toả ra hồn của đồng ruộng quê hương, của ký ức lắng dịu những vẻ 
đẹp đời thường. Tôi đã gặp buổi chiều như thế trong một lần về quê mẹ, không 
có âm thanh của tiếng trống, mà buổi chiều cứ lặng lẽ một vẻ buồn u uẩn như 
Hai đứa trẻ. Ký ức của tôi chăng? Ngày còn thơ, đứa bé bảy tuổi từng tha thẩn 
theo các anh đi ra ruộng móc đất sét nặn đủ các thứ đồ chơi, ngày ấy còn mang 
theo những cái trống, cái chiêng, con trâu đất sét mang vào tận quê nội xứ dừa. 
Bây giờ tôi mới hiểu vì sao văn Thạch Lam lại khiến tôi dễ xúc động đến thế! 
Hình như là một sự may mắn (hay thiệt thòi?) khi đứa trẻ đã được hít thở 
hương vị dân dã của quê hương bùn đất, được trải qua những đêm mênh mông 
lập loè đom đóm. Để rồi khi rời xa mảnh đất kỷ niệm ấy ba mươi năm, lần trở 
về đã thành một người đàn ông từng trải, vẫn cứ nao nao cảm giác bồi hồi thân 
thuộc khi chạm mặt với những hình ảnh kỷ niệm. Tôi cũng như Thanh trong 
Dưới bóng hoàng lan đó chăng? Bà ngoại hiền từ, móm mém nhai trầu, lên 
chơi với cháu ở Hà Đông, bị hai thằng cháu quỷ sứ chọc mà không biết! Ngoại 
đi xa đã 31 năm rồi! Cậu mợ thấy cháu về quê chơi, rang tôm chèn vào bát cơm 
gạo thơm cho cháu, để cháu mang theo vị mặn mặn của tôm rang ấy đến tận 
bây giờ! Cậu mợ giờ đây cũng thành người thiên cổ...! Ôi kỷ niệm, kỷ niệm 
tuổi thơ thật ngọt ngào mà thấm thía. Cứ chạm vào câu văn Thạch Lam là lại 
thấy rung lên từng xúc cảm ấu thơ! Ta có thành kẻ bội bạcvới làng quê không, 
khi đã vô tình bao lần hứa rồi mãi vừa qua mới chịu quay về? Còn nơi tôi sinh 
ra lớn lên, muốn trở về nhưng lại e dè cảnh không còn, người quen chẳng biết 
hỏi ai! Tôi tự hỏi, người nhà quê trong tôi còn bao nhiêu phần trăm?  
Về quê, đêm xuống như văn Thạch Lam từng tả: "Tối hết cả...", từ nhà ra ngõ, 
con đường cái quan đã trải nhựa, bắt cột điện cao áp rồi nhưng vẫn cứ im lìm! 
Đồng quê đang vào vụ cấy, những người dân quê dầm mình trong nước lạnh, 
cấy từng đon mạ, ôi cảnh "chân lấm tay bùn" sao cứ làm mình nghĩ đến mẹ con 
chị Tý cả ngày mò cua bắt tép trong văn Thạch Lam đến vậy! 
Văn Thạch Lam là cái đẹp đánh thức những kỷ niệm, khơi dậy niềm thương 
cảm, khiến ta phải trăn trở trong thực tại. Chất văn của một "tâm hồn An Nam" 
có sức lan toả lạ kỳ, để tôi lại nhớ về ánh sáng leo lét đậm đà hồn quê ngay 
giữa vầng hào quang của ánh sáng kinh kỳ! 
 
Lãng tử Trần Nam 

Chủ Nhật, ngày 11 tháng 02, 2007 
 
 

Bình Định 1935 
Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt) | Lượt xem: 475  
 
 

Bình Định 1935 là bài thơ nổi tiếng của thi sĩ Yến Lan. Bài thơ này thường được trích 



dẫn trên mạng những câu lẻ, tuy đã có nhiều lần tìm trên mạng nhưng không có. Vì vậy, 
xin được giới thiệu với mọi người bài thơ này (xin mời bấm vào đường link) - riêng tặng 
những người yêu Bình Định và yêu thơ Yến Lan. 
BÌNH  ĐỊNH   1935 . 
Vi lý do đặc biệt,  bài thơ này không thể để ở trang này, vì bài thơ này không phải nhằm 
đưa ra để cho chấm điểm với bất cứ điểm số nào! 

Chủ Nhật, ngày 11 tháng 02, 2007 
 
 

Chúc Tết Đinh Hợi 
Điểm Ngôi sao Blog: 11 (2 lượt) | Lượt xem: 489  
 
 

Chúc mừng năm mới Tết Đinh Hợi 
Công việc, học hành nhiều thắng lợi 
Hạnh phúc chan hòa đến mọi nhà 
Người người hoan hỉ mừng xuân mới! 
LÃNG TỬ TRẦN NAM 

Thứ Năm, ngày 15 tháng 02, 2007 
 
 

Chúc mừng Blog Ngôi Sao trở lại 
Điểm Ngôi sao Blog: 12 (2 lượt) | Lượt xem: 640  
 
 

Mừng trang blog Ngôi Sao trở lại sau mấy hôm vắng bóng! Xin gửi tặng mấy câu thơ lục 
bát vui: 
Chúc mừng Blog Ngôi sao 
Mọi người lại được gặp nhau vui vầy! 
Xuân tươi hạnh phúc tràn đầy 
Admin khoan khoái, Tết này vui hơn! 

Lãng tử Trần Nam  

Thứ Bảy, ngày 24 tháng 02, 2007 
 
 

Trăng - Hàn 
Điểm Ngôi sao Blog: 6 (1 lượt) | Lượt xem: 453  
 
 

Đêm long lanh ngấn lệ - vầng trăng 
Thao thức mãi câu thơ Hàn Mặc Tử 
Trăng vẫn tròn dẫu Người Thơ đã khuất 
Ôm niềm đau về cõi Vĩnh Hằng 
 
Hàn đã yêu Trăng nên không nỡ bán 
Mặc kệ người ta xúm xít tranh giành 
Tử - bất tử giữa nguồn đau sáng láng 
Thơ vẫn dạt dào sóng biển Quy Nhơn... 



 
Hàn lặng lẽ giữa bao lời bàn tán 
Có nghĩa gì đâu một chút danh hờ 
Như Trăng phải đâu đến rằm mới sáng 
Trăng đang ru Hàn giữa chốn say mơ 
 
Đêm long lanh ngấn lệ - vầng trăng 
Vỡ trên sóng thành muôn vàn nước mắt 
Như điệu ru Người Thơ yên giấc 
Gành Ráng đêm đêm Trăng lại đến thăm Hàn... 

Thứ Bảy, ngày 24 tháng 02, 2007 
 
 
 
Tượng Quang Trung bằng đồng 
Điểm Ngôi sao Blog: 12 (2 lượt) | Lượt xem: 560   
 
 
 
Về Quy Nhơn trong dịp Tết này, hình ảnh biểu tượng quen thuộc là tượng Quang Trung bằng 
xi-măng cốt thép không còn nữa. Được biết pho tượng này đã được bốc lên đúng hôm cháy 
chợ (?). Cảm thấy như thiếu thiếu một cái gì đó đã từng gắn bó với mình từ thuở ấu thơ. 
Đến chúc Tết nhà ông anh, chợt thấy một phiên bản tượng Quang Trung bằng đồng - sẽ là pho 
tượng thay thế pho tượng cũ. Chia sẻ cùng mọi người hình ảnh chụp bằng điện thoại di động, 
để nghĩ về một ngày mai quê hương sẽ tiến lên thần tốc như vó ngựa Quang Trung. 
 

Thứ Bảy, ngày 24 tháng 02, 2007 
 
 
CLB Văn học Xuân Diệu gặp mặt đầu năm 
Điểm Ngôi sao Blog: 6 (1 lượt) | Lượt xem: 541  
 
Như thường lệ hàng năm, mồng 7 tháng Giêng - đúng ngày lễ hạ nêu, CLB Văn học Xuân 
Diệu Bình Định lại tổ chức gặp mặt đầu năm mới. Lãng Tử lại tíu tít với những công việc 
quen thuộc để dẫn chương trình sinh hoạt. Chủ nhiệm Quang Khanh đã gọi điện liên lạc từ 
mấy hôm trước để chuẩn bị câu hỏi hái lộc mừng Xuân. Ban chủ nhiệm có phần chủ quan vì 
nghĩ sau một thời gian nghỉ Tết , mọi người đều mỏi mệt nên chỉ chuẩn bị 25 câu hỏi - 25 
phần quà, nhưng không ngờ khi tới nơi mới thấy Phòng sinh hoạt không còn một chỗ trống. 
Những hội viên quen thuộc, những khách mời và có nhiều người bạn yêu thơ đã cùng đến dự. 
 
Năm 2007 đánh dấu tuổi 17 của CLB Văn học Xuân Diệu, như lời chúc của Giám đốc Trung 
tâm Văn hoá Thông tin tỉnh Lê Thế Trí: "17 bẻ gãy sừng trâu!". Bâng khuâng nhìn trong 
phòng, có những em học sinh đến tham dự, tuổi mới 15, 16 bên cạnh những người râu tóc bạc 
phơ! 
17 năm, CLBVH Xuân Diệu đã có bước trưởng thành hơn, nhưng có lẽ nhiều người vẫn chưa 
biết nhiều về quá trình hình thành và phát triển của nó, bởi thế Chủ nhiệm Quang Khanh đã ra 
hàng loạt câu hỏi để ôn lại lịch sử CLB, nhằm giúp những người mới đến mạnh dạn hơn và 
chủ động tìm đến sinh hoạt. Năm qua, thành viên của CLB Xuân Diệu đã gặt hái những thành 
công đáng kể: nhà văn Lê Hoài Lương đạt giải nhì truyện ngắn tạp chí Văn nghệ Quân đội, có 
thêm 3 hội viên được kết nạp vào Hội Văn học Nghệ thuật Bình Định: Lê Bá Duy, Hồ Thế 
Phất, Phan Văn Thuần. Nhiều hội viên ra được tập thơ riêng như Đặng Quốc Khánh, Hồ Thế 
Phất, Phan Văn Thuần, Lê Bá Duy. Nguyễn Đình Sinh... 



Lãng Tử chuyên trị ra câu hỏi về văn thơ và năm Hợi! Phần trả lời có nhiều mẩu vui vui 
không thể kể hết! Nhưng "hên" nhất đầu năm có lẽ là nhà thơ Đặng Quốc Khánh! Anh vừa 
được nhận quyết định bổ nhiệm làm Phó chủ nhiệm thứ ba của CLB, vừa bốc được câu hỏi 
đầu tiên: "Bạn hãy tặng phần quà cho người bạn mến nhất trong buổi gặp gỡ và hôn người đó 
một cái!". Sau khi bà con được thưởng thức bình rượu cần của Ban Chủ nhiệm chuẩn bị thì 
khí thế bừng bừng hơn! Nhà văn Lê Hoài Lương sau khi nhận câu hỏi đã không trả lời mà nhờ 
người khác trả lời hộ, chưa cần nghe đáp án đã... rinh phần quà chạy tuốt xuống tặng cho một 
bóng hồng! Ban Tổ chức đành... cười xoà vì anh Lê Hoài Lương lỡ tặng người đẹp rồi mà đòi 
thì cũng kẹt, dù đáp án sai! Người trả lời ấn tượng nhất là nhà báo Cát Hùng, khi bốc trúng 
câu hỏi: "Cho biết con lợn nổi tiếng nhất trong văn học thế giới!" đã nói ngay phóc nhân vật 
Trư Bát Giới cùng câu chuyện về lão Trư đi... khám phá bảy con yêu nhền nhện, nhà báo ta 
hùng hồn tuyên bố: "Tôi tâm đắc nhất câu nói lão Trư lúc đó: thiên đàng là đây chớ thiên 
đàng là đâu!". Nhận quà xong mới tá hỏa vì thấy chủ nhiệm Quang Khanh đã rời ghế chủ toạ 
nhảy xuống tán chuyện cùng nhà báo xinh đẹp Võ Hương của báo Tuổi Trẻ do Cát Hùng mời 
tới! 
 
Buổi sinh hoạt thêm phần không khí với những bài thơ khai bút Xuân của thi hữu, cũng như 
sự góp mặt của các ca sĩ Anh Ánh, Trọng Toàn cũng như giọng ca "cây nhà lá vườn", những 
tiết mục góp vui của nhà thơ Phạm Thành Trai - hội VHNT tỉnh. Thời gian vèo trôi sau gần 3 
tiếng đồng hồ, nhiều người còn tiếc rẻ vì chưa kịp đọc thơ! Đêm sinh hoạt để lại những dư âm 
đẹp trong buổi gặp gỡ đầu năm của Câu lạc bộ Văn học Xuân Diệu. 
Riêng Lãng Tử có một chút bâng khuâng vì sau buổi sinh hoạt này lại phải tiếp tục chuẩn bị 
ra Hà Nội, phải xa CLB suốt 5 tháng ròng, khôngđược hưởng không khí sinh hoạt của những 
đêm 14 hàng tháng. Cũng đành tự an ủi mình còn may mắn vì kịp được dự những sinh hoạt 
văn học lớn của tỉnhđầu năm! Hẹn một cuộc chia tay hoành tráng với tất cả anh em văn nghệ 
vào Ngày Thơ Nguyên Tiêu trên đồi Thi Nhân Gành Ráng, với cuộc rượu Bàu Đá nếp ngọt 
nồng và thơ xuân ấm tình bè bạn! Không biết ngày đó có được gặp bạn bè ngoisaoblog.com 
nào không?  
 

Thứ Hai, ngày 26 tháng 02, 2007 
 
 
Lời chào bè bạn 
Điểm Ngôi sao Blog: 41 (7 lượt) | Lượt xem: 482   
 
 
 
Chào tất cả các thành viên ngoisaoblog.com! 
Hôm nay đã là ngày 27 tháng 2 năm 2007. Chỉ còn 1 ngày nữa là kết thúc cuộc thi. Hơn 3 
tháng góp mặt cùng cộng đồng blog Ngôi sao, chúng ta đã cùng chia sẻ được bao nhiêu tâm 
sự, kể cho nhau nghe những câu chuyện của riêng mình. Bản thân Lãng Tử đã có thêm nhiều 
người bạn mới. Cũng nhờ ngoisaoblog.com, Lãng Tử cũng đã chuyển tải được những thông 
điệp quan trọng đến những người bạn yêu thích văn chương, gửi gắm được những suy nghĩ 
của riêng mình về văn chương đến mọi người. Điều có ý nghĩa nhất chính là từ cuộc thi này, 
Lãng Tử cũng bày tỏ được chính kiến của mình, có nhiều người cùng trò chuyện để vơi nỗi 
nhớ nhà. 
Hơn ba tháng tham dự cuộc thi, trải qua nhiều cảm giác buồn vui, có những lúc lo lắng vì blog 
bị trục trặc nhưng cuối cùng mọi sự cũng êm đẹp. Đầu năm lại có một giải thưởng nho nhỏ từ 
cuộc thi Chúc Tết, vậy là cả năm Đinh Hợi này chắc Lãng Tử sẽ "hên" rồi! Xin cảm ơn Ban tổ 
chức. 
Mong rằng khi kết thúc cuộc thi, ngoisaoblog.com tiếp tục là nơi cho các thành viên cùng 
quay về chia sẻ kinh nghiệm, tâm sự, nhắn gửi những thông điệp đến mọi người. Thiết nghĩ, 
việc duy trì ngoisaoblog.com thành một sân chơi cộng đồng sẽ được mọi người ủng hộ, để 



chúng ta có một gia đình ngoisaoblog.com thật sự thân ái, đoàn kết. 
Chúc các thành viên ngoisaoblog.com một năm Đinh Hợi thắng lợi. Mong rằng chúng ta còn 
tiếp tục gặp gỡ nhau trên Ngôi Sao Blog và nếu được thì sẽ trở thành những người bạn của 
nhau trong đời thực. 
Chúc cuộc thi thành công rực rỡ! 
 

Thứ Ba, ngày 27 tháng 02, 2007 
 
 
Quê tôi Cảnh Vân 
Điểm Ngôi sao Blog: 20 (4 lượt) | Lượt xem: 525   
 
 
 
 
Quê tôi - Cảnh Vân, Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định - là vùng bán sơn địa, cách thành 
phố Quy Nhơn 17 km. Nơi đây ông bà tôi đã gầy dựng nên tổ nghiệp Trần tộc, đến đời tôi là 
đời thứ 10. 
 
Đi xa lâu ngày, về dự lễ Tế hiệp Trần tộc Đại tôn Từ đường, lòng dâng lên niềm biết ơn thành 
kính với tổ tiên dòng tộc. Phần lớn những người bà con của tôi đều là những người nông dân 
chân chất, ở vùng quê nghèo hiếu học,con cháu đỗ đạt thành tài hàng năm đều nhớ ngày 12 
tháng Giêng là ngày Tế hiệp Mạnh phái Cảnh Vân để về dâng hương thành tâm tưởng kính tổ 
tiên. Không những thế, phái họ Trần thứ hai của Thủy tổ đệ Nhị lang Trần Đe ở Mỹ Á, phái 
thứ ba của Thủy tổ đệ Tam lang Trần Mộc ở Phú Hiệp năm nào cũng vượt đường Quy Nhơn - 
Sông Cầu và Cù Mông về dự lễ. 
 
Từ đường họ tôi đến năm nay là được 91 năm thành lập, đã trở thành một biểu tượng văn hoá 
của vùng quê Phước Thành Tuy Phước. Nhiều đoàn quay phim đã về ghi hình lễ Tế Hiệp, 
phát học bổng khuyến học cho con cháu nội ngoại của họ Trần. Chính hoạt động khuyến học 
này đã động viên nhiều con cháu cố gắng học thành tài, làm vẻ vang cho dòng họ và quê 
hương. Hàng năm, nhiều con cháu Phước Thành đều đậu vào trường chuyên Lê Quý Đôn, đậu 
vào Đại học với điểm số cao.  
Nhìn vào những thành quả gây dựng dòng họ, vào lớp tiền nhân, tôi vừa tự hào vừa cảm thấy 
cần phải cố gắng nhiều hơn. Bởi lẽ, so với thế hệ của ông nội, của chú ruột thì thế hệ của tôi 
và bản thân tôi vẫn còn kém xa về sự cần cù học tập. Nhưng các thế hệ con cháu họ Trần sau 
này chắc chắn sẽ còn tiến xa trên đường học vấn, công việc, góp sức nhỏ bé xây dựng quê 
hương, dòng tộc, gia đình. 
Tôi chỉ mong sau này dù có đi đâu, làm gì thì đến ngày Tế Hiệp, có thêm nhiều con cháu họ 
Trần cùng về dâng nén nhang tưởng niệm tổ tiên, ông bà để thể hiện lòng hiếu kính, biết ơn. 
Chính sự gắn bó dòng tộc làm tôi yêu hơn vùng quê nghèo Cảnh Vân, Phước Thành, Tuy 
Phước, Bình Định của mình. 
 

Thứ Ba, ngày 27 tháng 02, 2007 
 
 
Lời thương mến 
Điểm Ngôi sao Blog: 30 (5 lượt) | Lượt xem: 537   
 
 
 



Rồi sẽ qua đi những phút ồn ào 
Blog Ngôi Sao có trở nên lặng lẽ 
Tôi và các bạn chẳng hề mong thế 
Bởi đã quen rồi lúc chia sẻ buồn vui 
 
Quý biết bao nhiêu những người bạn của tôi
Giúp tôi bình tâm sau những giờ sóng gió 
Ngôi Sao Blog - tôi sẽ không từ bỏ 
Cuộc thi hết rồi nhưng đâu phải chia tay 
 
Tôi có nhiều người bạn như hôm nay 
Xin được cảm ơn Ngôi Sao Blog 
Tôi đã nhận được rất nhiều bài học 
Tôi đã cảm ơn được rất nhiều người 
 
Xin đừng buồn, bè bạn của tôi ơi 
Mình sẽ còn gặp nhau trên Ngôi Sao Blog 
Lời hẹn hò thay cho lời chúc 
Blog cùng ta đi suốt tháng năm dài! 
28.02.2007 
LÃNG TỬ TRẦN NAM 
 

 Thứ Năm, ngày 01 tháng 03, 2007 
 
 

Ngày Thơ Việt Nam tại Bình Định lần thứ 5 
Điểm Ngôi sao Blog: 6 (1 lượt) | Lượt xem: 837  
 
 

Ngày Thơ Việt Nam được tổ chức vào dịp Nguyên Tiêu hàng năm đã trở thành một hoạt 
động văn hoá tinh thần quen thuộc. Đối với người Bình Định, hoạt động này có sức cuốn 
hút đặc biệt vì là dịp gặp gỡ giao lưu của đông đảo bạn bè yêu thơ vùng đất võ. 
Bình Định là một trong những cái nôi của thi ca hiện đại Việt Nam với những tên tuổi đi 
vào lịch sử thi ca nước nhà như: Xuân Diệu, Hàn Mặc Tử, Chế Lan Viên, Yến Lan, 
Quách Tấn... Quy Nhơn là nơi ghi dấu ấn của nhiều thi nhân nổi tiếng, là mảnh đất nên 
thơ, từng được thi sĩ - nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha ca ngợi trong bài hát "Quy Nhơn, thành 
phố thi ca". Vì vậy, Ngày Thơ Việt Nam tại Bình Định luôn được tổ chức tại Đồi Thi 
Nhân, nơi an nghỉ cuối cùng của nhà thơ Hàn Mặc Tử. 
Chương trình Hội Thơ năm nay tại Bình Định sẽ bắt đầu vào 15 giờ ngày thứ Bảy (15 
tháng Giêng năm Đinh Hợi). Sinh hoạt buổi chiều từ 15 giờ đến 17 giờ 30 sẽ có những 
tiết mục dành cho quần chúng yêu thơ, còn buổi tối từ 19 giờ sẽ làm lễ thơ, với sự góp 
mặt của các nhà thơ trong tỉnh.  
Lãng Tử tham gia Ban tổ chức vào buổi chiều nên hé thêm một số thông tin, mời những 
bạn yêu thơ, yêu Bình Định cùng tham gia: cuộc thi thơ nhanh cho mọi đối tượng, giới 
hạn 8 câu trở xuống (đề tài sẽ công bố vào buổi chiều Nguyên Tiêu); cuộc thi Thư pháp 
(đối tượng tham gia chuẩn bị trước bút mực). Ngoài ra, các bạn yêu thơ có thể biết kết 
quả cuộc thi thơ chào mừng Nguyên Tiêu, nghe các tác giả đạt giải cao trình bày, những 
ai có thơ có thể đăng ký đọc thơ với BTC. 
Phần khoái hoạt nhất của Hội Thơ là mọi người có thể thưởng thức rượu cần để đọc thơ 
thêm khí thế, chọn những câu thơ hay để viết Bút Lửa Dzũ Kha hay vẽ lên tranh thư 
pháp. Riêng Lãng Tử đã chuẩn bị 1 lít Bàu Đá nếp chính hiệu để đối tửu cùng những thi 
hữu sành rượu (chắc mỗi người được hơn 1 chén nhỏ). Anh em nghe có mục Thi - Tửu 



đang... bừng bừng khí thế! Có lẽ đó sẽ là kỷ niệm đáng nhớ trước khi trở ra Hà Nội của 
Lãng Tử! 

Chủ Nhật, ngày 04 tháng 03, 2007 
 
 

Ghi nhanh ngày thơ ở Bình Định (buổi chiều) 
Điểm Ngôi sao Blog: 24 (4 lượt) | Lượt xem: 756  
 
 

Ngày Thơ ở Bình Định bắt đầu từ 15 giờ 30 vì trời quá nắng! Nhưng rồi mọi sự cũng êm 
xuôi khi người dẫn chương trình Mỹ Nương xuất hiện cùng màn múa của trường Tư thục 
Quy Nhơn mở đầu Hội thơ: 
 
So với mọi năm, sân khấu năm nay được trang hoàng đẹp hơn, địa điểm rộng hơn để ban 
đêm quan khách tới đông hơn! Buổi chiều đã tiến hành thi thơ nhanh, thi thư pháp trên 
đồi (nhưng có lẽ vì vậy mà bà con đổ xô xem thư pháp và ...trốn nắng). Các sĩ tử phần 
lớn là của trường Văn hoá Nghệ thuật và Đại học Quy Nhơn: 
 
Phần sôi nổi nhất buổi chiều là phần đọc thơ và hát! Có một chuyện vui: khi chuẩn bị 
công bố kết quả thi thơ Nguyên Tiêu, một bác cầm hai bài thơ chạy lên thắc mắc: sao bài 
tui gửi mà không thấy công bố? Mà thơ tui hay lắm, ý nghĩa lắm, này nhé: chào mừng 
nhà giáo, thơ về Bình Định tui đưa cả chủ tịch Vũ Hoàng Hà vào! Lãng tử đọc xong 
không dám cười vì sợ lỗi đạo(!). Lúc nhà thơ Lê Văn Ngăn lên công bố kết quả giải, bác 
ta cứ thẫn thờ vì ... rớt! Không biết chia sẻ với ai, lại níu Lãng tử mà phân trần: anh thấy 
thơ tui ý nghĩa dzầy mà bị rớt, uổng quá! Có chủ tịch Vũ Hoàng Hà hẳn hoi!!! 
Cuộc thi thơ Nguyên Tiêu diễn ra trong 4 tháng, chọn được 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 7 giải 
Khuyến khích. Xin giới thiệu gương mặt đoạt giải nhì (không có giải nhất) Lê Thị Cảnh 
và bài thơ "Mùa hoa xoan" của Nguyễn Thị Vân Anh (đồng giải Nhì)! 
 

Mùa hoa xoan 

( Giải nhì ) 

Nguyễn Thị Vân Anh (  SV khoa ngữ văn, Đại học Qui Nhơn ) 

Hoa xoan rơi ngòai ngõ 

thấy người dưng hẹn hò 

lòng em thì... bỏ ngỏ 

vẫn vu vơ chờ ai 

Hoa xoan cứ rơi hòai  

tím một bờ thương nhớ  

chỉ mình em trăn trở  



giữa dóng đời ngược xuôi 

Đã xa rồi anh ơi 

đường xưa và kỷ niệm 

chỉ còn màu hoa tím 

thương mãi đời em thôi 

Nhặt lấy cánh hoa rơi 

lại thấy mình đơn lẻ 

giá mà đừng như thế 

đừng bao giờ... yêu anh! 

NTVA 

Thứ Hai, ngày 05 tháng 03, 2007 
 
 

Cơm nhà! 
Điểm Ngôi sao Blog: 30 (5 lượt) | Lượt xem: 873  
 
 

Đi xa lâu trở về, có lẽ ai cũng cảm thấy bữa cơm nhà sao mà đầm ấm ! 
Dẫu có sơn hào hải vị, dẫu được thết đãi tiệc tùng rượu bia như suối, đủ các món ngon 
vật lạ thì cũng không thể bằng khi ta được quây quần cùng gia đình bên mâm cơm đạm 
bạc, một chút dưa cà mắm muối cũng ngọt ngon biết bao!  
 
Với một người ít khi đi xa nhà quá lâu như tôi, ăn một bữa cơm nhà mới cảm thấy đầy đủ 
niềm hạnh phúc gia đình, để cảm nhận vợ mới khéo tay làm sao, mới thấy món ăn quê 
hương mới đậm đà làm sao! Có khi chỉ cần ngồi nhìn nồi cơm thơm bốc khói là đã thấy 
muốn ăn! 
Mới chợt hiểu hạnh phúc gia đình thật là giản dị. Một gian nhà nhỏ, người vợ tảo tần sau 
những công việc bận rộn lại hối hả lo cơm ngon canh ngọt cho chồng con. Ngẫm nghĩ rồi 
mới vỡ oà ra vì sao chuẩn bị bữa cơm tất bật mà gương mặt vợ vẫn tươi cười rạng rỡ, khi 
chồng con ăn uống ngon lành. 
Lại chợt nhớ ra đã lâu lắm rồi mình chưa đi chợ để chuẩn bị bữa cơm gia đình. Mọi khi 
chưa xa nhà, đôi lúc cảm thấy ngại ngần và ... khó chịu chẳng hiểu vì sao vợ vào chợ lâu 
thế! Còn giờ sắp lại phải xa nhà, mới thèm biết bao khoảnh khắc làm tài xế, kiên nhẫn 
ngồi trước cổng chợ chờ vợ đùm túm thức ăn đi ra. Lại muốn lăng xăng phụ vợ làm bếp : 
nhặt rau, giã ớt tỏi làm mắm để chuẩn bị bữa ăn. 
 
Cơm nhà chẳng có gì cầu kỳ: bát cà pháo chấm cùng mắm tôm hay đĩa rau sống, món 
xào món canh... vậy mà ngon chi lạ! Có hôm biển trúng cá, tôm hay đến mùa sứa, vợ lại 
chiều chồng tỉ mẩn chế biến món ngon: sứa trộn, canh cải ruốc tươi, chả cá Qui Nhơn 
chấm nước mắm nhỉ. 
 
Có quây quần với vợ con mới cảm nhận rõ hơn không khí gia đình, có lúc chỉ cần chống 



đũa nhìn con má phính ăn không biết chán, nghe tiếng trò chuyện của vợ con mà cảm 
thấy ấm lòng. Mà hiểu vì sao cơm nhà ngon vậy! 
Trước lúc xa nhà, sao đã thấy nhớ cơm nhà đến thế! 

Qui Nhơn, ngày 5 tháng 3 năm 2007 

    Trần Hà Nam 

Thứ Tư, ngày 07 tháng 03, 2007 
 
 

Lời cảm ơn ngoisaoblog và các bạn! 
Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt) | Lượt xem: 374  
 
 

Trên tàu ra Hà Nội, Lãng Tử nhận được tin nhắn từ người bạn blog Mint báo được xếp 
hạng trong TOP 20! Vui quá! Sau đó, sáng hôm qua vừa tranh thủ vào Net định viết bài 
nhưng không kịp thời gian. Lại phải loay hoay lo chỗ trọ và đi học.Đến chiều tối lại nhận 
đươc tin nhắn báo tin Lãng Tử được xếp hạng Ngôi Sao Vàng Blog! Quả là bất ngờ thật 
lớn! 
Cho phép Lãng Tử được cảm ơn Ban Tổ chức cuộc thi đã thể hiện sự đánh giá ưu ái cho 
Lãng Tử! Cảm ơn các bạn đã tạo một sân chơi giúp Lãng Tử gặp gỡ chia sẻ với mọi 
người. Cảm ơn Ngoisaoblog đã đăng tải những bài viết hay, những câu chuyện xúc động, 
làm một cầu nối cho các thành viên khắp nơi hội tụ, giao lưu. 
Lãng Tử cảm ơn tất cả các bạn bè ngoisaoblog, những bạn bè đã bình chọn, nhận xét 
thẳng thắn chân tình, đến cùng Lãng Tử trong những khoảnh khắc đồng cảm, với tấm 
lòng yêu mến văn chương, động viên Lãng Tử tiếp tục cuộc chơi. Lãng Tử cảm ơn các 
bạn đã có những bài viết hay, những thông tin nóng, những nhận xét sâu sắc. Qua 
ngoisaoblog.com, chúng ta đã thành những người bạn của nhau, nối tình thương mến, dù 
khoảng cách địa lý Bắc - Trung - Nam hay Việt Nam - hải ngoại.  
Sân chơi của chúng ta tiếp tục phát triển và BTC cuộc thi đã vượt bao khó khăn thử thách 
để hoàn thành thắng lợi cuộc thi. Từ nay, ngoisaoblog.com đã là một cái tên uy tín của 
cộng đồng Blog, chắc chắn sẽ còn nhiều người tìm về gia nhập vào gia đình Blog Ngôi 
Sao. 
Cảm ơn tất cả các bạn! 

Thứ Năm, ngày 08 tháng 03, 2007 
 
 

Hôm nay ngày 9 tháng 3... 
Điểm Ngôi sao Blog: 12 (2 lượt) | Lượt xem: 598  
 
 

Hôm nay ngày 9 tháng 3. Đối với cánh đàn ông, có lẽ nhiều người thở phào vì... qua 
ngày 8 tháng 3. Nhưng riêng với Lãng Tử thì ngày hôm nay còn đặc biệt hơn cả ngày 8 
tháng 3. Bởi lẽ, năm nay là đúng 15 năm nên duyên chồng vợ! 
 
Hôm nay ngày 9 tháng 3, lẽ ra phải có mặt bên vợ con, vậy mà lại đang ở Hà Nội đối mặt 
với cái lạnh 12 độ! Có lẽ vì lạnh nên lại thèm hơi ấm gia đình! Cuộn mình trong chăn, 
ngủ vùi gần hết buổi sáng. Giật mình tỉnh dậy, nhắn tin về cho vợ! Tháng 3 lúc nào cũng 
có hai niềm vui: 8 tháng 3 sinh nhật con trai đầu và 9 tháng 3 mừng ngày cưới. Nhưng 
hôm nay, hai ngày ấy lại là 2 ngày vắng bóng vợ con. 
Hôm nay ngày 9 tháng 3, bắt đầu hoạt động triển lãm Ngôi sao blog. Lại cũng vắng mặt 



trong ngày vui của mình khi được nhận giải. Nhưng cũng là lộc đầu năm đầy ý nghĩa. 
Ngày mai là 10 tháng 3... 
Nãy giờ cứ luẩn quẩn chả hiểu mình viết gì nữa. Nhưng có trang blog này, thôi thì gửi 
gắm chút niềm riêng! 

Thứ Bảy, ngày 10 tháng 03, 2007 
 
 

Đêm qua không biết làm gì...! 
Điểm Ngôi sao Blog: 12 (2 lượt) | Lượt xem: 529  
 
 

"Đêm qua không biết làm gì 
Muốn tìm về gã Trương Chi nghe đàn..." 
(Đêm qua - Hoàng Phủ Ngọc Tường) 
Một đêm Hà Nội lạnh, về phòng trọ. Một mình. Không có máy tính, không internet, chỉ 
còn phương tiện liên lạc duy nhất là chiếc điện thoại di động, kết nối Y!Messenger vội 
vàng trước lúc về. Để biết là mình đang nối kết với mọi người. 
Bắt đầu bằng những tin nhắn Y!, rồi sau đó là tin nhắn di động. Một vài tin nhắn chúc 
mừng của học trò, một cuộc trò chuyện bằng phím  di động với những điều vui buồn của 
người bạn blogger. Trằn trọc không ngủ được bởi những thông tin phản ứng xung quanh 
giải thưởng Ngôi Sao Blog. Bạn bảo: có lẽ rút vào thế giới riêng, không muốn lộ diện nơi 
public nữa! Mình nhắn: hãy đọc blog của bé Minh Hội, bé tuy nhỏ nhưng chững chạc 
biết bao! Minh Hội xứng đáng là một blogger chân chính. 
Lại nghĩ về cộng đồng Blog! Có lẽ trong cái thế giới Blog mà mình tham gia, Ngôi Sao 
Blog là nơi mình có nhiều người đọc và có nhiều chia sẻ nhất. Cũng tại Blog này, mình 
đã có ý nghĩ thật sự nghiêm túc hơn, hiểu rõ hơn thế nào là một blogger.  
Blog - như một xã hội thu nhỏ - chứa đựng biết bao điều phức tạp. Thế nhưng, đó cũng là 
nơi kết nối bạn bè nhanh chóng nhất. Không thể giấu được con người thực của anh, bởi 
câu chữ trong bài viết chính là anh đã tự công khai mình trước mọi người. Dù có phủ lên 
bất cứ lớp ngôn từ hào nhoáng nào, dù cho cố tình thay đổi, "thể hiện" thì anh vẫn hiện 
lên trần trụi trước hàng ngàn, hàng chục ngàn ánh mắt phán xét. Và đôi khi, với những 
người thích sốg nội tâm như bạn mình, việc viết blog giờ đây bỗng trở nên hẫng hụt biết 
bao, bởi lẽ có quá ít người cùng kênh cảm xúc! Mở lòng mình ra hay khép lòng mình lại? 
An ủi bạn mà cũng cảm thấy mênh mang buồn. Nhưng thôi bạn ạ, hãy cứ nghĩ mỗi người 
có một sự chọn lựa, và ta quý biết bao khi có người còn tìm đến chia sẻ với mình! Còn 
lại thì "...để gió cuốn đi!" 
Chợt nhớ những ngày đầu Hà Nội, mình đã khó hoà nhập biết bao vào cuộc sống tấp nập 
ở Thủ đô! Nhưng rồi trong những ngày đối diện cùng màn hình, trong cao ốc văn phòng 
nơi mình ở nhờ, nghe vẳng từ ngoài vào tiếng sáo của một ai đó, ngỡ như mình gặp tiếng 
sáo Trương Chi. Và chợt thấy Hà Nội yên bình biết bao! Để mình được trải lòng qua 
những trang blog! 
Như đêm qua, thèm nghe một tiếng sáo Trương Chi, một khoảnh khắc tâm sự qua những 
dòng tin nhắn, để thấy mình còn có nhiều người đồng điệu, đồng cảm. Và thế là đủ! 

Thứ Bảy, ngày 10 tháng 03, 2007 
 
 

Tin nhắn của Minh Hội và lời chúc của Lãng Tử 
Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt) | Lượt xem: 445  
 
 

Bây giờ, lễ trao giải đang diễn ra rồi! Lãng Tử lại nhận được tin nhắn của Xương Thủy 



Tinh - Minh Hội: "Vui lên đi bác Lãng!". Giật mình, vì hoá ra mình vừa viết một bài 
buồn quá! Cảm ơn lời nhắc của Minh Hội nhé! Chú bé bao giờ cũng biết đem lại niềm 
vui cho người khác! 
Bé Minh Hội ơi, anh Lãng không có mặt trong đó lúc này, cũng không có số của Minh 
Hội để liên lạc, không được gặp những bạn bè blog mà đến giờ anh vẫn chưa một lần gặp 
mặt. Nhưng anh tin rằng không khí của buổi trao giải sẽ diễn ra đầm ấm thân tình, bởi 
chúng ta đều là những người bạn tốt của nhau trên một sân chơi cộng đồng thật bổ ích. 
Ban nãy phải tạm thời thoát ra để Ban tổ chức làm thủ tục, nên anh đã nhắn vội hai bài 
thơ con cóc cho anh Vũ - Ngoisaoblog.com và BamBi (hì, chị BamBi lanh thiệt, đã xin 
số điện thoại của anh Lãng từ bạn anh, nhân dịp gặp bạn anh ở Hà Nội). Xin post lại 
lên đây gọi là chia sẻ niềm vui trong ngày trao giải: 
Chúc mừng hội ngộ Ngôi Sao 
Bạn bè gặp mặt vui nào vui hơn ! 
(Tin nhắn gửi Vũ - ngoisaoblog.com) 
Bây giờ Hà Nội lạnh se 
Lòng nao nao lại nhớ về Ngôi Sao 
Mừng ngày hội ngộ cùng nhau 
Chia vui, ta lại cùng trao nụ cười 
(Tin nhắn gửi BamBi) 
Riêng với Minh Hội, anh Lãng chúc em hôm nay sẽ cười vui thật nhiều và có một bài 
tường thuật thật thú vị! 
Chúc Lễ trao giải diễn ra thành công tốt đẹp! 

Thứ Bảy, ngày 10 tháng 03, 2007 
 
 

Mưa phùn Hà Nội 
Điểm Ngôi sao Blog: 27 (5 lượt) | Lượt xem: 620  
 
 

Hôm qua có lẽ là một ngày Xuân đẹp nhất ở Hà Nội. Buổi sáng, mở cửa sổ, thấy hơi lạnh 
lạnh, nhìn ra ngoài trời, thấy mưa phùn lay bay thật đẹp. Thoáng qua một chút rùng mình 
nhè nhẹ! Mưa lất phất phủ lên hai cây cau trước ngõ nhà trọ, làm tàu lá thêm xanh bóng. 
Chợt buột miệng câu thơ Nguyễn Bính: 
Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay... 
Cảm giác như có một điều gì nôn nao lắm, rất riêng tư, chạnh lòng như một nỗi nhớ xa 
xăm ùa về. Vôi lấy giấy bút ghi lại đôi dòng thơ... 
Nhưng khi bước ra đường, mới thấy mưa phùn Hà Nội thật khác với cảm nhận ban đầu 
của mình. Mưa còn đẹp hơn những gì cảm nhận ban đầu. Mưa mà không ướt áo, mưa mà 
thấy ấm lòng! Lên xe bus đến nhà bạn, nhìn mưa rắc bụi lên phố xá, thấy Hà Nội đẹp như 
một bài thơ. Bạn chở đi lòng vòng phố xá, mưa tạnh khiến cảm thấy tiêng tiếc.  
Ngồi quán Net, nhận tin, nhắn tin cho bạn bè. Trong cảm giác vui vui, thấy hơi lạnh 
dường như bay mất! 
Nhưng phải đến chiều, khi mưa trở lại mới thật tuyêt vời. Bạn bảo: phải đến năm, sáu 
năm nay Hà Nội mới có mưa như thế! Chợt cảm thấy mình hạnh phúc! Đi vòng qua hồ 
Gươm, lần đầu tiên cảm nhận một vẻ đẹp độc đáo và lạ lùng của hồ Gưqơm khi chiều 
buông. Hơi mưa làm mặt hồ như được phủ một bức màn huyền ảo, lung linh hơn, kiêu sa 
hơn. Tiếc là không có máy ảnh để thu lại khoảnh khắc tuyệt vời này. 
Vào khu phố cổ, ngồi vỉa hè phố Tạ Hiện, ăn bún bà điếc, ngắm mưa mà mãi không 
muốn về. Chợt nhớ bóng dáng quê mình những buổi sương dày phủ lên đồng lúa, hơi 
sương toả đẫm trên mái  thỉnh thoảng làm rơi nhẹ giọt nước trước hiên nhà. Nhưng mưa 
phùn khiến trời đát như trong và không khí sạch hơn. 



Sẽ mãi nhớ cơn mưa xuân rất Hà Nội này! 

Chủ Nhật, ngày 11 tháng 03, 2007 
 
 

Tiếp thị ... lừa! 
Điểm Ngôi sao Blog: 11 (2 lượt) | Lượt xem: 486  
 
 

Đang ngồi hàng Net, định tranh thủ duyệt mail, lướt forum, xem blog rồi về, bất chợt 
phía ngoài xôn xao tiếng hô:...bắt...đánh...trói...giải công an! Nghe ngóng thử, hoá ra 
người ta vừa bắt hai thanh niên giả tiếp thị để chôm đồ! Mọi người phấn khởi, thi nhau 
kể chuyện bọn lừa đảo tiếp thị. 
Nghĩ lại từ ngày ra Hà Nội, khi còn ở văn phòng của bạn, bản thân mình cũng thành nạn 
nhân của tiếp thị lừa! Một ngày chủ nhật, nghe chuông reo, mở cửa thấy một cô bé tay có 
tật, chìa gói tăm bảo ủng hộ Hội người mù! Ngày trước, ở trường cũng từng mua tăm ủng 
hộ các cơ sở sản xuất tăm của thương binh nên mình không nghi ngờ gì, mua ngay! 
Nhưng không có giá gói tăm 500 đồng mà cô bé chỉ đưa 4 gói, bảo : ủng hộ tùy hảo tâm. 
Đành rút 10.000, trong bụng đã nghi nghi! Sau giở gói tăm ra, cây ngắn cây dài, một cái 
nhãn mù mờ xuất xứ, bấm bụng bảo: chết, bị lừa rồi! Bạn biết chuyện, cười lăn lộn. Sau 
đó, tuần nào cũng thấy tiếp thị tận phòng, đâm ra sợ! Lại một lần, một bà giúi vào mấy 
gói bột, bảo: Công ty vệ sinh môi trường yêu cầu mua để thông ống! Cảnh giác hơn, thấy 
bà ta lấy ra cái giấy đóng dấu... củ khoai! Lập tức biết ngay trò lừa, chối phắt, đóng cửa 
ngay lập tức! Sau này đọc trên Web trẻ thơ (www.webtretho.com ) mới xác định đích thị 
trò lừa! 
Thấy mọi người bắt được kẻ gian giả danh tiếp thị, vui mà cũng chạnh lòng! Nghĩ đến 
học trò mình đang làm sinh viên trong Sài Gòn, khoe đang đi làm tiếp thị... Trong khi 
bao sinh viên, những người lao động chân chính bươn chải với công việc nhọc nhằn vất 
vả này thì lại có những bọn người giả danh đi lừa đảo, khiến mọi người đâm ra cảnh giác 
hơn, khiến công việc tiếp thị chân chính của những người như học trò mình càng khó 
khăn hơn. Buồn, đôi khi có những người nghèo vô tình thành công cụ cho những công ty 
lừa! Hãy khoan dung với họ mà truy về tận ổ những kẻ lừa đảo, đó là mong muốn thật 
đơn giản nhưng quả là...khó thực hiện! 

Thứ Năm, ngày 15 tháng 03, 2007 
 
 

Hà Nội mưa 
Điểm Ngôi sao Blog: 34 (6 lượt) | Lượt xem: 585  
 
 

Đã bao lần tự nhủ: tháng năm qua, 
Ân tình cũ đành nguôi ngoai nỗi nhớ 
Cơn mưa phùn lại khiến lòng trăn trở 
Gợi bao niềm, ký ức đã mờ xa! 
 
Ôi mưa phùn Hà Nội, tháng năm qua 
Đã ngấm nỗi buồn se lòng đến thế! 
Cứ ngỡ tâm hồn hoá thành sỏi đá 
Cơn mưa xưa khắc khoải gọi ta về. 
 
Đâu một thời nôn nao những đam mê 
Mưa dìu dịu ánh mắt buồn xa lắm 



Mưa len lén hỏi nỗi lòng sâu thẳm: 
Ở đâu? Ở đâu? Ký ức ngày xanh... 
 
Mưa phùn ơi, thôi thì cứ mong manh 
Cứ dịu ngọt cho lòng ta ấm lại 
Cái lạnh đầu xuân ấp e vụng dại 
Nắm tay mình, vọng mãi tháng năm xa! 
Hà Nội, tháng 3.2007 
TRẦN HÀ NAM 

Thứ Năm, ngày 15 tháng 03, 2007 
 
 

Tiếu lâm đỡ buồn 
Điểm Ngôi sao Blog: 12 (2 lượt) | Lượt xem: 514  
 
 

Hà Nội những ngày đầu xuân, ở trọ trong một căn phòng mà có lẽ chẳng thua kém gì câu 
thơ Lưu Quang Vũ: 
Nhà chỉ mấy mét vuông sách vở xếp cạnh nồi 
Em quờ tay là chạm vào thùng gạo... 
Nhưng ngày ấy, đôi vợ chồng thi sĩ tài danh ấy cảm nhận hạnh phúc trong nghèo khó 
mới tuyệt vời làm sao! Còn mình, bây giờ mới thực sự đối mặt với những vấn đề cơm áo 
gạo tiền! (Hì, tha hồ mà cảm thán kiểu Xuân Diệu: Cơm áo không đùa với khách thơ!). 
Lại còn chẳng có diễm phúc như thằng em chung trường học bên Khoa học Tự nhiên, có 
vợ ra chăm sóc, lại kịp chuẩn bị "sản xuất" thêm một chủ nhân tương lai của đất nước! 
Thôi thì cứ tự an ủi dẫu sao cũng có chú em cùng phòng gần gần lứa tuổi trò chuyện đỡ 
buồn hơn dạo trước thui thủi một mình. Chẳng phải thời kháng chiến chống Pháp nhưng 
cũng cảm khái khi nhớ câu thơ Chính Hữu (mong bà con đừng xuyên tạc!!!): 
Súng bên súng, đầu sát bên đầu 
Đêm rét chung chăn thành đôi tri kỷ... 
Hai anh em chung phòng, thỉnh thoảng tán phét văn chương âu cũng là cái thú! Mấy hôm 
nay mình làm "người nổi tiếng", các em sinh viên báo chí đang thực tập tới tấp đến 
phỏng vấn, rủ cả chú em đi cùng cho "hoành tráng"! Con trai ở xứ Bắc có khác, ăn nói 
"gió đưa ngọt ngào" ra phết! Lại "ngứa nghề" cũ, còn phỏng vấn ngược lại phóng viên! 
Kết quả hai cuộc phỏng vấn là hầu bao hao kha khá (chứ sao, chả nhẽ có giải mà keo kiệt 
quá thì ...còn gì là Lãng Tử!!!). Tin nhắn cứ ngày nào cũng đến, tính ra hội ...khao đến hè 
chắc Lãng Tử thành Lãng xẹt (hi hi, mới đọc Entry của một blogger có liên quan đến chữ 
Tử! Trong đó biệt danh của mình thành... một kiểu tử!). Đã thế còn "liều mạng" nhắn tin 
cho bà xã: đang trả lời hai cô phóng viên xinh lắm! Làm cho tin nhắn phản hồi, ta nghe 
như có lời thơ Tô Đông Pha: "Hốt văn Hà Đông sư tử hống!". Chết, lại phạm thượng! 
Em vẫn là "con mèo cưng xinh đẹp" của anh, em nhỉ? Đừng xoè móng vuốt ra nhé, anh 
em chuẩn bị bầu anh làm Hội trưởng Hội SV rồi! 

Thứ Bảy, ngày 17 tháng 03, 2007 
 
 

Ngày cuối tuần 
Điểm Ngôi sao Blog: 6 (1 lượt) | Lượt xem: 530  
 
 

Ngày cuối tuần, không có việc gì vội vã! Hà Nội lại mưa. Hôm qua hai anh em cùng 
phòng ngủ trưa không dậy nổi, biết là trời chuyển tiết! Chà, có nghĩa là mình bữa nay 



cũng giống cái máy dự báo thời tiết, có nghĩa là già rồi! Làm bài tập không yên vì những 
tin nhắn cứ thỉnh thoảng lại đến. Tự dưng lại nhận được những tin nhắn của ai không 
biết! Hê hê, hoá ra mình làm "người nổi tiếng" cơ đấy! Chả trách các ca sĩ, ngôi sao phát 
khùng! May mà có những tin nhắn của bạn bè , vào lúc mình không thể lên mạng. Bữa 
nay bắt đầu cù rủ được chú em cùng phòng làm quen với Net. Tội lỗi, tội lỗi!  
Hôm nay không thèm làm bài tập nữa! Chú em đem rượu Kim sơn lên, thử thưởng thức 
xem sao. Bữa nay sinh tật gớm!  
Ngày cuối tuần, xả hơi đã. tuần sau bắt đầu học môn mới rồi! Ra Y! không đăng nhập 
được, chán thế! Đành thơ thẩn nhắn tin (hơi bị... hao!). 
Mưa dầm lâu hơn, lại có sấm! Lạ thật! Ở Quy Nhơn, có sấm có nghĩa là sắp mùa hạ rồi! 
Ở đây lại có giông vào mùa xuân. 
Chợt nhớ câu thơ của bạn: "Trời nổi cơn giông mùa hạ..." 

Chủ Nhật, ngày 18 tháng 03, 2007 
 
 

Hồi ức Thủy tinh, những trang viết nghẹn lòng 
Điểm Ngôi sao Blog: 18 (3 lượt) | Lượt xem: 593  
 
 

Tôi đang đọc những trang "Nhật ký: Hồi ức Thủy tinh" của một người mẹ thật can đảm. 
Người phụ nữ ấy đã vượt lên tất cả những cay cực để hy sinh cho đứa con bé nhỏ bị bệnh 
Xương Thủy tinh. Tôi đã thấy những sự thật về đức hy sinh trong những dòng nhật ký 
như rút gan ruột mà viết. Blog của Thu Hương - Mùa thu xưa cũ không phải là hương 
mùa thu lãng mạn mà làn hương thu ấy đã cố giữ cái thanh khiết dịu nhẹ giữa cuộc đời ô 
trọc. Tôi nhận ra tấm lòng của một Người Mẹ. Đứng trước Người Mẹ, chúng ta cần phải 
cúi đầu cảm phục. Người phụ nữ can đảm ấy đang trải lòng mình, cho chúng ta hiểu thêm 
về đức hy sinh!  
 
Tôi muốn tất cả mọi người hãy chia sẻ cùng người mẹ ấy, người phụ nữ đã nén chặt nước 
mắt vào trong, đã từng nhìn xuống dòng nước đen ngòm hôi thối, đã phải đối mặt với nỗi 
ô nhục để thẳng lưng kiêu hãnh với đời: Tôi là Mẹ! Tất cả chúng ta, hãy đến bên Người 
Mẹ ấy! 
Hãy vào địa chỉ: 
http://www.ngoisaoblog.com/mecuatoi 

Thứ Hai, ngày 19 tháng 03, 2007 
 
 

Lại tỏ tình...rúng động! 
Điểm Ngôi sao Blog: 26 (5 lượt) | Lượt xem: 687  
 
 

Sáng nay vào duyệt blog, lại đọc thấy một vụ tỏ tình, lần này không diễn ra ở đâu xa mà 
lại ở ngay quê hương của mình, Bình Định! Một chàng trai đã xếp 650 đoá hoa hồng 
thành hình trái tim ở KTX Đại học Quang Trung để tỏ tình với một cô gái đến thăm bạn, 
lôi cuốn sự hiếu kỳ của hàng trăm bạn trẻ. (Xin đọc blog của Lý Khánh Vinh trên 
vnweblogs.com: http://lykhanhvinh.vnweblogs.com/post/1599/12481 ) 
Kết quả của vụ tỏ tình này cũng giống như các vụ tỏ tình gần đây ở Đại học Ngoại 
Thương Hà Nội: nhân vật chính không xuất hiện! Nhưng chắc chắn anh chàng này sẽ còn 
làm tốn giấy mực của giới báo chí truyền thông! 
 
Ảnh: Tỏ tình rúng động (theo Báo Bình Định - www.baobinhdinh.com.vn) 



Đọc những thông tin như thế này, bây giờ thay vào cảm giác vui vui lại là cảm giác ngại 
ngại! Sau thành công của một sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội, hình như giữa các 
trường Đại học đang có một cuộc tranh đua xem sinh viên trường nào lãng mạn hơn! Còn 
nhớ, trên mạng Trái tim Việt Nam online từng có một cuộc thăm dò về vấn đề này! Có 
điều, Lãng Tử thấy các cuộc tỏ tình sau đã mất đi cái ý vị của tình yêu - vốn ưa kín đáo 
theo kiểu phương Đông, các bạn trẻ tỏ tình kiểu phim ảnh Hàn quốc này tỏ ra nghèo ý 
tưởng nên khiến bị thất bại! (nói theo ngôn ngữ của các bạn bây giờ là "đụng hàng"). Sao 
không có một cách tỏ tình nào ý nhị hơn nhỉ? 
Tình yêu, theo Lãng Tử, phải làm rúng động trái tim đối tượng, chứ không phải làm rúng 
động dư luận. Hãy trả cho tình yêu sự kín đáo cần thiết mà vẫn không kém phần mạnh 
mẽ! 
Tất nhiên, đây chỉ là một quan điểm cá nhân! Sẽ có nhiều bạn trẻ ưa sự độc đáo vẫn ủng 
hộ cách tỏ tình ồn ào này! Nhưng những mối tình như thế liệu có bền lâu hay sẽ chỉ 
giống như cơn bùng phát của lửa rơm? 

Thứ Ba, ngày 20 tháng 03, 2007 
 
 
Bình thơ: KHÚC TỪ BIỆT của Nguyễn Sĩ Đại
Điểm Ngôi sao Blog: 36 (6 lượt) | Lượt xem: 706   
 
 
 
Có lẽ nào ai đến cùng ta 
Cũng để lại nỗi buồn da diết thế 
Đêm thắc thỏm một mình đợi cửa 
Em nói gì với người khác ngoài kia? 
 
Biết là ta chẳng đem lại điều gì 
Khi khao khát em xa ngoài biển rộng 
Ta như áng mây buồn, ta như làn sương mỏng 
Chẳng thể nào che ấm được đời em 
 
Nhưng mùa hoa cứ nở ở bên thềm 
Hạnh phúc nở trong ta, giá mà em cũng biết 
Thôi em đi, gửi khúc này từ biệt 
Chúc phúc gì e cũng quá mong manh 
N.S.Đ 
Tôi đọc Nguyễn Sĩ Đại trong một hoài niệm đồng vọng. Hoá ra kí ức không mất đi, mà lẩn 
khuất ở đâu đó, để rồi một lúc nào lại hiện về, mong manh tinh khiết, đẹp đến nao lòng! 
Khúc từ biệt như một lời tự thú của lòng mình, với bao day dứt luyến nhớ. Tôi lại nhớ một 
câu hát tiền chiến:"Biệt li, nhớ nhung từ đây...", sự bắt đầu của khoảnh khắc chia xa đã gợi lên 
bao niềm tiếc nuối, vụt qua ảo ảnh, hiện lên bao hình bóng cũ, đẹp như một giấc mộng an 
lành. Như một dự cảm , từng câu thơ của Khúc từ biệt run rẩy bao nỗi niềm giữa lằn ranh 
giới mong manh hi vọng và thất vọng. Cái "da diết", "thắc thỏm" đem lại cảm giác bất an 
trong tâm hồn, khi "một mình" đối diện với cái mênh mông rợn ngợp của "đêm", đối mặt với 
nỗi đợi chờ. Đợi ai đây? Hay thi sĩ chờ đợi nghe rõ tiếng vang đích thực của lòng mình? Và 
len lỏi trong tâm tư là những hờn ghen vô cớ! 
Để rồi tất cả đã vỡ oà thành khổ thơ thứ hai đượm bao day dứt và rất nhiều mặc cảm. Phút yếu 
lòng thi sĩ hay chính là thời khắc con người ý thức rõ chính mình? Em xa xôi hay em gần gũi 
cũng không thể đến đượccùng em, mà xuất phát cũng chính từ cái do dự chùng chình khiến 
em vuột khỏi tầm tay. Phải chăng nỗi bất hạnh của tình yêu cũng bắt đầu từ cái "biết" quá tỉnh 
táo ngăn trở con người đến với nhau? Để rồi không phải là cái không gian "biển rộng", cái 



khoảng cách "em xa", mà chính là ta - "áng mây buồn", "làn sương mỏng" đã tự chối từ hạnh 
phúc. Và cố nhiên, còn biết trách ai ngoài tự trách chính mình? Tôi chợt vỡ ra ý tứ của hai câu 
thơ đã thành lời hát khiến ca sĩ Mỹ Tâm bị những người hời hợt, trong đó có tôi, mỉa mai giễu 
cợt: 
Tình yêu đến em không mong đợi gì 
Tình yêu đi em không hề hối tiếc 
Rất tiếc là trí nhớ tồi tệ và thói cao ngạo đã khiến tôi không nhớ tên tác giả bài thơ,chỉ biết đó 
là lời yâm tình của một nhà thơ nữ. Đặt vào như một đối trọng của khổ thơ Nguyễn Sĩ Đại, tôi 
hiểu ra rằng người phụ nữ ấy đã dám yêu dám sống, không để cho những tính toán những mặc 
cảm làm phai nhạt tình yêu, để rồi phải hối tiếc với lòng mình. Người đời hay nói: "Khôn: 
chết! Dại: chết! Biết: sống!". Có thể đúng, nhưng lại không đúng trong trường hợp này, biết 
"chẳng đem lại điều gì", biết "chẳng thể nào che ấm..." đồng nghĩa với tự phủ nhận chính 
mình, không dám sống, đánh mất và tự hủy hoại tình yêu của chính mình. Chàng trai đã 
không vượt qua ám ảnh: "Em nói gì với người khác ngoài kia!"... 
Khổ kết của bài thơ ngập tràn bao nuối tiếc rối bời. Cảm nhận "hạnh phúc nở trong ta" cuối 
cùng cũng đến, khi con người chạm mặt sắc hoa "nở bên thềm" lặng lẽ. Hoá ra cái đẹp hiện 
hữu của thiên nhiên lại làm cho con người chợt ngộ ra cái đẹp của một tình yêu đã mãi mãi 
rời xa. Bao nhiêu tâm tư muộn màng đắng đót trút cả vào trong hai chữ "giá mà..." mang theo 
cảm giáchụt hẫng dâng tràn. Tôi chợt nhớ A.X.Puskin trong bài thơ "Tôi yêu em" đã cất lên 
lời chúc phúc: "Cầu mong em được người tình như tôi đã yêu em". Hai câu kết của Nguyễn 
Sĩ  Đại cũng cùng chung cảm hứng đó chăng? Chỉ có khác là nhà thơ không dám thốt nên lời 
như A.X.Puskin, bởi: "Chúc phúc gì e cũng quá mong manh". Câu thơ khép lại lời tự thú lòng 
mình, như lời cảnh tỉnh trong "khúc từ biệt" đầy ẩn ức: hãy sống thực với lòng mình, với tình 
yêu, để cho khi tình yêu mãi xa khỏi cất lên lời hối tiếc./. 
Hà nội, ngày 19 tháng 3 năm 2007 
Trần Hà Nam 
 
Chủ Nhật, ngày 25 tháng 03, 2007
 
 
 
Hành trình đến cùng Hàn Mặc Tử 
Điểm Ngôi sao Blog: 5 (1 lượt) | Lượt xem: 585   
 
 
 

HÀN MẶC TỬ CỦA TÔI 
Có lẽ duyên hội ngộ thật sự của tôi với Hàn Mặc Tử bắt đầu từ những câu thơ trong ngần của 
Hàn đã được tôi chép lại lõm bõm theo lời giảng ngẫu hứng "vượt rào" của thầy Trương 
Tham thời phổ thông: 
Sao anh không về chơi thôn Vĩ? 
Tôi ngỡ ngàng vì hoá ra trong dòng văn học "bạc nhược và suy đồi" như người ta bảo hồi ấy 
lại có những câu thơ hay đầy sức mê hoặc như thơ của Hàn Mặc tử. Tâm hồn trong trẻo của 
một học sinh yêu văn ngày ấy đã khiến tôi rất tự nhiên đi tìm những nguồn tư liệu để biết 
thêm về một nhà thơ đã gắn tên tuổi với Quy Nhơn của tôi. Mặc dù đã đọc được về Hàn trong 
"Thi nhân Việt Nam" của Hoài Thanh và Hoài Chân từ rất sớm nhưng những nhận xét từ cuốn 
sách ấy chưa làm thoả mãn sự háo hức của một cậu học sinh tò mò, lại càng khiến tôi muốn 
khám phá kỹ hơn vào "vườn thơ rộng rinh", "càng đi xa càng ớn lạnh" của Hàn Mặc Tử. 
Tôi còn nhớ ngày ấy, khi cuốn "Thơ Hàn Mặc tử" (Sở VHTT Nghĩa Bình, 1988) vừa ra đời, 
tôi đã lật ngay những trang đầu tiên và lập tức bị chấn động rất mạnh (và sau đó nhiều lần còn 
bị ám ảnh) bởi lời tựa "Hàn Mặc Tử, anh là ai?" của Chế Lan Viên: "Bây giờ Hàn Mặc Tử 
nằm trên một điểm cao Gành Ráng đối diện với bể Đông, bể chói loà như thơ Anh và giông 
bão tựa đời Anh...". Có lẽ bắt đầu từ những dòng cảm xúc tuôn trào của Chế Lan Viên về Hàn 



Mặc Tử, tôi đã cảm nhận được sự hiện hữu ủa thơ Hàn trong từng con sóng biển Quy Nhơn, 
nơi tôi gắn bó từ quãng đời thơ ấu đến lúc trưởng thành dường như lung linh một chất thơ rất 
riêng kết tinh từ thơ Hàn: 
Ngả nghịêng đồi cao bọc trăng ngủ 
Đầy mình lốm đốm những hào quang 
và: Mây hờ không phủ đồi cao nữa 
Vì cả trời xuân tắm nắng tươi... 
Tôi bắt đầu hình dung ra thế giới thơ của Hàn Mặc Tử - một thế giới sáng láng thơm tho với 
sự hiện diện của hai nguồn sáng tinh khiết: trăng và nắng. Tôi lại cảm thấy nguồn sinh lực dồi 
dào phát tiết từ tiếng thơ Hàn luôn rạo rực cảm giác Xuân. 
Ngày ấy, bập bõm bình văn, tôi đã say sưa cùng cái trong ngần nắng sớm của "Mùa Xuân 
Chín", viết xong rồi vẫn còn nguyên vẹn cảm giác ngất ngây trong thi ảnh của Hàn: 
Khách xa gặp lúc mùa xuân chín 
Lòng Trí bâng khuâng sực nhớ làng 
-Chị ấy năm nay còn gánh thóc  
Dọc bờ sông trắng nắng chang chang? 
Cảm giác ấy bao lần trở lại với tôi, không hề phai nhạt dù sau này tâm hồn chai sạn dần cùng 
năm tháng. 
Yêu thơ Hàn, tôi cũng đã không bviết bao nhiêu lần tìm đến Quy Hoà, cố hình dung những 
cảnh sắc lưu lại giây phút cuối cuộc đời tài hoa ấy. Tôi cũng cố chiêm nghiệm cảm giác của 
Hàn khi bao lần ngồi dưới bóng trăng, nghe sóng biển mà lại vọng lên tiếng thơ Hàn như lay 
động trên những rặng phi lao: "Trăng bay lả tả ngả trên cành vàng". Rồi thì: "Người trăng ăn 
vận toàn trăng cả - Gò má riêng thôi lại đỏ hườm". Cái ánh trăng vào thơ Hàn có lúc vang 
động những tiếng rú, tiếng gào, có lúc lại vô cùng ma quái ấy thì vẫn là trăng của tâm hồn 
thánh thiện ấy thôi, vẫn là trăng của thuở : "Mới lớn lên trăng đã thẹn thò - Thơm như tình ái 
của ni cô"... 
Đến lúc biết yêu, tôi lại càng ngấm thơ của Hàn hơn nữa. Dần dần tôi đã thẩm thấu nỗi đau 
của một người khát yêu, khát sống mà bị tách ra khỏi đời sống cộng đồng thật khủng khiếp 
như thế nào với Hàn. Tôi thích đọc những câu thơ mà nỗi đau lặn vào trong cào xé, nhưng lại 
biểu lộ ra bằng giọng điệu như thủ thỉ mà khiến lòng người đọc như ứa máu: 
Ngoài kia xuân đã thắm duyên chưa 
Trời ở trong đây chẳng có mùa 
Không có niềm trăng và ý nhạc 
Có nàng cung nữ nhớ thương vua 
"Hỏi nhẹ nhàng thôi nhưng mà đau đớn lắm!", đó là nguyên vẹn những suy nghĩ của tôi khi 
được đọc những dòng thơ ấy. Và trước nỗi đau như vậy, làm sao có thể bình thêm gì nữa? 
Sau này nhiều lần tham dự những buổi tưởng niệm nhà thơ, do anh em văn nghệ tự tổ chức, 
tôi lại được ôn lại những vần thơ của Hàn mà chiêm nghiệm thêm bao ý tứ mới mẻ, càng thêm 
yêu con người bị đày đọa trong nỗi thống khổ vô biên mà vẫn khát yêu khát sống ngay cả 
trong những vần thơ đớn đau như rứt từng mảng sự sống: 
Trời hỡi nhờ ai cho khỏi đói 
Gió trăng có sẵn làm sao ăn 
Làm sao giết được người trong mộng 
Để trả thù duyên kiếp phụ phàng 
Mỗi khi đọc thơ Hàn, tôi thường để cho lòng mình lắng hết mọi bon chen tục lụy, để cho thơ 
Hàn lắng cõi tâm tư thật sự trong ngần. Hàn Mặc Tử lúc ấy mới thật sự là của tôi, không phải 
của các nhà phê bình nhiều chữ nghĩa lắm học thuyết đem Hàn ra mổ xẻ. 
Đêm nay, Hàn lại đến bên tôi, trong nỗi nhớ Quy Nhơn, trong tình quê đau đáu: 
TÌNH QUÊ 
Trước sân anh thơ thẩn 
Đăm đăm trông nhạn về 
Mây chiều còn phiêu bạt 



Lang thang trên đồi quê 
Gió chiều quên ngừng lại 
Giòng nước luôn trôi đi 
Ngàn lau không tiếng nói 
Lòng anh dường đê mê 
Cách nhau ngàn vạn dặm 
Nhớ chi đến trăng thề 
Dầu ai không mong đợi 
Dầu ai không lắng nghe 
Tiếng buồn trong sương đục 
Tiếng hờn trong lũy tre 
Dưới trời thu man mác 
Bàng bạc khắp sơn khê 
Dầu ai trên bờ liễu 
Dầu ai dưới cành lê... 
Với ngày xuân hờ hững 
Cố quên tình phu thê 
Trong khi nhìn mây nước 
Lòng xuân cũng não nề... 
HÀ NỘI, 2h15p ngày 24 tháng 3 năm 2007 
Trần Hà Nam 
 
Thứ Hai, ngày 26 tháng 03, 2007
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HẠT BUỒN RƠI 
Rồi bỗng dưng mà cỏ cây xanh mướt 
Tháng Sáu trên môi mưa hát rất hiền 
Anh ngồi đây với một hồn đã ướt 
Con ốc nào trong vỏ nhủ đời riêng 
 
Rồi bỗng dưng em cười che nửa miệng 
Vờ giấu anh chiếc răng khểnh dịu dàng 
Ai đốt que diêm thắp đời cạn tiếng 
Suốt một thời anh vẫn cứ lang thang 
 
Ôi! Em đó trong một chiều ủ rũ 
Giảng đường mưa xa mấy cõi mịt mù 
Hàng ghế trống người bỏ quên sách vở 
Dưới mi hồng nhốt hết một mùa Thu 
 



Chiếc áo trinh nguyên màu hạnh phúc 
Em quá trắng trong mơ mộng cuộc đời 
Đâu đã biết từ tim con sáo nhỏ 
Bay phía cuối trời mổ hạt buồn rơi. 
Sài gòn, tháng 6.1970 
Đ.Q.K 
(Lóng ngóng câu thề - NXB Đà Nẵng, 2006) 
Có lạ không khi những rung động đầu đời vẫn được một người qua tuổi năm mươi như Đặng 
Quốc Khánh nâng niu đưa vào một tuyển thơ của hơn 35 năm cầm bút? 
Hạt buồn rơi đã từng xuất hiện trong nhiều cuốn sổ tay thơ của sinh viên, từng được nhiều 
ngườI "mượn" để tỏ tình mà nên duyên đôi lứa, vậy mà lại rất muộn màng để có mặt trong tập 
thơ riêng của chính tác giả. Ít ra đó cũng là một dấu ấn tình cảm không phai đã chạm khắc 
trong tâm khảm của gã làm thơ lãng tử này! 
Mà cũng đáng trân trọng lắm chứ, nhưng rung động đầu đời dù tan biến như giọt mưa cũng 
đọng lại vị ngọt rất lâu của một thứ tình cảm thuần khiết trinh nguyên: 
Rồi bỗng dưng mà cỏ cây xanh mướt 
Tháng Sáu trên môi mưa hát rất hiền... 
Cái vụng về lóng ngóng của chàng trai mới lớn như hiện ra trong khoảnh khắc ngỡ ngàng 
nhận ra cái "bỗng dưng" "xanh mướt" của "cỏ cây" như bừng lên sắc màu của tình yêu tươi 
mới. Ôi cơn mưa Sài gòn, "tháng Sáu trời mưa, trời mưa không dứt..." (Nguyên Sa - Ngô 
Thụy Miên) sao mà dễ làm xao xuyến lòng người đến vậy. Tình đã chớm, "hồn đã ướt" để cho 
câu hát cứ chơi vơi thấm đẫm góc riêng tâm hồn kẻ si tình. 
Có dại khờ chăng khi gã trai mê đắm trong nụ cười duyên thiếu nữ: 
Rồi bỗng dưng em cười che nửa miệng 
Vờ giấu anh chiếc răng khểnh dịu dàng... 
Chỉ thế thôi đã đủ làm lòng ngây dại. Tình ơi là tình! Nụ cười răng khểnh ấy còn chết lịm bao 
kẻ mang trái tim thi sĩ? Để rồi thành ám ảnh cháy bùng lên ánh sáng soi chiếu ngõ ngách tâm 
hồn. Để trong ánh leo lét của ngọn lửa diêm, gã lang thang bắt đầu hành trình dõi theo từng 
uẩn khúc của tâm hồn thiếu nữ. 
Có nghịch lí gì ở nỗi buồn này: 
Ôi! Em đó trong một chiều ủ rũ 
Giảng đường mưa xa mấy cõi mịt mù 
Hàng ghế trống người bỏ quên sách vở 
Dưới mi hồng nhốt hết một mùa thu 
Dường như đây không phải là hình ảnh được miêu tả trực tiếp mà chỉ là bóng dáng của em 
vọng về trong tâm tưởng. Có ai không nao lòng vì một nỗi buồn Thu? Nỗi buồn thăm thẳm 
đọng lại dưới mi hồng... 
Những thi ảnh rất quen đã cấu tứ thành nỗi-buồn-em đong đầy cả nỗi-buồn -anh. Vừa mưa hạ 
tháng Sáu, đã thành chiều thu vọng bao dự cảm mong manh. Những cảm giác không rõ nét 
này được điểm xuyết bằng tập hợp các từ: chiều, giảng đường, hàng ghế trống, sách vở... đã 
mang lại ấn tượng rất riêng của thuở cắp sách giàu mơ mộng, không nhuốm vị ảo não lâm li 
của những tình duyên tục lụy. 
Hoá ra tình ấy mới chỉ vừa mấp máy đầu môi chưa ngỏ thành lời! Hoá ra tình ấy mới xôn xao 
vì "chiếc áo trinh nguyên". Thế là đủ thành tiếng lòng say đắm, thành khắc khoải nhớ nhung 
gõ nhịp tâm tư: 
Đâu đã biết từ tim con sáo nhỏ 
Bay phía cuối trời mổ hạt buồn rơi 
Bài thơ có cái duyên riêng của một thời, của tình yêu giảng đường những năm bảy mươi thế 
kỷ XX. Dẫu đã sang thế kỷ XXI, nhưng có lẽ bạn trẻ chúng ta vẫn gặp đâu đó trong bài thơ 
này chút tình đồng điệu chăng? 
Hà Nội, 27.3.2007 
T.H.N 
 



Thứ Ba, ngày 27 tháng 03, 2007
 
 
 
Đọc Hàn Mặc Tử 
Điểm Ngôi sao Blog: 11 (2 lượt) | Lượt xem: 548   
 
 
 
Là ánh sáng chói loà thơ thanh khiết 
Lao xao trăng 
                nghiêng ngả hào hoa 
Nghe trong gió tiếng thơ Hàn rền rĩ 
Đau thương như ứa máu dải Ngân hà 
 
Đây trăng vàng trăng ngọc xứ say mơ 
Trăng rơi rụng theo cuộc tình đã vỡ 
Trăng cầu nguyện linh thiêng tâm tưởng
Hoá thành thơ bất diệt cõi nhân gian 
 
Họ viết về Hàn có đúng vậy chăng? 
Ôi những hư danh thốt lời điêu trá 
Ta đọc Hàn giữa đêm nghe nức nở 
Một khối tình ùa vỡ ánh sao băng 
HN,3.2007 
T.H.N 
 
Thứ Tư, ngày 28 tháng 03, 2007 
 
 
 
Viết tay rồi gửi...! 
Điểm Ngôi sao Blog: 18 (4 lượt) | Lượt xem: 430   
 
 
 
Lời khuyên của một người bạn blog đã khiến cho mình lại được quay về với công việc tỉ mẩn 
trước tờ giấy trắng để blog offline! Giấy tờ vung vãi trong căn phòng chật ém! Mà ngồi trước 
trang giấy trắng thì lại muốn...làm thơ nhiều hơn (vì lười và vì cảm giác được thảo những 
nét... gà múa quạ bay của mình!). Ngồi trước trang giấy trắng, lại cảm thấy lòng bình thản 
hơn, riêng tư hơn! Và khi viết ra cũng...thoải mái hơn vì biết chắc bài muốn lên blog phải 
thông qua một lần biên tập của ông Tổng biên tập khó tính là mình! Và kết quả là : viết tay 
xong rồi lại ngại đánh máy lại, và khi đánh máy lại cảm thấy nhiều cái mình viết ra vô duyên 
quá, thế là...cất! 
Thôi! Thế cũng được, cũng thỏa mãn nhu cầu được viết, lại có dịp rèn luyện chữ nghĩa đẹp 
hơn! Nhưng giá như có máy vi tính thì đỡ mất thời gian hơn! Thôi thì bây giờ cứ viết tay, có 
gì nguy hiểm thất thố thì bắt chước em BamBi...xé! (chọc ghẹo tí nhé BamBi!) 
Bà xã ơi! Đành mạo muội mà blog offline viết tay, thỉnh thoảng có nói xấu em thì cũng chỉ 
một mình mình biết, hehehe! Còn lên đây, thấy thỉnh thoảng "lãng tử" thì mai mốt có gì anh 
sẽ chịu tội vậy! Xa vợ đỡ bầm hông, nhỉ? 
 
Lại blog online! 
Điểm Ngôi sao Blog: 12 (2 lượt) | Lượt xem: 413  
 



Lâu lắm hôm nay được thoát ra khỏi khuôn viên nhà trọ mới, được truy cập vào giờ này! Cái 
giờ quen thuộc của ta trước Tết. Lâu lắm mới coi một trận bóng đá đã như Chelse - Valencia. 
Phút 90 định mệnh đã đến cùng đội chủ nhà Valencia. Và ta chuẩn bị đi ngủ! 
Còn chẳng có gì đáng coi khi As Roma buông tay quá nhanh trước một chủ nhà ManU! 
Và ta, lâu lắm trở lại ngôi nhà này, cảm thấy như thiếu thiếu một cái gì đó không cắt nghĩa 
được. 
hứ Ba, ngày 10 tháng 04, 2007 
 
 

Tóc bạc 
Điểm Ngôi sao Blog: 41 (8 lượt) | Lượt xem: 475  
 
 

Tóc bạc! 
Nẫu biểu là do mình thức đêm nhiều! 
Có người lại cho là mình học căng lắm! 
Tóc bạc, máu xấu! 
Mất khả năng ngôn ngữ... 
Lâu ngày lên blog như một kẻ lơ ngơ. 
Dớ dẩn là thế 
Có ai nhổ tóc sâu giùm không? 
Mà thôi 
Nhổ cho cố thì ta thành trọng tài Colina 
Thôi thì thời thượng 
Chả sao 
"Nhứt muối tiêu nhì đầu bạc..." 
Ta không nhứt cũng nhì 
KHÀ KHÀ! 
Lâu ngày hé mở chân dung Cử Ngông Lãng Tử, ghẹo bà con một chút! 

Thứ Hai, ngày 16 tháng 04, 2007 
 
 

Lão Lười 
Điểm Ngôi sao Blog: 10 (2 lượt) | Lượt xem: 500  
 
 

Hôm nay tranh thủ ra hàng net 
Post lên mấy dòng xả stress 
Lang thang Hà Thành mấy tháng trời 
Không máy, tiền hao thêm mỏi mệt 
 
Bà con nghe giải nhắn đòi khao 
Làm cho Lãng Tử nhẵn hầu bao 
Viết Kinh Nhật tụng đề lên vách 
Phòng tớ ai quen...chớ có vào!!! 
 
Bài vở học hành cũng làng nhàng 
Buồn buồn bát phố tập đi hoang 
Cũng may còn mạng về cho vợ 
Gái đẹp xung quanh tớ...chẳng màng! 
 



Tự nhủ thân ta đã già rồi 
Hai con một vợ đủ xì hơi 
Bà con đừng gọi là anh Lãng 
Cứ gọi tên ta là Lão Lười! 
LÃO LƯỜI 

Thứ Ba, ngày 17 tháng 04, 2007 
 
 

Tạm quên Lãng Tử! 
Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt) | Lượt xem: 392  
 
 

Hừ hừ! nổi danh Lãng Tử làm chi! Bây giờ thậm nguy thậm nguy! Bà con gặp cứ ơi 
ới: Lãng Tử ơi Lãng Tử à! Làm mình cứ tưởng mình...Lãng Tử thiệt! 
Kết quả là câu tiếp theo làm tan nát cõi lòng: 
- Lãng Tử ơi! Khao chưa? 
Đời việc gì đến sẽ đến! Nhưng ai quên tui giùm thì tui cám ơn! 
Hậu quả là: toát mồ hôi hột làm bài tập! Dù rằng chỉ là bài tập điều kiện, chẳng 
mấy khó nhưng ì ạch hoài không xong! Nguy nhất là các em ở lớp chả hiểu làm sao 
cũng biết, cũng gọi Lãng Tử à! Giọng con gái Bắc thì ngọt ôi thôi! Anh ứ làm Lãng 
Tử đâu em!!!  
Vợ thì biết tính, chả lo! Xí xa xí xớn là cơ quan Dân số CẮT! Sợ đến nỗi tim đập 
chân run!  
Lãng Tử mà chi, nguy hiểm quá! Hết Lãng Tử thì ... mặt dài như cái bom! 
Chừng nào bình được bài nào khoái chá thì bút danh Lãng Tử sẽ trở lại! 
Đại xá! Đại xá! 

Thứ Ba, ngày 17 tháng 04, 2007 
 
 

Lại chuyện học Cao 
Điểm Ngôi sao Blog: 24 (4 lượt) | Lượt xem: 540  
 
 

Chút suy nghĩ về chuyện học và thi cao học: 

Vừa phải qua một đợt thi nữa, để tôi có dịp ngẫm nghĩ thêm một chút về việc học Cao 
học, lòng không khỏi cảm thấy băn khoăn! 

Khác với mọi năm, đến khoá chúng tôi, ngay từ đầu đã có chỉ thị phải thi đề đóng! 
Nghĩa là không được sử dụng tài liệu, đề cương trong phòng thi. Còn nhớ đợt thi Anh 
văn trước hai giảng viên trẻ hằm hằm ngó học viên như tội phạm. 

Học mà cảm thấy như nhà trường đang đi ngược lại xu thế giáo dục hiện đại đang 
được nhiều nơi áp dụng: kêu gọi đổi mới dạy Đại học nhýng thực chất vẫn là trò chép 
những gì thầy cho ghi. Học những giáo sư đầu ngành thì việc đầu tiên là phải mua sách 
của thầy photo ra và sau đó phần lớn được thầy giảng lại y như sách. Bài điều kiện thì 
mỗi ngýời một vẻ: có thầy cho làm bài "cúng cụ" bằng cách tóm tắc sách của thầy ở một 
chương, có thầy cho tóm cả một quyển sách dày cộp. Hầu như hiếm GS. TS nào mà lại 
có một đề tài thật sự tạo hứng thú! Nên hình như thầy trò đều chán, điểm điều kiện thì 



cứ cốt làm sao không ai thiếu là được! 

Học viên cũng đa dạng, từ giáo viên phổ thông đến Cao đẳng, người đương chức, 
người tự do. Vào học thì trước hết phải lo chỗ trọ, ănở đàng hoàng. Khổ nhất là các 
bạn trẻ phải bươn chải kiếm tiền ăn học. Tiếp đến là các bạn nữ có con nhỏ, có người 
vừa sinh mấy tuần đã phải bươn nắng gió đến lớp vì sợ điểm danh. Cán bộ đi học còn 
có lương, dạng tự do thì phải làm gia sư, phải vào các trung tâm cò...đôi khi làm xong 
việc ngoài, mệt nhoài bỏ lớp. Dù cho có chế độ của trường cho phép nghỉ mọi công tác 
nhưng giáo viên Hà Nội và lân cận khổ hơn, vẫn phải đứng lớp, soạn bài... Trăm nghìn 
lý do khiến cho tâm lý học viên muốn nhẹ gánh hõn. Nên sinh ra thăm thầy, dò ý chốt, 
giới hạn thi... 

Hoá ra nhiều người cần bằng thạc sĩ hơn là trình độ thạc sĩ! Đáng buồn thay kiểu thi tầm 
chương trích cú vẫn còn. học thi mệt hơn đánh vật với những tập dày cộp. Vào phòng 
choáng váng với câu hỏi dài lê thê. Thôi thì điểm đành...tùy lòng hảo tâm. Mỗi khi đi thi 
không khỏi khấn trời phật cho con tai qua nạn khỏi vì con già rồi, đầu không nhét đýợc 
cả núi sách của các thầy, học sau quên trước, hệ thống cao siêu quá. Câu hỏi thì đúng là 
giáo sư ra, nhớ được có mà Thánh! Thầy dạy còn quên phải giở sách thầy viết ra đọc 
lại, huống chi em! 

Đào tạo Thạc sĩ là đào tạo những người biết nghiên cứu khoa học, biết hệ thống kiến 
thức, có lý giải hệ thống về những vấn đề khoa học, có thể có quan điểm riêng. Vậy mà 
càng học mình càng thấy giống con vẹt. Buồn thay! 
Nên học không vào thì đi lung tung, học tàng tàng nhưng thi kiểu nào cũng qua,cứ thoải 
mái mà yêu đương,chơi bời, sắm sửa... Nên mới hiểu trình độ thạc sĩ nước mình! Chả 
biết học lên tiến sĩ có gì hay hơn không. Còn kiểu đóng cửa dạy nhau, chữ thầy là nhất 
này thì chắc cũng chả lao tâm khổ tứ làm gì! Vì theo tiêu chuẩn được học lên mình cũng 
hết! Xa vợ con cả nghìn cây mấy tháng trời thì khổ thế!!! Sách vở tài liệu ở nhà cả đống, 
giá có đề, thầy cho, mình soạn máy, email ra có khi còn chất lượng hơn học như thế này! 
Hay do chỉ có domình cảm như thế!? 

Thứ Tư, ngày 18 tháng 04, 2007 
 
 

Lang thang 
Điểm Ngôi sao Blog: 24 (4 lượt) | Lượt xem: 460  
 
 

Hôm nay Hà Nội trở gió! Bắt đầu từ chiều gió nổi lên se se! Tự nhiên nay làm kẻ 
lang thang không lông rông phố xá mà vào thẳng khu ký túc! Ký túc đại học thời 
bây giờ khác hẳn thời sinh viên của mình! Quán xá ken dày, người người ngồi Net! 
Ghế KTX thì không có chỗ trống!!! Vụ này thì kém hẳn so với phố biển Quy Nhơn, 
có hẳn sân trường thơ mộng và bãi dương rì rào. Lão Lười bỗng thấy nao nao, nhớ 
hồi oanh liệt ngắm trăng ngắm sóng!!! Chỉ có điều nhìn lại chính ta: tóc bạc nửa 
mái, đi đâu các cháu cũng kêu chú! Các em học cùng thì có chồng hay có bồ! Đi lớ 
phớ coi chừng tàn đời trai! Mà vẫn thèm một bóng tri âm tri kỷ...! 
Người tri kỷ ở nhà, "đã mòn con mắt phương trời đăm đăm" , em có nhớ ta chăng? 
Tự dưng nhớ nôn nao một hàng dương, một bóng trăng và bãi cát hoà tên em và 
trăng! 

Thứ Hai, ngày 23 tháng 04, 2007 
 
 



Quy Nhơn ngày về 
Điểm Ngôi sao Blog: 18 (3 lượt) | Lượt xem: 188  
 
 

Đi xa lâu ngày trở về, nghe giọng nói quê hương, chẳng cũng sướng sao! Hình như Kim 
Thánh Thán đã nói đại ý như thế!! 
Bây giờ tôi mới hiểu thấm thía hơn cái tâm trạng lữ khách thường được nhắc đến trong 
văn thơ âm nhạc! Bởi thế, tôi dã mang tâm trạng của người lữ khách được quy cố hương 
mà ngắm say sưa thành phố của tôi! 
Quy Nhơn của tôi hiền hoà biết bao! Đường phố ít xe cộ, không có cảnh chen lấn nghẽn 
đường như Hà Nội. Lại có biển hiền hoà, có núi ôm quanh, có bãi cát vàng đẹp đẽ... Quy 
Nhơn tuổi thơ, Quy Nhơn tình yêu, Quy Nhơn đầm ấm biết bao. 
Bây giờ đang chớm hè, Quy Nhơn nắng vàng xua tan đi cảm giác u ám thiếu nắng trong 
lòng người! Mai mốt lại phải xa Quy Nhơn, có lẽ tôi sẽ nhớ và tung hô như Hàn Mặc Tử:  
- Vạn tuế! Bay ơi! Nắng rợp trời! 
Ôi, Quy Nhơn,nắng vàng biển xanh của tôi... 

Thứ Ba, ngày 24 tháng 04, 2007 
 
 

Buồn! 
Điểm Ngôi sao Blog: 23 (4 lượt) | Lượt xem: 505  
 
 

Anh không bao giờ nghĩ cuộc đời lại buồn thế đâu em! 
Em thất vọng vì điều gì vậy?  
"Em cứ đi nhẹ nhàng đừng ái ngại  
Người trai đa cảm và thông minh của em đã chết thật rồi!"  
(Nguyễn Thanh Mừng)  
Em đừng như thế chứ! Anh đau lòng lắm!  
Anh đã đọc những dòng tâm sự, anh hiểu nỗi đớn đau trong lòng một người yêu em! 
Chẳng lẽ đời lại thế! Em ơi, hãy nhớ lại ngày xưa nhé! Nhớ một thời có chàng trai Bình 
Định đã từng bỏ tất cả để ra đi vì một cô gái Thăng Long! Anh hiểu có thể bây giờ em 
thất vọng, nhưng em ơi hãy cố hiểu và hãy sống bằng những gì mà em đã cảm nhận về 
chàng trai ấy! Anh thì an phận rồi! Nhưng nghĩ về em, nghĩ về ngày chúng ta còn ngây 
thơ và trong trắng, anh tiếc lắm nếu cuộc đời cứ diễn ra theo quy luật lạnh lùng và vô 
cảm!  
Bạn thân ơi! Tôi đã đọc và đã diễn đạt lại những gì tôi hiểu. Và mong manh một dự cảm 
buồn!  
Lạy trời, đừng để những người tôi yêu mến lại chịu những bi kịch! 

Thứ Bảy, ngày 28 tháng 04, 2007 
 
 
 
Viết về Mẹ 
Điểm Ngôi sao Blog: 18 (3 lượt) | Lượt xem: 1250   
 
 
 
Sắp đến ngày 13.5, ngày của Mẹ (Mother Day). Nước mình cũng đang du nhập những nét đẹp 
văn hoá của phương Tây phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam. Có lẽ vì thế mà báo 
Thanh Niên đã phối hợp tổ chức cuộc thi viết về Mẹ bằng văn xuôi hoặc thơ, văn vần - để 
cho những người  con có dịp bày tỏ lòng yêu kính đến Mẹ (thông tin chi tiết trên 



www.thanhnien.com.vn). Thông tin này quả thật rất có ý nghĩa,bản thân tôi nghĩ chúng ta có 
thể nhân dịp này thể hiện tấm lòng của mình! Người Việt ta có truyền thống thờ Mẫu, tôn 
vinh Mẹ Âu Cơ, đạo Phật có ngàyVu Lan báo hiếu, nên dù ngày 13.5 là Ngày của Mẹ theo 
phong tục ở cách nửa vòng trái đất, chúng ta cần tiếp thu và kết hợp để tôn vinh Mẹ của mỗi 
chúng ta!Bởi Mẹ của mỗi chúng ta đã hy sinh một đời cho chúng ta, có thêm ngày nào có dịp 
tỏ bày lòng hiếu thì cũng là việc nên làm! 
Viết về Mẹ, quả là khó! Tôi còn nhớ những câu thơ Nguyễn Duy: "Bần thần hương huệ thơm 
đêm - Khói hương vẽ nẻo đường lên niết bàn..." viết về người mẹ đã khuất của ông! Tôi cũng 
nhớ lời hát "Bông hồng cài áo", bài hát "Lòng Mẹ"... Vâng! tôi muốn nói có bao người đã có 
những tác phẩm hay nhất của mình dành cho Mẹ! Viết cho Mẹ, không phải là Làm Văn mà 
chính là viết những gì máu thịt nhất, thiêng liêng nhất của lòng mình! 
Có người bạn blog đã hỏi tôi: tại sao anh không viết về Mẹ? Tôi đã trả lời: vì tôi e ngại những 
comment cố tình xúc phạm. Tôi không cho phép ai xúc phạm Mẹ của mình! Hơn nữa, nói về 
Mẹ, biết nói thế nào cho thoả lòng, cho cạn lời? Những lời dành cho Mẹ cần phải đặt ở nơi 
trang trọng nhất trong trái tim mình! 
Mẹ sinh hai anh em tôi đều vào tháng 5! Bản thân mẹ không có một ngày sinh nhật. Và bây 
giờ tôi vui mừng khi biết tháng 5 có thêm 1 ngày dành cho Mẹ. Tôi hạnh phúc khi còn Mẹ! 
Để tôi luôn cảm thấy mình bé nhỏ trước Mẹ biết bao!  
Ngày của Mẹ là 13.5! Ngày đó, tôi không được ở gần bên Mẹ, nhưng tôi sẽ hướng về mảnh 
đất quê hương, để biếT Mẹ ngày ngày lo lắng quan tâm cho tôi, để nói vớI Mẹ một diều giản 
dị: Mẹ ơi! CON YÊU MẸ! 
 

Thứ Ba, ngày 01 tháng 05, 2007 
 
 
Bình thơ: CHUỖI CƯỜM THI CA 
Điểm Ngôi sao Blog: 17 (3 lượt) | Lượt xem: 564   
 
 
 
 CHUỖI CƯỜM 
Từ ô cửa sổ nhìn ra 
Tôi thấy cô gái, ngôi nhà, cái cây 
Ngôi nhà vôi gạch đang xây 
Cô gái đang lớn, cái cây chưa già 
Từ ô cửa sổ nhìn ra 
Thời gian khi ấy mượt mà tóc xanh 
Tôi hay nghĩ điều chưa thành 
Những màu sắc lạ thoáng nhanh trong đầu 
Tôi hay xâu chuỗi vào nhau 
Những chữ rời rạc như xâu hạt cườm 
Có khi dùng sợi chỉ thường 
Có khi là một chuỗi cườm không dây  
 
Nhìn ra từ cửa sổ này 
Tôi thấy cô  gái, cái cây, ngôi nhà… 
1984 
THANH THẢO 
(Tuyển tập thơ tình lục bát Việt Nam, NXB Văn hoá 1994) 
Đọc bài thơ tưởng chừng như không có gì của Thanh Thảo, tôi bỗng có một ý nghĩ ngộ ngộ 
trong đầu: ông nhà thơ này quái lắm, định làm một trò ru-bic kiểu phôn-cờ-lo đây! Này nhé, 
ca dao chả đã có con kiến lòng vòng ư: 
Con kiến mà leo cành đa 



Leo phải cành cụt leo ra leo vào 
Con kiến mà leo cành đào 
Leo phải cành cụt leo vào leo ra… 
Cái CHUỖI CƯỜM thơ của Thanh Thảo mở khép theo một kết cấu vòng lặp như vậy, nhưng 
không phải là cái vòng luẩn quẩn của chữ nghĩa hay chỉ đơn thuần tạo một xâu chuỗi hình 
ảnh, sự kiện cho phù hợp với tên gọi của bài thơ. Xét cho cùng, làm thơ là để trải những 
chiêm nghiệm của mình ra trướccuộc đời, chưng cất lại tất thảy những gì tai nghe, mắt thấy. 
Thanh Thảo có nói đến các chất liệu để kết dính bài thơ này của anh gồm: chỗ đứng từ ô cửa 
sổ, cô gái – ngôi nhà – cái cây và cái “tôi thấy” của anh. Và không như các thợ xây chuyên 
nghiệp hì hục trộn vữa để kết dính, anh tạo bài thơ theo cách của mình. Anh có phạm nguyên 
tắc làm thơ “mạch kỵ lộ” chăng? Ai lại huỵch toẹt ra một cách chẳng-có-gì-là-thơ như thế: 
Tôi hay xâu chuỗi vào nhau 
Những chữ rời rạc như xâu hạt cườm 
Có khi dùng sợi chỉ thường 
Có khi là một chuỗi cườm không dây 
Nhưng tôi lại nghĩ anh đang phát biểu quan niệm của mình về thi ca, về công việc sáng tạo 
của mình. Đơn giản thế thôi! Ấy vậy mà có “kiêu” ngầm, vì xâu chuỗi ai cũng làm được, còn 
chuỗi cườm không dây thì…chỉ có thơ mới làm được. Thanh Thảo giấu đi một cụm từ anh rất 
ưa dùng trong cái chuỗi cườm không dây ấy, đó là hai chữ “bùng nổ”. Thanh Thảo hình dung 
sự bùng nổ thi ca như một bãi mìn, còn đám làm thơ trẻ lau nhau chúng tôi bây giờ thường ví 
von sức nổ bùng của nguyên tử, của hạch nhân và của tâm linh gì gì nữa. Nhưng xét cho 
cùng, bao giờ thơ cũng cần một sự bùng nổ, của cảm xúc, của suy tưởng và tối kỵ cái thứ 
nhàn nhạt không bản sắc. Trong bài thơ này của Thanh Thảo cũng thế, cô gái – ngôi nhà – cái 
cây là nguyên cớ để hình thành tứ cho nhà thơ. Cái tứ về con người - cuộc sống – thiên nhiên, 
cái tứ về thời gian luôn là một nỗi ám ảnh của các nhà thơ. Và Thanh Thảo còn đi xa hơn: 
…Thời gian khi ấy mượt mà tóc xanh 
Tôi hay nghĩ điều chưa thành 
Những màu sắc lạ thoáng nhanh trong đầu 
Phải chăng đó cũng là điều Thanh Thảo suy ngẫm từ “những điều trông thấy”? Những vẻ đẹp 
cuộc sống, dưới con mắt nhà thơ, bao giờ cũng lung linh hơn.  Chỉ cần  một “ô cửa sổ”  để 
nhìn ra cuộc sống, và lắng nghe, và cảm nhận. Có lẽ Thanh Thảo muốn đưa đến một thông 
điệp: đừng hững hờ với những gì xung quanh bạn, lúc ấy thơ sẽ đến, không cần phải màu mè. 
Kết của bài thơ như một sự bỏ lửng, để người đọc tiếp tục những suy tư sau điều tôi thấy của 
nhà thơ. Riêng tôi, cứ vương vít mãi âm điệu lục bát để chuyển tải sự hiện hữu của thi ca giữa 
đời thường của nhà thơ. Sợi chỉ thường ấy đã xâu chuỗi thành bao hạt cườm lung linh màu 
sắc, dường như đó cũng là một chuỗi cườm không 
dây!                                                                         
1999 – 2007   
Trần Hà Nam 
 

Thứ Sáu, ngày 04 tháng 05, 2007 
 
 
Trời đất này thực của riêng Hàn Mặc Tử 
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Trời đất này thực của riêng Hàn Mặc Tử 
(Thời Văn số 7 – tháng 8.1995) 
• Trần Hà Nam 
Trong những bài thơ của mình, Hàn Mặc Tử đã có lần tự phát hiện: 
Té ra ta vốn làm thi sĩ 
Khát khao trăng gió mà không hay 
Ta đi bắt nắng ngừng, nắng reo, nắng nhảy 
Trên sóng cành, sóng lá, cô gì má đỏ hây hây  
   (Ngủ với trăng) 
Có thể nói không ngoa: Hàn Mặc tử đã tạo lập được không gian thơ cho riêng mình. “Trời đất 
này thực của riêng Hàn Mặc Tử…” (Thi nhân Việt Nam – Hoài Thanh, Hoài Chân). Dường 
như gió bụi cuộc đời đã không thâm nhập được vào vùng “thượngthanh khí” đó. Dường như 
trong đó, mọi cảm xúc được thăng hoa đến tột đỉnh. Nhưng cũng trong cái mê hoặc huyền ảo 
vô cùng ấy, người đọc còn cảm nhận được những âm thanh rất đời thường, chỉ có điều âm 
thanh ấy không hề bị pha tạp vẩn đục bởi muội khói của lửa dục vọng thấp hèn: 
Tiếng ca vắt vẻo lưng chừng núi 
Hổn hển như lời của nước mây 
Thầm thĩ với ai ngồi dưới trúc 
Nghe ra ý vị và thơ ngây 
   (Mùa Xuân chín) 
Những câu thơ trên đem lại cái thú cho người đọc như được lắng nghe âm điệu dặt dìu của 
tiếng sáo diều đồng quê, pha một chút gợi tình của câu chuyện Tiêu Sử – Lộng Ngọc cưỡi hạc 
thổi tiêu. Chất ngọt ngào quyến rũ của âm thanh từ lưng trời đổ xuống mang một “ý vị” riêng, 
làm máu chực trào ra ngoài huyết quản, hồn bật ra ngoài thể xác, trở về với vẻ trinh bạch 
hoang sơ ban đầu. Trời, đất, trăng, sao ấy có một sức sống riêng mãnh liệt: 
Trăng nằm sóng soãi trên cành liễu 
Đợi gió đông về để lả lơi 
Hoa lá ngây tình không muốn động 
Lòng em hồi hộp chị Hằng ơi! 
   (Bẽn lẽn) 
Sức gợi của không gian thơ Hàn Mặc Tử rất lớn. So với thiên nhiên phồn thực kia, những cảm 
xúc của con người mới nhỏ bé tội nghiệp làm sao! Không, đúng hơn là anh hoa của con người 
đã phát tiết, có độ cảm được trời đất. Tả một thôn nữ ngóng chồng, Hàn Mặc Tử đã táo tợn 
hơn thi sĩ đời Đường lắm lắm! Thơ Đường chỉ nói: “Yên thảo như bích ty – Tần tang đê lục 
chi – Đương quân hoài qui nhật – Thị thiếp đoạn trường thì – Xuân phong bất tương thức – 
Hà sự nhập la vi” (1) (Xuân Tứ – Lí Bạch). Ý hai câu thơ cuối của bài thơ này đã được Hàn 
Mặc Tử  điểm xuyết vào những nét sinh động: vẫn trăng, vẫn hoa, vẫn gió nhưng đã được thi 
nhân thổi vào luồng hơi đam mê rạo rực. 
Choáng ngợp trong không gian thơ của Hàn Mặc Tử là ánh sáng. Lúc nhiệm mầu huyền ảo, 
lúc sáng láng thơm tho, lúc tưng bừng rộn rã. Ánh sáng ấy có đủ các “gam” màu nóng, lạnh, 
ấm, mát, hội tụ đủ tinh khí của đất trời và anh hoa cảm xúc của con người. Hãy xem trăng: 
Trăng sao đắm đuối trong sương nhạt 
Như đón từ xa một ý thơ 
  (Đà Lạt trăng mờ) 
Trăng bay lả tả ngả trên cành vàng 
  (Rượt trăng) 
Và nắng: 
Mây hờ không phủ đồi cao nữa 
Vì cả trời xuân tắm nắng tươi 
Hơi nắng dịu dàng đầy nũng nịu 
Sau rào khẽ liếm cặp môi tươi… 
  (Nắng tươi) 



Vạn tuế, bay ơi! Nắng rợp trời! 
  (Xuân đầu tiên) 
Tắm mình trong không gian ánh sáng ấy, bản thân Hàn Mặc Tử cũng đã ngấm cái ngất ngây 
khoái lạc đến độ điên cuồng: 
Tôi chết giả và no nê vô hạn 
Cười như điên sặc sụa cả mùi trăng 
  (Hồn là ai) 
Ánh sáng đó đã không còn là của đất trời này, nó đã thuộc về miền-siêu-nhiên ban chứa 
những phép màu gột rửa mọi niềm đau. Hàn Mặc Tử trong giờ phút quằn quại thống khổ cả 
tâm hồn lẫn thể xác, cũng đã hướng về cõi vô biên mà khấn nguyện: 
Bây giờ tôi dại tôi điên 
Chấp tay tôi lạy cả miền không gian 
  (Một miệng trăng) 
Con người khi bị lâm vào cảnh tách biệt thế giới thường cố tự tìm một lối thoát, níu lấy một 
sợi dây mong manh giao cảm với đời. Hàn Mặc tử không chỉ đóng vai trò tìm kiếm mà còn tự 
tạo lập cho mình được cả một thế giới. Đôi lúc ta thoáng rùng mình kinh dị vì gặp trong đó 
những hồn, những ảo ảnh rên siết, những chuỗi cười tiếng rú vang động xôn xao trong những 
hàng thơ. Đó là những khi nhà thơ bị giam hãm trong nỗi tuyệt vọng của bệnh tật. Người đọc 
dễ bị lây lan cảm xúc của Hàn Mặc Tử. Song cũng giống như khi người ta đứng trước một đại 
dương đang cuồng nộ, khi bão tố qua rồi, cơn sợ hãi không còn thì người ta lại có thể đứng 
lặng hàng giờ chiêm ngưỡng cái hùng vĩ thẳm sâu của biển cả, nghe những nhịp yêu thương 
mát dịu tâm hồn. Ta cũng có thể ví những vần thơ của Hàn Mặc Tử như vậy, dù “máu cuồng 
và hồn điên” có réo gào dữ dội thì đằng sau vẫn đầy ngát “hương thơm” của một nguồn thơ 
thanh sạch vốn khát yêu thương: 
Ta cho ra một dòng thơ rất mát 
Mới tinh khôi và thanh sạch bằng hương 
Trời như hớp phải hơi men ngan ngát 
Đắm muôn ngôi tinh lạc xuống mười phương 
   (Nguồn thơm) 
“Dòng thơ rất mát” ấy phải chăng chỉ đến “Xuân như ý” mới bắt đầu? Cái chất men làm nên 
tình của Hàn Mặc Tử thực ra đã khởi sắc từ tập “Gái quê”. Hàn Mặc Tử làm thơ bằng một 
hồn say: “Tôi say tình cũng như tôi say trăng, say người thục nữ, say kinh cầu nguyện, say 
trời tương tư…” (Tình – thơ văn xuôi). Nguồn cảm hứng ấy khác hơn, lạ hơn so với nhiều thi 
sĩ cùng thời. Huy Cận gom trời đất trong nỗi sầu, chàng lãng tử Nguyễn Bính có cả “Vạn 
lí  tương tư, vũ trụ tình”, cái tình lấn át cái cảnh. Còn Hàn Mặc Tử là cả một vùng ánh sáng 
chói loà, con người lặn ngụp trong vùng sáng lạ lùng đó, thành ra “người trăng ăn vận toàn 
trăng cả”, “tôi cũng trăng mà nàng cũng trăng”, sức giao cảm giữa lòng người và trời đất đã 
đạt đến độ hoà nhập tuyệt đối: 
Lãng tử ơi! Mi là tên hành khất 
May không chết lạnh trước lầu mĩ nhân 
Ta đi tìm mộng tầm xuân 
Gặp ma nhà Nguyễn bay trên mây 
Rượu nắng uống vào thì say 
Aùo ta rách rưới trời không vá 
Mà bốn mùa trăng mặc vải trăng 
   (Lang thang) 
Đọc những dòng thơ trên, có thể chúng ta ngơ ngác vì không hiểu thi nhân định nói gì. Nhưng 
hãy nhập hồn vào cảm giác sẽ gặp được cái tình rất thật: khát khao về một niềm hạnh phúc. 
Đất trời thì vẫn đấy, trăng sao là chốn bất diệt, người ao ước được yêu thương, đến khi buồn 
đau thì cũng chỉ có trăng sao trời đất làm nguồn an ủi. Lệ đã khô theo mối sầu vạn cổ nhưng 
tình vẫn đẹp trong một cõi chiêm bao, trở thành niềm ước ao: 
Tôi ước ao là tôi ước ao 



Tình tôi vô lượng sẽ dâng cao 
Như bông trăng nở, bông trăng nở 
Những cánh bông thơ trắng ngạt ngào 
   (Ước ao) 
“Chỉ có trăng sao là bất diệt – Cái gì khác nữa thảy đi qua”, Hàn Mặc Tử đã viết như vậy. Cả 
một trời thơ nguyên vẹn trắng tinh khôi ấy đang lặng lẽ toả hương, cho mỗi người chúng ta 
được hái về ấp ủ một vài bông thơ thấm đẫm tinh hoa của một Người – Thơ tài hoa mệnh bạc. 
         Qui Nhơn 12.1991 – 3.1995 
     Đánh lại vi tính ngày 4.5.2007 
              T.H.N 
.--------------------------- 
(1) Bản dịch của Khương Hữu Dụng: “Cỏ Yên xanh như tơ – Dâu Tần biếc rợp bờ – Khi anh 
lòng quê dậy – Là em khúc ruột vò – Gió xuân chẳng quen biết – Lọt màn chi ỡm ờ?” 
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Vài cảm nhận về "Một con người ra đời" (M.Gorki)
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M.Gorki là nhà văn Nga vĩ đại đã có những cảm nhận hết sức sâu sắc về con người. Chương 
trình Văn 12 đã chọn lọc tác phẩm MỘT CON NGƯỜI RA ĐỜI để học là một sự táo bạo! 
Đây là một tác phẩm không dễ cảm nhận. Vì vậy, tôi xin nêu một số tư liệu cũng như vài cảm 
nhận xung quanh tác phẩm này của ông: 
I. TƯ TƯỞNG CỦA M.GORKI: 
+ "Chỉ có hai hình thức sống: thối rữa và cháy bùng. Bọn hèn nhát và tham lam chọn lối sống 
thứ nhất, những người dũng cảm và rộng lượng chọn lối thứ hai" (Bài thơ ĐỒNG HỒ) 
+ "Tất cả ở trong con người, tất cả vì con người!(...) Con Người! Tiếng ấy thật tuyệt diệu! 
Tiếng ấy vang lên kiêu hãnh và hùng tráng!" (DƯỚI ĐÁY) 
+ Cao cả thay cái chức vị làm người trên trái đất - được thấy bao nhiêu điều kỳ diệu, trái tim 
được rung động một cách ngọt ngào mãnh liệt biết bao nhiêu trong khi nín lặng chiêm ngưỡng 
cái đẹp tuyệt vời!  
+ "Chú mày phải tự khẳng định cho khoẻ vào mới được, chứ không thì kẻ đồng loại sẽ vặt cổ 
chú mày..." (MỘT CON NGƯỜI RA ĐỜI) 
II. Cảm nhận về MỘT CON NGƯỜI RA ĐỜI: 
Tác phẩm là những cảm nhận sâu sắc của nhà văn về con người và cuộc sống. Cảm hứng lãng 
mạn tích cực của tác phẩm giúp người đọc nhận ra những vẻ đẹp cuộc sống con người giữa 
hiện thực trần trụi và khắc nghiệt. Đứa con của một người mẹ Nga bình thường đã được đón 
nhận bằng tất cả niềm hân hoan của một tâm hồn luôn biết trân trọng những giá trị con người. 
Tác giả hướng người đọc nhận ra vẻ đẹp thánh thiện cao cả của người mẹ trong thời khắc sinh 
thành một sự sống, trong niềm hạnh phúc đón nhận đứa con. Tiếng khóc chào đời của chú bé 
Oren như khẳng định mạnh mẽ sự hiện hữucủa con người giữa thế gian. Cùng niềm hân hoan 
về sự có mặtcủa chú bé là những suy nghĩ về sự tồn tại của con người, trong một cuộc sống 
tồn đọng bao điều nghiệt ngã. Con người phải vượt lên số phận.M.Gorki là một người luôn đề 
cao vẻ đẹp người phụ nữ, ông đã nhận ra trong người mẹ khốn khổ một đức tính, một tâm hồn 
Mẹ cao cả thiêng liêng. 
Những trang văn miêu tả khung cảnh thiên nhiên tuyệt vời của tác phẩm như tạo thành một 
không gian riêng bảo bọc, nâng đỡ, tiếp sức cho con người: một nền lá vàng rực, một không 
gian chan hoà nắng, biển mênh mông rì rầm và ấm áp, mặn mà với hai mẹ con. Hành trình 
của hai mẹ con dằng dặc những ám ảnh mưu sinh, nhưng sự hiện diện của đứa con đem lại 
sức mạnh, niềm sung sướng để có thể đi cùng trời cuối đất. Tác giả tạo cho ta cảm giác về 



nguồn hạnh phúc to lớn của con người, lớn lên trong tình yêu của mẹ, sẽ trưởng thành và sống 
xứng đáng là một Con Người. Cái "đấng người đỏ hỏn", món quà tuyệt vời của Thượng Đế 
ban cho người mẹ, là hình tượng sống động vaàđáng yêu, khiến người đọc hiểu hơn giá trị 
nhân văn cao cả của tác phẩm, tư tưởng của M.Gorki: TẤT CẢ Ở TRONG CON NGƯỜI, 
TẤT CẢ VÌ CON NGƯỜI! 
T.H.N 
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Vua và em  
Xưa hòang đế để ria con kiến 
Rất thời trang và rất phong trần 
Nên chi con gái Thăng Long ấy 
Cứ phập phồng ngực công chúa Ngọc Hân 
   
Ta và em lần đầu gặp mặt 
Mặt như không mà lòng sóng dậy nhiều 
Em đanh đá, em dịu dàng giọng Bắc 
Khiến vua, dân đều chết mệt vì yêu 
   
Ta trai Bình Định hơi khô cứng 
Rất thật tình riêng phong cách miền Trung 
Ô hay sông núi sinh người vậy  
Mà lúc nào cũng độ lượng bao dung 
   
Và có lẽ mai chia tay buồn lắm 
Em ốm o mình hạc Thăng Long 
Thương áo trắng đi giữa trời sương khói 
Ta đã yêu thôi em cứ an lòng ! 
TRẦN VIẾT DŨNG 
(Lãng đãng giữa đời) 
Bài thơ bắt đầu bằng một  câu chuyện tình lãng mạn bậc nhất của hòang đế áo vải Quang 
Trung và công chúa Ngọc Hân. Cũng là điều tự nhiên bởi tác giả là người quê Tây Sơn Bình 
Định. Ai mà chẳng tự hào khi có người đồng hương nổi tiếng!. Độc đáo hơn là cách khám phá 
vẻ đẹp mới mẻ từ hình tượng một quân vương đa tình. 
Đắm vào huyền sử để làm sống dậy cái dạt dào say sưa của tình yêu khác thường của trang 
hào kiệt, bài thơ đã có một hấp lực riêng. Tác giả đả dựng lại bằng thủ pháp của một đạo diễn 
điện ảnh với những cận cảnh tâm lý – được xây dựng bằng ngôn ngữ rất dân dã mộc mạc như 
tiếng lòng người xưa trong giờ phút tao ngộ  anh hùng – giai nhân. 
Mở màn là “bắc bậc kiêu kỳ”: một bên là dũng tướng bách chiến bách thắng hiên ngang trước 
điện Kim Loan, một bên là công chúa lá ngọc cành vàng đất Bắc Hà. Biểu lộ bên ngoài là 
“mặt như không” thế nhưn gcận cảnh lại là cái mãnh liệt của song tình, của cảm giác đắm 
chìm “chết mệt vì yêu”. Kiêu hãnh làm sao là em: 
Em đanh đá, em dịu dàng giọng Bắc 
Tôi dám quả quyết những câu thơ này của Trần Viết Dũng ít nhiều có độ trải nghiệm của 
người đã liêu xiêu vì cái chất “giọng Bắc” của người xứ kinh kỳ. Và hỡi ai đã từng gặp các 



em gái Hà Thành thời nay, khó mà cưỡng lại được cái ma lực “đanh đá, dịu dàng” đến lịm 
người vì khoan khóai. 
Kẻ viết bài bình này xin được bày tỏ sự kính nể trước cao thủ đại anh hùng với mỹ nhân đất 
Bắc. Bởi đối diện cùng nhan sắc, mắt kẻ này cứ nhấp nháy lia lịa chứ không dễ gì “mặt như 
không”. 
Mà việc gì phải giấu, phải rào đón, hoa mỹ ngôn từ: 
Ta trai Bình Định hơi khô cứng 
Rất thật tình riêng phong cách miền Trung 
Tôi nhớ một lão huynh Bình Định tuổi quá 85 mà vẫn cứ sướng âm ỉ vì hai câu thơ của Trần 
Viết Dũng, định mắng anh bạn nhà báo đã sửa câu thơ thành “Chất phong trần lãng đãng đồng 
quê” vì làm mất cái hào sảng của trai Bình Định (!). Khỏan này thì không dám bình thêm bởi 
lẽ không tiện “mèo khen mèo dài đuôi”. Bởi Trần Viết Dũng viết đúng con người Bình Định, 
con người Quang Trung, con người của chính anh. 
Quan trọng hơn là khổ cuối của thiên tình sử bằng một hình dung ly biệt. Sức hấp dẫn của 
thời khắc “hương lửa đương nồng” nhưng trượng phu lại “động lòng bốn phương” đã thành 
phút bộc bạch đến không ngờ giản dị hơn: 
Ta đã yêu thôi em cứ an lòng 
Là tự tin, là hào sảng mã thượng của con nhà võ, của người đất võ vậy! 
                                                                                    TRẦN HÀ NAM 
 

 Thứ Bảy, ngày 12 tháng 05, 2007 
 
 

Kỷ niệm Thâm Tâm 
Điểm Ngôi sao Blog: 24 (4 lượt) | Lượt xem: 620  
 
 

 Ngày 12 tháng 5 là kỷ niệm 90 năm ngày sinh của nhà thơ Thâm Tâm. Bóc tờ lịch, nhìn 
lên mà giật mình! Thâm Tâm theo tôi hiểu như thế nào? 
Thâm Tâm Nguyễn Tuấn Trình (1917 -1950) tuy chỉ 34 tuổi ta, nhưng ông đã kịp sống 
trọn với thời đại của mình bằng những vần thơ mang theo nỗi niềm của cả một thế hệ. 
Tôi nhớ cảm giác khi đọc những câu thơ Thâm Tâm trong Tống biệt hành  in trong Thi 
nhân Việt Nam, rợn hết người vì giọng thơ mang âm hưởng bi thiết biết bao! 
Đưa người ta không đưa qua sôngSao có tiếng sóng ở trong lòng ?  
Cái khẩu khí của một lớp thanh niên trước Cách mạng tháng Tám ấy mà Thâm Tâm là 
tiêu biểu cho tôi biết rằng ngày ấy lớp cha anh sống mạnh mẽ biết bao và cũng đau đớn 
biết bao! Sách vở nhà trường thời chúng tôi học chỉ có những bài thơ Tố Hữu tràn đầy 
tinh thần lạc quan cách mạng, thế hệ học trò sau này biết thêm những nỗi lòng con người 
tiểu tư sản thành thị, lãng mạn không chỉ trong cái giọng điệu đắm đuối yêu đương 
thương hoa tiếc ngọc mà còn bừng bừng khí thế quyết ra đi làm một cái gì đó lớn lao hơn 
cho cuộc đời mình. Dù cho bừng bừng lúc ấy rồi sau này đành trở thành “tiếng thở dài 
chống chế độ thuộc địa” nhưng ít ra giọng thơ Thâm Tâm cũng đem lại một nét riêng của 
một nhóm nhà thơ - những người bạn Cống Trắng Khâm Thiên: Nguyễn Bính, Trần 
Huyền Trân, Thâm Tâm. Đó là những người bạn chìm trong men sầu mà vẫn khát khao 
làm một điều gì lớn hơn cho cuộc sống quẩn quanh bế tắc của mình, để rồi “nhớ nhau 
vẩy bút làm mưa gió”: 
Các anh hãy chuốc thật say 
Cho tôi những cốc rượu đầy rồi im 
Giờ hình như quá nửa đêm 
Lòng đau đau lại con tim cuối mùa 
Hơi đàn buồn như trời mưa 
Các anh tắt nốt âm thừa đi thôi… 



(Các anh – Thâm Tâm) 
Khi giảng bài về Thâm Tâm, tôi lại có dịp tiếp xúc hàng loạt những tác phẩm khác trong 
một tuyển thơ mỏng manh mà chất chứa bao ngột ngạt bức bối. Tôi hình dung một Thâm 
Tâm bên trong cái kiêu hùng là con người giàu cảm xúc, bên trong cái “tâm tình lạnh 
nhạt” và cái tư thế ra đi “không bao giờ nói trở lại” lại là con người nặng tình. Bài thơ 
cuối cùng của Thâm Tâm viết trong kháng chiến chống Pháp thật đằm thắm “mối tình 
Việt Bắc”. Bởi thế, trong mạch khai thác cái tôi trữ tình của tác giả, tôi hoàn toàn không 
đồng tình với một ý giải thích thô vụng trong sách giáo khoa về Tống biệt hành là để 
“tiễn một người bạn lên chiến khu” - một lối giải thích không giúp ích cho việc khám phá 
văn bản mà tạo điều kiện cho người ta tán dương tinh thần cách mạng, ý chí chiến sĩ - 
yếu tố chiếm địa vị thứ yếu trong bài thơ. Trước sau, trong bài thơ vẫn hiện lên chân 
dung con người lãng mạn đích thực, con người của những xung đột nội tâm giằng xé! 
Hiểu Thâm Tâm còn nhiều hướng tiếp cận khác. Nhưng tôi cứ ám ảnh 2 câu thơ trong 
Vọng nhân hành viết 4 năm sau bài thơ Tống biệt hành, như một nối tiếp tâm trạng và 
chính là cách cắt nghĩa đầy đủ hơn hình tượng “ly khách” trong bài thơ: 
Sông Hồng chẳng phải xưa sông Dịch 
Ta ghét hoài câu “nhất khứ hề…” 
(Vọng nhân hành - Thâm Tâm) 
 Chín mươi năm ngày sinh chỉ là  một mốc thời gian kỷ niệm về một người vào cuộc 
tống -biệt quá sớm, để giờ đây chúng ta lại có dịp ngâm lên khúc Vọng-Nhân Hành! 
Trần Hà Nam  

Thứ Bảy, ngày 19 tháng 05, 2007 
 
 

Một ngày mưa tầm tã 
Điểm Ngôi sao Blog: 6 (1 lượt) | Lượt xem: 278  
 
 

Buổi chiều ngày 18! 
Một cú điện thoại và người bạn quê Quảng Ngãi 19 năm không gặp mặt hẹn gặp ở Bờ 
Hồ. Cùng chú em cùng trọ chuẩn bị đi xe máy xuống thì trời mưa. Thôi kệ, cứ đi! 
Đi ngang vườn hoa Lý Thái Tổ, tới Bưu điện Hà Nội thì gặp bạn.  
- Ăn hay uống? 
- Uống bia nhé! 
Thế là vòng xuống khu phố cổ. Vào Lan Chín, quán bia hơi nổi tiếng. Trời bắt đầu mưa. 
Càng lúc càng nặng hạt. Bạn vẫn nụ cười nheo nheo và giọng nói Quảng Ngãi khá nặng. 
Bia ngon! 
Ôn lại thời hoành tráng năm thứ ba Đại học. Gặp nhau ở KTX khi bạn về thực tập Y! 
Anh chàng theo nghề bác sĩ mà lại thấm đẫm hồn thơ văn! Làm xao xuyến trái tim con 
gái khoa Văn bằng cái dữ dội như gió Lào. Mà mình chơi với bạn ngày ấy, bỗng hiểu ra 
rằng không thể giấu lòng mình... 
Nâng ly lên nhé! "Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em...", mưa nhỉ? Nhưng bây 
giờ "có khi mưa ngoài trời làm mình thèm uống bia...". Ha ha! 
Về phòng, một cú điện thoại! Anh chàng bạn thân đi chơi, quên cả sinh nhật vợ! Hắn hư 
thật! Mà truy lùng chẳng ra! Có khi mưa đầy trời, hắn buồn đâm ra đi hoang. 
Mưa bay phố cổ. Mưa bay Hà Nội. Hôm nay mới chợt biết 18 năm rồi mình mới lại đi 
chơi Hà Nội vào khi trời mưa tầm tã. Nhạt nhoà ký ức và hiện tại! Chợt nhớ lời bài hát 
"Mưa hoài niệm" bạn cùng lớp Đại học phổ thơ bài "Blues trong mưa" của thầy giáo cũ: 
"Rồi tôi sẽ trở lại 
Không hẹn hò, không còn ai gọi tên... 
... 



Mưa, tôi nhớ gì trong mưa 
Mưa, tôi nhớ gì trong mưa" 

Chủ Nhật, ngày 27 tháng 05, 2007 
 
 

Một ngày xả hơi 
Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt) | Lượt xem: 234  
 
 

Hôm qua đã thi xong hai môn quan trọng là Lý luận phê bình văn học phương Tây và Tư 
tưởng văn hoá phương Đông! Bài điều kiện không đến nỗi nào, bài thi cũng được. Nhưng 
thi xong, chưa bao giơờcảm thấy sự trống rỗng trong đầu rõ đến thế! Còn hơn 1 tháng 
nữa là nghỉ hè, nhưng dường như đến tận giờ này ta vẫn chưa thật sự hoà nhập với không 
khí ở đây. 
Ở đây, đôi khi sự chân tình lại là một cánh cửa mở ra đón đợi điều bất trắc! 
Ở đây, đôi khi sự cố gắng lại thành một sự phí phạm. 
Và ta thì vẫn cứ "rất thật tình riêng phong cách miền Trung"! 
Và ta vẫn cứ lông bông tinh thần lãng tử, dù cho muốn bớt lãng tử đi! 
Mà bớt đi thì ta còn là ta không nhỉ? 
Thôi thì cứ như Boris Pastenak đã viết, cứ "không chối bỏ mặt mình": 
Hãy sống, sống và cứ thế 
Sống và cứ thế đến cùng! 
Vui buồn thì lại nhắn tin về vợ con và bạn bè. Mừng nhất là con học giỏi, vợ khoẻ mạnh 
và bạn bè cũ vẫn là bạn bè! 
Thế thôi! 

Thứ Ba, ngày 29 tháng 05, 2007 
 
 

Có một Hà Nội 
Điểm Ngôi sao Blog: 42 (7 lượt) | Lượt xem: 541  
 
 

Có một Hà Nội dậy sớm 
Gánh đội tải thồ mưu sinh 
Có một Hà Nội dậy muộn 
Suốt đêm chong mắt một mình! 
 
Có một Hà Nội lạnh ngắt 
Khô khốc dần từng lớp da 
Có một Hà Nội nóng nực 
Không tắm mà ướt đầm đìa 
 
Có một Hà Nội xa lạ 
Ngọt nhạt mà lòng dửng dưng 
Có một Hà Nội gần gũi 
Nhớ gì mà lòng rưng rưng? 
 
Ta biết có một Hà Nội 
Rất sâu trong trái tim mình 
Ta biết có một Hà Nội 
Mai xa lòng bỗng nhẹ tênh! 



TRẦN HÀ NAM  

Thứ Tư, ngày 30 tháng 05, 2007 
 
 

TẢN MẠN CHUYỆN RÈN CHỮ 
Điểm Ngôi sao Blog: 18 (3 lượt) | Lượt xem: 371  
 
 

Trong một lần trò chuyện với một người bạn cùng lớp ở Hà Nội, tình cờ nghe câu chuyện 
rèn chữ của con bạn, làm tôi cứ phải suy nghĩ mãi. Bạn khoe cho con theo học lớp rèn 
chữ đẹp của thầy Vinh 10 buổi, chữ viết từ chỗ nguệch ngoạc trở thành đẹp nhất lớp, 
được cô giáo tuyên dương và thằng bé về nhà còn chê chữ mẹ xấu (dù chữ cô bạn khá 
đẹp!). Qua thông tin của bạn, tôi còn được biết 100% giáo viên tiểu học cũng đi rèn chữ 
đẹp ở các lò luyện chữ ở Hà Nội. Quả là những thông tin thú vị, khi chúng ta lại quay trở 
về với tinh thần "rèn chữ luyện người" truyền thống, để hy vọng một ngày các giáo viên 
có thể thở phào khi không còn phải gặp những bài làm của học trò chữ nguệch ngoạc như 
que củi, như giun dế mà căng mắt đọc chẳng hiểu là chữ gì (!?). Gặp bài học trò chữ đẹp, 
bao giờ chấm cũng cảm tình hơn là bài chữ xiên chữ xẹo, thiếu nét mất nét. 

Lại nhớ chuyện ngày còn nhỏ, đi học ở Hà Cầu chữ viết được cô Hoà rèn cho cũng tử tế, 
nhưng rồi vào Nam theo cha, chữ viết xấu dần đi. Cha đi nằm viện điều dưỡng trong dịp 
hè, dẫn theo và bắt mình ngày ngày phải viết 1 trang thật tử tế. Giá như tôi hồi ấy không 
phục cha chữ đẹp và đều tăm tắp thì chưa chắc ép mà đã chịu theo. Và quả thật khi rèn 
chữ nhiều khi muốn quăng cuốn vở đi chơi, nhưng vì cứ tự nhủ làm sao chữ cũng tử tế 
được như chữ của cha là lại cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Rèn chữ là thế, mà đến bây 
giờ, mỗi khi nổi hứng là chữ lại …lãng tử chả theo qui cách nào cả! Hồi học Đại học, mê 
mẩn vì nét chữ đều tăm tắp của anh bạn cùng lớp, người duy nhất bằng đỏ của Đại học 
Sư phạm Quy Nhơn khoá IX, chưa thấy ai mà nét chữ lại đều, đẹp và bay bướm như thế! 

Phàm đã rèn chữ, con người cũng rèn luôn cho mình tính kiên nhẫn và cẩn thận. Nhìn 
công trình chữ viết của bản thân, nhiều khi cũng cảm thấy sướng. Trong các kiểu chữ của 
bạn bè, dường như cũng thấy tính cách hiện lên qua từng nét chữ. Thế hệ học trò chúng 
tôi ngày ấy được rèn chữ theo kiểu chân phương, thuộc nằm lòng cách viết các kiểu chữ 
h, k, l là phải cao hơn chữ t nửa ô ly. Chữ hoa, chữ thường nét đậm nét nhạt phải rõ ràng, 
ngòi viết "lá tre" viết không đẹp bằng ngòi "con tôm". Đứa nào có cây bút đẹp là nâng 
niu, lỡ bị rơi xuống đất toè hay gãy ngòi là cứ ngẩn ngơ, thậm chí còn rấm rức khóc. 
Ngày ấy, đi học không thích mực xanh Cửu Long bằng mực tím, mang theo lọ mực con 
con tím đậm vẫn thích hơn (có điều thỉnh thoảng dây mực ra vở thì…ôi thôi!).. Lớn lên, 
viết bút bi nhiều, hỏng hết cả chữ! Có dạo đi dạy, phải soạn giáo án, tự dưng thích viết 
mực tím, bút máy, cảm thấy soạn bài có hứng và tập trung hơn. Học trò thấy thầy viết 
mực tím, bảo thầy lãng mạn (!).  

Gọi điện về nhà kể chuyện cùng bà xã, dặn kèm con rèn chữ. Thằng con lớn ngày xưa 
viết chữ tròn đẹp, dạo này chữ cứ bé tí và nguệch ngoạc hơn. Còn ông nhỏ thì lúc nổi cơn 
lười, chữ cứ nhọn hoắt. Thèm một lần nhìn vở con, thấy chữ đều tăm tắp, đẹp như chữ 
kiểu… Mà khó thay!  

Thứ Ba, ngày 05 tháng 06, 2007 
 
 

Hà Nội tháng 6 
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Hà Nội tháng 6 có những cơn mưa bất chợt 
Không phải tháng 6 trời mưa như Sài Gòn, Hà Nội vẫn oi nồng sau những cơn mưa. 
Nhưng cũng đủ làm đường phố có vẻ sạch hơn. Nhưng không khí vẫn cứ ngột ngạt. 
Căn phòng trọ mở hết cửa sổ vẫn nóng. 
Hà Nội còn nóng hơn vì không khí sĩ tử luyện thi: luyện vào 10, luyện thi đại học. 
Các bạn trẻ trong lớp nhơờvậy mà có thêm nguồn thu nhập.Tuy nhiên, cái cách 
người ta trả cho học viên cao học luyện thi sao mà quá bóc lột sức lao động. Nên 
mình không muốn bon chen, dù rằng biết là đi học xa nhà khó khăn. 
Giật mình đếm thời gian học, đã qua gần phân nửa chặng đường, bao dự định, bao 
kế hoạch còn ngổn ngang chưa đâu vào đâu. Tháng Sáu rồi! Mà dường như bắt đầu 
quen cảm giác xa nhà. May mà có điện thoại, có net liên lạc thường xuyên. Nhưng 
có gì đọng lại trong ta, hay cảm xúc càng ngày càng chai đá? Trí tuệ thì mở mang 
chưa được bao nhiêu. 
Thôi thì cưứbiện minh bằng lý thuyết của giáo sư đã truyền dạy: Tự học là chìa 
khoá vàng của thành công! 
Không thành công thì liệu ta có thành nhân?  
Hà Nội, tháng Sáu trời nắng trời râm bất chợt. Lại sắp mưa rồi! 

Thứ Tư, ngày 06 tháng 06, 2007 
 
 
 
Quy Nhơn trong nỗi nhớ! 
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Trong một lần tôi tiếp xúc với các nhà văn quân đội dự trại sáng tác tại Quy Nhơn, 
nhà văn Sương Nguyệt Minh đã nói: Quy Nhơn mới đích thực là thành phố của 
những người yêu văn chương! Nghe một nhận xét của người bạn ở xa mà lòng tôi 
không khỏi không tự hào. Dù biết văn chương bây giờ nhiều khi là một trò chơi phù 
phiếm, thật giả lẫn lộn, nhưng người Quy Nhơn vẫn còn nặng tình với những giá trị 
văn chương đích thực lắm. 

Quy Nhơn có biển hiền hoà bao bọc xung quanh, có núi có sông, có đầm, có những 
con đường nhỏ xinh, có tháp Chàm trong phố song đôi và có những tâm hồn chất 
phác thuần hậu mến khách… Tôi đã xa Quy Nhơn của tôi nửa năm, tách khỏi không 
khí văn chương đằm đằm ấm ấm của những bạn bè văn nghệ vui vẻ quây quần bên 
nhau vì một tình yêu không vụ lợi. Có phải như lời hát của nhà thơ nhạc sĩ Nguyễn 
Thụy Kha chăng: "Như câu ca ngân, giữa núi cao biển xanh…" và nhạc sĩ Văn Cao 
cảm tác: 

Từ trời xanh 

rơi 

Vài giọt Tháp Chàm… 

mà tôi nhớ biết bao biển xanh cát vàng, nỗi nhớ cứ muốn ngân nga lên thành câu 
hát! Nỗi nhớ cứ long lanh như giọt nắng ngời lên trong tâm trí. Và tôi lại nhớ câu ca 



của Trịnh Công Sơn viết từ thành phố này: 

Ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về, gọi hồn liễu rủ lê thê, gọi bờ cát trắng đêm 
khuya… (Biển nhớ) 

Như biết bao người đã yêu thành phố nhỏ miền Trung này, tôi dù không sinh ra ở 
đây nhưng vẫn thấy Quy Nhơn đã thành một phần máu thịt cuộc đ?i mình. Những 
người thân yêu của tôi đã và đang sống ở đây. Tôi yêu biết bao con đường Nguyễn 
Huệ từng ghi dấu chân tuổi thơ của tôi những sáng sớm chạy bộ tắm biển, nên 
không khỏi chạnh lòng khi bây giờ con đường đã xa biển thêm một chút, nhưng lại 
rất thú vị khi có một con đường song song gần biển hơn một chút mang tên nhà thơ 
tài danh Xuân Diệu: 

Anh không xứng là biển xanh 

Nhưng anh muốn em là bờ cát trắng 

Bờ cát dài phẳng lặng  

Soi ánh nắng pha lê 

Bờ đẹp đẽ cát vàng 

Thoai thoải hàng thông đứng… 

Bài thơ gắn với tên tuổi Xuân Diệu được viết lại bằng kiểu thư pháp, mang dáng một 
cánh buồm trên vách một quán cà phê mang tên thi sĩ trên con đường bọc quanh bờ 
cát, chạy song song cùng đường Nguyễn Huệ thuở xưa. Anh hùng và thi nhân song 
hành cùng nhau, quả là một liên tưởng thú vị. Chế Lan Viên từng có một ví von: Quy 
Nhơn là thành phố có biển ở ngoài và các nhà thơ ở trong. Và khi có thơ thì hình 
như lòng mình cũng nhẹ nhàng, nhân ái hơn, phải không, kính thưa thi sĩ?Và Quy 
Nhơn còn trong nỗi nhớ của tôi với Hàn Mặc Tử, đất Quy Nhơn gầy đón chân chàng 
đến…và cũng mảnh đất này lưu mãi chàng ở lại với những vần thơ sống mãi với 
trăng sao. 

Mong ngày về Quy Nhơn, chiều chiều chở vợ con đi dạo biển, qua cầu Thị Nại nối 
Nhơn Hội – Quy Nhơn vắt ngang đầm, tôi sẽ nhìn dòng nước chảy, nhìn người lại 
qua, ghi khắc thật kỹ những gì gắn bó mà nhớ một thuở phải đi xa, những gì đã qua 
để yêu hơn khoảnh khắc được sống cùng Quy Nhơn.  
 
Chủ Nhật, ngày 17 tháng 06, 2007
 
 
 
Vì công lý 
Điểm Ngôi sao Blog: 10 (2 lượt) | Lượt xem: 230   
 
Cuộc chiến đấu vì công lý cho những nạn nhân chất độc màu da cam đang diễn ra! 
Chúng tôi, những blogger của ngoisaoblog.com đã, đang và sẽ cùng cất cao tiếng hát hoà 
cùng bạn bè có lương tri trên thế giới lên án những kẻ đã đem chất độc màu da cam tàn 
phá, hủy hoại đất nước và con người Việt Nam trong một cuộc chiến vô nhân 
tính!Chúng tôi muốn các người - những kẻ đã gieo rắc mầm chết hủy hoại bao thế hệ, 



phải có trách nhiệm và TRÁI TIM khi các người đã đem lại hậu quả khủng khiếp và 
đau lòng cho bao gia đình, bao trẻ em vô tội! 
Những cựu binh Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam, nhiễm chất độc dioxin, họ đã được 
các công ty Mỹ bồi thường. Mỉa mai thay, những nạn nhân của chất độc ấy ở khắp các 
miền trên đất nướcchúng tôi chưa hề được nhận một khoản bồi thường vật chất lẫn tinh 
thần. 
 
Có ai từng thấy những hình hài dị dạng, những gia đình bất hạnh vì họ có những đứa 
con bị dị dạng., những ông bố bà mẹ khóc ngất vì sinh ra những quái thai chưa? Dù 
rằng, những con người ấy xứng đáng được làm bố làm mẹ, những niềm hy vọng của bao 
gia đình dòng họ đáng lẽ phải được đền đáp bằng những đứa con kháu khỉnh, thông 
minh, xinh đẹp... Nhưng đau đớn thay, những mơ ước cỏn con ấy KHÔNG THỂ thành 
sự thực, vì những chiến binh Việt Nam, những gia đình Việt Nam, những trẻ em Việt 
Nam đã thành nạn nhân chất độc hủy hoại môi trường, chất độc diệt chủng có cái tên 
mỹ miều THUỐC KHAI QUANG - DIOXIN!!! 
 
VÌ SAO EM CHẾT ? 
VÌ DIOXIN 
VÌ SAO CHIẾN TRANH ĐÃ LÙI XA BAO NHIÊU NĂM MÀ TIẾNG KHÓC ĐAU 
THƯƠNG VẪN CÒN TRONG NHỮNG GIA ĐÌNH VIỆT NAM SINH RA NHỮNG 
ĐỨA TRẺ TẬT NGUYỀN, NHỮNG QUÁI THAI NGOÀI Ý MUỐN?  
VÌ DIOXIN 
HÃY VÌ NHỮNG NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC MÀU DA CAM, CHÚNG TA HÃY CẤT 
CAO TIẾNG CA ĐOÀN KẾT, THÉT VANG TIẾNG NÓI VÌ CÔNG LÝ! HÃY BÙ 
ĐẮP NHỮNG THƯƠNG TỔN VỀ VẬT CHẤT VÀ TINH THẦN CHO NHỮNG NẠN 
NHÂN CHẤT ĐỘC MÀU DA CAM TRÊNĐẤT NƯỚC VIỆT NAM! 
 
Thứ Sáu, ngày 22 tháng 06, 2007
 
 
 
Chương trình phân ban môn Văn 
Điểm Ngôi sao Blog: 6 (1 lượt) | Lượt xem: 235   
 
 
 
Năm học vừa qua, chương trình phân ban môn Ngữ Văn đã được triển khai ở lớp 10. Và năm 
nay tiếp tục ở lớp 11. Không biết tâm lý các em tiếp nhận bộ môn đặc biệt này như thế nào? 
Qua diễn đàn của các blogger Gia đình Ngôi sao, tôi mong muốn được biết những đánh giá 
của phụ huynh và học sinh về những mặt được và chưa được của chương trình, sách giáo 
khoa và phương pháp giảng dạy của giáo viên, khả năng và điều kiện tiếp thu của học sinh ! 
Xin cảm ơn! 
 

Chủ Nhật, ngày 01 tháng 07, 2007 
 
 

Lại tai nạn giao thông ở Khánh Hoà 
Điểm Ngôi sao Blog: 12 (2 lượt) | Lượt xem: 369   

Vừa bật máy lên, lại nhận tiếp thông tin 
về một vụ tai nạn giao thông thảm khốc 
ở Khánh Hoà! Toàn là tai nạn giao 
thông đường bộ. Vậy là ý định về quê 



vợ bằng xe đò tan biến như mây khói!  
Tính sơ sơ trong ba vụ tai nạn giao 
thông, đã có tới 15 người chết. Một con 
số kinh hoàng! Mình đã nhiều lần đi về 
quê vợ bằng xe khách, và chắc chắn 2 
chiếc xe 77H- 1269 và 77H - 3895 mình 
đã từng đi, xe nào cũng có kiểu chạy bạt 
mạng giành khách! Than ôi, vì miếng 
cơm manh áo mà người ta bất chấp 
mạng sống! 
Hôm qua vợ con về bằng tàu, mình thì 
đi tàu 4 ngày ròng rã, chiều nay lại tiếp 
tục lên tàu (cho chắc ăn!). Ngày hôm 
nay nghe thêm tin 2 xe khách lớn và xe 
tải tông nhau làm cho mọi do dự tan 
biến! Nhưng đi tàu không biết sao nữa! 
Hết chiến tranh mà mạng người vẫn 
phải giao phó vào những chiếc xe tử 
thần, đi trên những con đường mà chỉ 
cần lạc tay lái là bị quăng ngay xuống 
ruộng. 
Buồn quá! Không biết theo chương 
trình mới phân ban, có văn nhật dụng, 
văn thuyết minh, các giáo viên có cho 
học sinh làm bài về đề tài này không 
nhỉ? 

 

Thứ Năm, ngày 05 tháng 07, 2007 
 
 

Câu chuyện học Văn 
Điểm Ngôi sao Blog: 18 (3 lượt) | Lượt xem: 291   

 
 
 

t nghiệp 2 lần. Và một lần nữa, báo chí lại rộ lên những chuyện cười ra nước mắt về việc học Văn, Sử của học sinh ph
n thức lịch sử, kiến thức xã hội là từ nguyên nhân X, Y, Z … nào đó! Sắp tới lại chuẩn bị những câu chuyện bi hài c

c sinh chán học môn Văn. Và mới đây, chuyên đề thi môn Văn học nhà trường có một câu hỏi: phải chăng tất cả những r
p tục đi tìm những ẩn số để giải đáp cho chuyện dạy học Văn hiệu quả. 

a Việt Nam, những rắc rối của việc học văn chính là do bộ môn có những liên hệ mật thiết với môi trường chính tr
ều biến động do những biến động của môi trường văn hoá – xã hội, đối tượng học sinh đồng đều nhưng không đ

c, các giá trị nhân văn trong học sinh… Rõ ràng, những nguy cơ của việc học sinh xa Văn, chán Văn cũng đã được chỉ ra khá toàn di

 nhiên và xã hội và định hướng của các trường phổ thông qua việc phân ban hiện nay để có thể cảm nhận nỗi buồn môn Văn l
y Văn đều không muốn cho con cái nối nghiệp vì hầu hết cảm nhận sự bạc bẽo của nghiệp văn chương. Phụ huynh ch



ìm một giọng điệu phá vỡ tất cả những chuẩn mực, né tránh những vấn đề mang tính chất giáo huấn và đảo lộn nh
ện cải biên : Truyện Kiều hiện đại, Chí Phèo hiện đại,… như là một phản ứng dây chuyền theo hướng chẳng tố

ến bài học văn đã được học ở phổ thông của các trí thức tương lai của đất nước! Các đạo diễn phim truyện về h
n thay những bộ phim ấy gián tiếp góp phần làm cho học sinh có thêm những chiêu thức “ứng xử” với thầy cô như phim!

rách nhiệm của xã hội, của gia đình đến đâu? Phải chăng môn Văn không thể làm tròn vai trò của bộ môn giáo dục ph
 chia sẻ từ những người quan tâm! 

 
 

6 Góp ý: 
vào lúc 11:19 AM | Thứ Hai, ngày 09 tháng 07, 2007, Lãng tử Trần  

 
 

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Đúng là chúng ta không thể phủ nhận vai trò của người 
thầy, để có thể chuyển ngọn lửa tình yêu môn Văn đến học sinh. Nhưng đáng buồn 
thay, ngay cả những tiết dạy mà thầy đã trút hết tâm huyết thì vẫn có một bộ phận nhỏ 
học sinh ngáp ngắn ngáp dài! Có vấn đề về cảm xúc bị khô cứng ở học sinh hay sao? 
[Xóa]  

vào lúc 02:23 PM | Thứ Năm, ngày 05 tháng 07, 2007, polit  
 

DAY VAN KHONG CHI BO GON TRONG MO KIEN THUC CHI CO TRONG 
SGK . NO CON LA SU PHUC HOP CUA NHUNG VAN DE XA HOI DA VA 
DANG QUAN TAM . DO LA NHUNG TRN TRO CUA NHUNG BAC PHU 
HUYNH , CUA NHA TRUONG CUNG NHU XA HOI . NGUOI DAY VAN CO 
THONG HIEU , CO THUC SU GUI HON MINH VAO BAI HOC CUNG NHU 
LONG TRAC AN , DE TRUYEN THU HET NHUNG TINH HOA CUA DAN TOC . 
[Xóa]  

vào lúc 01:28 PM | Thứ Năm, ngày 05 tháng 07, 2007, Huongmuathu  
 
 

thực trạng xã hôi ảnh hưởng tới việc học văn,ảnh hưởng tới học trò ,còn ảnh hưởng tới 
thầy,thì buồn lắm.làm thầy ấy là tự trọn cho mình một cái nghiệp.có thể truân 
chuyên,nhưng tự hào lắm chứ.văn học có nhiều yếu tố nghệ thuât,lồng chính trị vào là 
do sự áp đạt của người lớn thầy giáo à.nếu đào sâu cái phần hồn của văn,mình nghĩ 
các học trò sẽ yêu văn trở lại.... 
[Xóa]  

vào lúc 01:24 PM | Thứ Năm, ngày 05 tháng 07, 2007, anhsaodem  
 

Tôi thấy "anh bo cu "nói đúng đó .Tôi rất thích học văn ,đặc biệt là những năm học 
cấp 3 ,lớp 10 ,12 tôi có hai thầy cô dạy văn hay tuyệt .Ngồi nghe giảng là cứ thích học 
cả ngày à .Muốn học sinh có hứng học môn văn thì thầy cô phải yêu nghề thực sự và 



khi giảng bài phải truyền hết tất cả cảm xúc của mình vào lời giảng có thế học sinh 
mới cảm thấy thú vị và hiểu bài .Và còn một điểm nữa là lời giảng hay nói đúng hơn 
là giọng đọc phải truyền cảm ,có khả năng nhập tâm tác giả cũng như nhân vật trong 
khi đọc .Tôi thích nhất là những thầy c6 cố giọng đọc truyền cảm và giảng văn logic... 
[Xóa]  

vào lúc 01:08 PM | Thứ Năm, ngày 05 tháng 07, 2007, 5thanhcuchi  
 
 

KHÔNG LO  
MỔI CON NGƯỜI VIỆT NAM ĐỀU TIỀM ẨN TÌNH YÊU VĂN HỌC VĂN 
CHƯƠNG THƠ CA  
KHƠI DẬY TIỀM NĂNG NÀY LÀ MỘT NGHỆ THUẬT BẬC THẦY  
HƠN BAO GIỜ HẾT VAI TRÒ NHÀ VĂN NHÀ THƠ ĐÀO TẠO CHO LỚP TRẺ 
KẾ THỪA RẤT VINH QUANG NẶNG NÈ VÀ GIAN KHỔ  
VÀ CHÍNH MÔI TRƯỜNG NGÔI SAO BLOG CHÚNG TA CỦNG CÓ NHIỀU 
NHÀ VĂN NHÀ THƠ KHÔNG CHUYÊN TÙY BÚT . . .  
 
5 THÀNH CỦ CHI 
[Xóa]  

vào lúc 05:51 AM | Thứ Năm, ngày 05 tháng 07, 2007, Chị Bồ cu  
 

Riêng cá nhân em thì thấy thế này? Thầy cô giáo dạy văn phải yêu nghề, sáng tạo 
trong giảng dạy, tìm mọi cách truyền cảm hứng đó cho học sinh. Em học không giỏi 
văn nhưng rất thích nghe thầy giáo cấp ba giảng văn. Có một cái gì đó thực trong văn 
là em khoái. Có lẽ vì vậy mà em theo nghề báo để tìm những cái thực. Mà có lẽ ở 
nước ngoài người ta hay cho học ngoại khoá để học sinh tìm cảm hứng từ thực tế là vì 
vậy. 
Đôi dòng không biết đúng sai, mong anh Hà Nam chỉ bảo 

Chủ Nhật, ngày 08 tháng 07, 2007
 
 
 
Tiến lên Việt Nam! 
Điểm Ngôi sao Blog: 24 (4 lượt) | Lượt xem: 409   
 
 
 
Khi sân cỏ rực một màu áo đỏ 
Khúc nhạc oai hùng "tiến lên, cùng tiến lên..." 
Hàng triệu trái tim Việt Nam cùng nhịp 
Tiến lên Việt Nam, chiến đấu ngoan cường! 
 
Các chàng trai lăn xả cứu khung thành 
Thế trận giằng co, muôn trái tim thắt lại 
Chiến đấu đến cùng, quyết không chiến bại 
Tiến lên Việt Nam! Tiến lên Việt Nam! 
 
Cả cầu trường bừng tiếng ca vang 
Chúng ta quyết đấu vì tinh thần dân tộc 
Giây phút đợi chờ bừng lên hạnh phúc 
"Vào! Vào rồi! " , ngây ngất sướng vui! 
 
Tiến lên nào, tiến lên Việt Nam ơi! 



Cả triệu tiếng hô suốt chiều dài đất nước 
"Vào....!", thật tuyệt vời, chợt rưng rưng nước mắt 
Đây là Việt Nam! Chính là Việt Nam! 
 
Dẫu rằng vẫn còn rất nhiều gian nan 
Đội tuyển Việt Nam, hãy vững vàng thử sức 
Cho khắp phố phường sắc cờ đỏ rực 
Tiếng hét tung trời: Việt Nam! Việt Nam! 
TRẦN HÀ NAM 
 
Th
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Ngày cuối cùng kỳ thi Đại học 
Điểm Ngôi sao Blog: 18 (3 lượt) | Lượt xem: 190   
 
 
 
Hôm nay là ngày cuối kỳ thi Đại học dành cho khối C,D,B. Sĩ tử năm nay về cụm thi 
Quy Nhơn ít hơn mọi năm, khoảng 65%. Mà cũng hợp lý, khi học sinh rớt tốt nghiệp 
quá đông, phần lớn những học sinh học yếu chọn khối B,C,D đều đã rụng rơi trong kỳ 
thi tốt nghiệp. Đọc báo thấy tỷ lệ vi phạm quy chế tăng lên. Cũng hợp lý thôi, vì toàn 
những môn học bài. Cuộc chơi này không dành cho những kẻ lười biếng.  
Không khí thi cử cũng có vẻ yên bình hơn. Năm nay mình không phải đi coi thi Đại học, 
nên có dịp chứng kiến bên ngoài, ít phụ huynh chờ con em bên ngoài như các năm, thí 
sinh ra khỏi phòng thi, mặt mũi có vẻ vui hơn, có lẽ ai cũng hớn hở vì làm ít nhất  80%, 
nghĩa là hy vọng đậu Đại học tràn trề.  
Chợt bâng khuâng, đã 21 năm rời xa tuổi học trò! Ngày ấy, thi chỉ có một đợt, mình 
cũng vào phòng thi, nhưng nghe phải nộp tiền thi Đại học, thế là chuồn thẳng! Đến 
chừng chờ giấy báo, lại vào trễ một tuần, vì Ban tuyển sinh quên!!! May mà nhờ họ 
quên, nên bạn mình cũng kịp được làm thủ tục vào thẳng. Bây giờ, khỏi làm giám thị, 
cũng nhẹ nhõm, ít ra cũng có vài trăm thí sinh năm nay không phải gặp một ông giám 
thị "hắc ám"!!!  
Chúc các sĩ tử thành công! 
 
Thứ Tư, ngày 11 tháng 07, 2007 
 
 
 
Đề Văn vừa sức! 
Điểm Ngôi sao Blog: 23 (4 lượt) | Lượt xem: 334   
 



 
 
Vừa xem lại đề môn Văn của khối C và khối D, nhìn chung đề Văn năm nay vừa sức với đại 
đa số thí sinh! Đề tập trung vào phần chương trình lớp 11, ở các tác giả khá quen thuộc như 
Xuân Diệu, Huy Cận, Thâm Tâm. Với nội dung này, các thí sinh nắm chắc đặc điểm của Thơ 
Mới 1932 - 1945 sẽ thuận lợi hơn khi cảm nhận, phân tích. Vì cốt lõi của các tác phẩm thơ 
mới là phải làm nổi bật cái tôi cá nhân lãng mạn: buồn, ngạo nghễ, cô đơn, yếu đuối. Học sinh 
cần phát huy tối đa năng lực cảm thụ ở phần này. Phần liên quan đến chương trình lớp 12 cả 
giáo khoa và làm văn là những đề khá quen thuộc và theo một chu trình quay vòng 3 - 4 năm 
trở lại một lần: Vi hành, Tuyên ngôn Độc lập, Đôi Mắt ... với những nội dung kiến thức khá 
cơ bản. Với cách ra đề này, học sinh có thể phát huy năng lực cảm thụ và diễn đạt, cũng như 
lập luận, sắp xếp ý khá mạch lạc. Nội dung chương trình phân ban có thể nói là đã mạnh dạn 
đưa ra những tác phẩm mới sau 1975 như ký "Ai đã đặt tên cho dòng sông" (Hoàng Phủ Ngọc 
Tường), "Chuyện một người Hà Nội" (Nguyễn Khải), tuy nhiên phân tích tác phẩm của 
Nguyễn Khải thì học sinh Hà Nội có ưu thế hơn vì tác phẩm liên quan nhiều đến đặc trưng địa 
phương. Mong sao năm nay không có tình trạng bài nguyên văn bài mẫu mà lại được điểm 
cao!  
 
Thứ Năm, ngày 12 tháng 07, 2007
 
 
 
Cầm hoà - chưa biết điều gì sẽ đến! 
Điểm Ngôi sao Blog: 24 (4 lượt) | Lượt xem: 316   
 
 
 
Số phận thật nghiệt ngã khi ta rơi vào bảng tử thần. Thế nhưng chúng ta đã làm được nhiều 
điều hơn mong đợi. Chiến thắng oanh liệt trước đương kim vô địch cúp vùng Vịnh, cầm hoà 
trước đương kim vô địch ASIAD, và sắp tới là trận đương đầu với đương kim vô địch ASIA 
Cup. Đáng nói nhất là tinh thần Việt Nam rực lửa đã được thắp lên. Tôi chợt liên tưởng một 
hình ảnh thú vị: đội việt Nam như chàng lãng tử, vào cuộc chơi là chơi hết mình. Thắng thua 
là để đo đẳng cấp, nhưng chúng ta dám chơi xả láng, sòng phẳng. Chẳng cũng sướng sao! vì 
đằng sau đội bóng là danh dự của cả một dân tộc. Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng, ít 
nhất đội tuyển của chúng ta cũng thắp lên ngọn lửa niềm tin vào tương lai của bóng đá Việt 
Nam. Đội tuyển Việt Nam, tiến lên! 
 
Vĩnh biệt nhà văn Kim Lân 
Điểm Ngôi sao Blog: 18 (3 lượt) | Lượt xem: 756  
 

TT (Hà Nội) - Nhà văn của những thân phận nhỏ bé chốn làng quê VN, tác giả của những tác phẩm ít 
ỏi nhưng đặc sắc và nổi tiếng: Vợ nhặt, Làng (có trong sách giáo khoa môn văn), Đứa con người vợ lẽ, Con 

chó xấu xí..., đã từ trần hồi 16g ngày 20-7 tại Bệnh viện Hữu nghị Hà Nội vì tuổi già và bệnh hen, thọ 
87 tuổi. 
Nhà văn Kim Lân tên thật Nguyễn Văn Tài, sinh ngày 1-8-1920 tại làng Phù Lưu, xã Tân Hồng, 
huyện Tiên Sơn, giữa vùng quê văn hiến Kinh Bắc - Bắc Ninh. Bắt đầu viết văn và có tác phẩm đăng 
báo từ những năm 1941-1944, ông được coi là nhà văn thành công về đề tài nông thôn với những con 
người bé nhỏ và cam phận, những vẻ đẹp chân quê bình dị và những phong tục tập quán độc đáo của 
làng quê Bắc bộ.  

Kim Lân còn vào vai lão Hạc - nhân vật văn học bất hủ của Nam Cao - trong bộ phim Làng Vũ Đại 
ngày ấy. Bằng sự tinh tế của một nhà văn và tình bạn, sự cảm phục với Nam Cao, Kim Lân đã thể 
hiện một lão Hạc gần đúng với những gì mà nhiều thế hệ người đọc hình dung về nhân vật này qua 



ngòi bút Nam Cao.  

Ngoài những thành tựu văn chương, nhà văn Kim Lân còn có thể tự hào về sự thành đạt của con, cháu mình, trong đó có 
họa sĩ Nguyễn Thị Hiền (con gái), họa sĩ Thành Chương (con trai), họa sĩ Hiền Minh (cháu ngoại)...  

THU HÀ 

Nhà văn Kim Lân là một trong những tác giả đã để lại dấu ấn riêng trong truyện ngắn hiện đại Việt 
Nam. Tin ông ra đi, dẫu biết rằng không tránh khỏi quy luật của tạo hoá nhưng vẫn khiến chúng ta 
cảm thấy chống chếnh. Giọng văn dung dị, tình cảm đằm thắm trong những trang viết của ông xứng 
đáng được tôn vinh. Xin vĩnh biệt ông!  
T.H.N  

 
 
 
Thứ Hai, ngày 23 tháng 07, 2007 
 
 
 
Vợ nhặt của Kim Lân 
Điểm Ngôi sao Blog: 12 (2 lượt) | Lượt xem: 2517   
 
I. Tác giả nói về tác phẩm: 

1. “Cái đói” là nỗi lo lắng của con người ở tất cả mọi dân tộc và mọi thời đại. Cho nên đó 
cũng thuộc về bản chất của đời sống. Các nhà văn viết về cái đói ở khía cạnh tối tăm và bất 
lực của con người trước nó (…) Khi tôi viết, ý tưởng thường trực trong tôi là những người đói 
dù thế nào đi nữa vẫn luôn luôn khao khát cuộc sống tốt hơn, vẫn tin tưởng một cách mơ hồ
vào cuộc sống tương lai. Cái “mơ hồ” ấy là do cuộc sống thực tại luôn hành hạ họ. 

2. Tôi muốn phân tích tâm trạng và thân phận của con người trong cái hoàn cảnh cùng đường 
ấy, nơi cuộc sống dường như không còn lối thoát. Tôi muốn hướng họ vào sự sống, sự thương 



yêu nhau, không phải là sự giành giật nhau (…). Bối cảnh của truyện là khi cái đói hoành 
hành khắp nơi. Nhưng các nhân vật của truyện thì đứng ở ngưỡng cửa của cái đói. Nơi 
ngưỡng cửa khốn khổ đó, họ sẽ chứng tỏ số phận và tính cách của mình, đồng thời ở nơi đó 
họ sẽ bắt đầu một niềm tin mới, một niềm hạnh phúc mới, dù là rất mong manh. 

3. Tôi muốn cho độc giả thấy dù hoàn cảnh thế nào đi nữa thì tình người vẫn vượt lên trên tất 
cả. Có tình người là có cuộc sống. Có tình người là có hy vọng vào tương lai. 

II. Một số điểm lưu ý trong quá trình tiếp cận tác phẩm: 

1. Không khí ngày đói và bối cảnh nhặt vợ: 

            Cái đói hiện hình cụ thể trên nền không gian ảm đạm đầy ám ảnh của cái chết rình rập 
cuộc sống những người dân ở xóm ngụ cư. Không gian tối sầm vì đói khát được mô tả đầy ấn 
tượng: quạ bay, thây người chết còng queo, người sống dật dờ, lặng lẽ như bóng ma. Cái đói 
hiện hình trên gương mặt một anh chàng vô tâm như Tràng , làm thay đổi diện mạo và thói 
quen cố hữu, đè nặng lên đôi vai, cái lưng gấu, dập tắt “nụ cười tủm tỉm”. Ngay cả những đứa 
trẻ cũng “ủ rũ”. Bầu không gian dự báo tai ương ập đến bất kỳ lúc nào. Ấy là những ngày đói 
Ất Dậu khiến những người đã qua năm 2000 “nhắc lại vẫn rùng mình” (Nam Cao). 

            Sự kiện tương phản với hiện thực là buổi chiều Tràng về làng cùng người đàn bà lạ
mặt. Điều không bình thường hiện ra trên khuôn mặt “phớn phở khác thường” và nụ cười 
“tủm tỉm” trở lại trên môi Tràng. Điều khác lạ trong thái độ của Tràng thay đổi với đám trẻ
con vốn quen suồng sã với anh ta. Sự kiện tạo ra sự tò mò ngạc nhiên từ trẻ con đến người 
lớn. Niềm vui nho nhỏ lóe lên trong cuộc sống tăm tối đói khát nghèo khổ nhanh chóng bị nỗi 
lo thường trực về cái đói và cái chết lấn át. Kim Lân đã đem đến cho người đọc cảm giác ái 
ngại, xót xa cho sự trớ trêu của số phận người nghèo trước thực tại khủng khiếp.Hạnh phúc 
thành hình trên nền cuộc sống tột cùng bi kịch, khi sự sống bị dồn vào ngõ cụt không lối 
thoát. Con đường duyên phận thành con đường rước thêm “cái của nợ đời” khiến những 
người biết nghĩ đều phả ithở dài ái ngại. Bóng tối mở ra mênh mông, mùi gây của xác người, 
tiếng quạ vẫn gào lên thê thiết. Nỗi bất hạnh dường như đang chờ ở phía trước. 

2. Con đường về nhà Tràng - sự thay đổi trong tâm lý nhân vật: 

            Sự thật quá lớn lao vượt quá suy nghĩ mơ ước thường nhật của anh Tràng nghèo khổ, 
xấu xí khiến Tràng không nhận biết hoàn cảnh giống mọi người. Choán ngợp tâm trí Tràng 
lúc này là hạnh phúc của riêng anh. Kim Lân đã khắc họa những chi tiết thật sống động về
một gã trai được vợ “thích ý”, “cái mặt cứ vênh vênh tự đắc với mình”. Cũng là tiếng “càu 
nhàu” nhưng khác hẳn với cái “càu nhàu” của người đàn bà cảm thấy sự hẩm hiu của thân 
phận, Tràng tỏ ra bối rối thật sự trước hạnh phúc đang được tận hưởng. Mọi cử chỉ thật buồn 
cười: “lật đật”, “nhìn ngang nhìn ngửa”, “như người xấu hổ chạy trốn”. Kim Lân đã lồng vào 
giữa cảnh đói khát những tiếng cười hóm hỉnh về một anh chàng có vợ để xua dần không khí 
đượm màu tang tóc ra khỏi hạnh phúc giữa hai người.  

            Ngay sau đó, một không gian đượm chất trữ tình đã hiện lên trên “con đường sâu 
thăm thẳm, luồn giữa hai bờ tre cao vút”. Chỉ còn “tiếng gió trên bờ tre rì rào và tiếng lá khô 
kêu sào sạo dưới bàn chân”. Đó là không gian dành cho những đôi lứa tâm tình. Nhưng Kim 
Lân hoàn toàn không có ý định thi vị hoá câu chuyện, bởi từ suy nghĩ đến lời nói, hành động 
của các nhân vật vẫn chập chờn những nỗi lo thường trực.  

            Chỉ “trong một lúc” ngắn ngủi nhưng nhà văn đã lý giải được sự thay đổi lớn lao 
trong tâm hồn Tràng, tạo mối dây ràng buộc hai con người khốn khổ lại với nhau. Dẫu chỉ là 



cảm nhận mơ hồ nhưng với Tràng, khoảnh khắc ấy vô cùng thiêng liêng. Hạnh phúc tủm tỉm 
cười cùng anh, giúp anh “quên hết những cảnh sống ê chề, quên cả cái đói khát ghê gớm đang 
đe doạ, quên cả những tháng ngày trước mặt”. Rõ ràng, đối với Tràng hạnh phúc không còn là 
sự vô tình ngẫu nhiên nữa. Nó giúp anh tự tin hơn, tự chủ được tình cảm của mình. Thiêng 
liêng thay phút ấy hai chữ “tình nghĩa”, như dự báo khả năng của con người từng bước vượt 
qua hoàn cảnh, tiếp sức cho con người vượt lên định mệnh nghiệt ngã và tạo ra mối đồng cảm 
đầu tiên cho những người trước đó còn xa lạ. 

            Hạnh phúc có thể được cảm nhận rõ qua ngôn ngữ đối thoại và tiếng cười của những 
người trong cuộc. Câu chuyện giữa hai người mang theo không khí chờ đợi hạnh phúc đang 
đến, rất bình dân nhưng đã kéo hai con người khốn khổ xích lại gần nhau. Thật ngỡ ngàng khi 
đến lúc này thị mới quan tâm đến gia cảnh của Tràng. Vẻ ngờ nghệch của anh trai quê đã làm 
nên nụ cười “tủm tỉm” của người đàn bà. Kim Lân quả thật đã dụng công mô tả tiếng cười của 
từng nhân vật. Từ nụ cười “tủm tỉm” thường nhật của Tràng đến nụ cười “tủm tỉm” của thị đã 
có một ý nghĩa khác nhau. Để rồi niềm vui nhân lên, lan toả làm thành khoảnh khắc “bật 
cười” của Tràng khi ngộ ra bản thân, rồi cả âm vang “hì hì…” ý nhị và hài hước, cuối cùng 
bùng lên thành khoảnh khắc “hắn thích chí ngửa cổ cười khanh khách” rồi “phì ra cười” làm 
hiện rõ một anh Tràng đang ngập tràn vui sướng. Đó cũng là lúc họ nói với nhau bằng ngôn 
ngữ của vợ chồng, rất quê mùa nhưng cũng rất đáng yêu. 

            Nhưng con đường - hạnh phúc ấy thật ngắn ngủi khi họ chạm vào cái cổng nhà Tràng, 
bước vào “cái nhà vắng teo rúm ró trên mảnh vườn mọc lổn nhổn những búi cỏ dại”. Sự thực 
nghèo khó phơi bày trần trụi khiến hạnh phúc bỗng trở nên chơi vơi. Tràng chỉ biết “cười 
cười” khoả lấp nhưng nỗi thất vọng đã hiện rõ, khi “thị nhếch mép cười nhạt nhẽo”. Đến lúc 
này, thực tại buộccon người phải đối diện với nó, khiến con người không dám tự tin chính 
mình để làm nên hạnh phúc. Ranh giới hạnh phúc - bất hạnh thật mong manh khi mọi cử chỉ, 
tâm trạng của thị như nói lên tất cả nỗi tủi hổ, đắng cay của một kiếp đàn bà khốn khổ: “ngồi 
mớm ở mép giường, hai tay ôm khư khư cái thúng, mặt bần thần”. Không ai báo trước được 
điều gì sẽ xảy đến trong mối quan hệ của hai con người đói khổ ấy. May mắn thay, giữa lúc 
đang “tây ngây”, “sờ sợ”, “lấm lét”, “loanh quanh” rối bời ấy, Tràng vẫn còn “tủm tỉm cười” 
được. Dẫu sao anh cũng đã có những phút giây để được sống trong hạnh phúc. Dẫu cho hạnh 
phúc ấy đang có nguy cơ tuột khỏi tầm tay như một trò đùa của số phận, tràng vẫn còn cảm 
giác được một cách đầy đủ về ý nghĩa thiêng liêng của bước ngoặt đời mình: “Ra hắn đã có 
vợ rồi đấy ư?”. Khi ý thức được nhen lên, chắc chắn con người có đủ dũng khí để vượt lên 
hoàn cảnh, không để hạnh phúc vuột khỏi tầm tay.
(còn tiếp) 
 
 Thứ Ba, ngày 07 tháng 08, 2007 
 
 
 
Ngày của Cha 
Điểm Ngôi sao Blog: 24 (4 lượt) | Lượt xem: 283   
 
 
 
Mừng Cha thượng thọ bát tuần 
 
Ngày mai là lễ thượng thọ bát tuần của Cha. Cả nhà đã chuẩn bị cho ngày lễ long 
trọng này. Ngẫm lại thời gian thấm thoắt trôi, ngày nào hai cha con cùng về Nam, 
con mới là đứa trẻ lên 7 tuổi. Bây giờ cũng đã ngấp nghé ngưỡng cửa 40. Có lẽ tất 
cả những gì mà Cha đã truyền lại cho chúng con, còn phải rất lâu chúng con mới 
thật sự phấn đấu chu toàn được.  



Ngày mai, sẽ tụ hội con cháu về chung vui ngày lễ trọng đại của gia đình. Bây giờ 
Cha đã lên chức Cố, làm Ông Nội, Ông Ngoại. Như vậy là nhà ta giờ đây cũng đã 
hưởng phúc lớn rồi! 
Bài học chúng con học từ Cha chính là sự chu toàn công việc, xã hội cũng như họ 
tộc. Cha dạy chúng con giữ hòa khí, rèn bản lĩnh làm người! Giờ này, chúng con 
mong mỏi gia đình ta luôn giữ được không khí hòa thuận, anh em tương trợ, trên 
dưới đồng lòng! 
Hạnh phúc lớn lao là khi chúng con đã trưởng thành mà Cha Mẹ vẫn còn. Chỉ mong 
gia đình ta thêm nhiều dịp vui mừng thọ! Chúc Cha luôn mạnh khoẻ khang kiện! 
Chúng con chỉ mong con cháu nối được chí Cha Ông, làm vẻ vang cho dòng tộc! 
 

Chủ Nhật, ngày 12 tháng 08, 2007 
 
 
Lời cáo lỗi cùng bạn bè blog! 
Điểm Ngôi sao Blog: 12 (2 lượt) | Lượt xem: 368   
 
 
 
Chào các bạn blogger của cộng đồng Ngôi sao blog! 
Lâu nay bận rộn nhiều việc nên ít có thời gian chăm sóc cho blog, và cũng không có 
nhiều thời gian để đọc blog của các bạn. Đã lâu lắm rồi, không còn comment cho các bạn 
của tôi như Bi, Bambi, Rieu,bé Minh Hội, Hương mùa thu...Thỉnh thoảng mới comment 
cho một số bạn. Mỗi lần lên, viết bài lại thấy các bạn comment chứng tỏ các bạn vẫn 
chưa quên Lãng tử Trần Nam - mà bây giờ chỉ dám ngắn gọn là Trần Nam thôi!(Lãng 
tử quá cũng...nguy hiểm, nhỉ?) 
Về nhà, cũng chẳng có nhiều thời gian chăm sóc gia đình. Hết dạy rồi lại đến những sinh 
hoạt văn nghệ của tỉnh, rồi lại phải gánh trách nhiệm tạo một blog cho CLB Văn học 
Xuân Diệu...  
Hẹn một ngày, khi ra lại Hà Nội, Trần Nam sẽ chăm chỉ hơn trong việc post bài cũng 
như lại thăm những bạn bè cũ! Hy vọng blog sẽ tiếp tục là nơi trao đổi những tâm tình 
và chuyện thơ văn, xứng đáng với sự tin tưởng của các bạn đã bầu chọn cho giải NGôi 
Sao Vàng.Gửi lời chúc Admin của Ngôi sao blog ngày càng phát triển mạnh mẽ cộng 
đồng Ngôi Sao. 
Thân mến! 
T.H.N 
 

Thứ Bảy, ngày 18 tháng 08, 2007 
 
 
Mừng sự phát triển của ngoisaoblog! 
Điểm Ngôi sao Blog: 12 (2 lượt) | Lượt xem: 290   
 
 
 
Mấy hôm nay, tôi vào trang tinnhanhblog.com để đọc thông tin do chính những blogger đóng 
góp. Phải nói rằng trang này có một phong cách thật độc đáo và đạt tiêu chuẩn của một kênh 
thông tin riêng. Chúc mừng và cảm ơn các admin đã dày công xây dựng kênh thông tin này. 
Chúc các bạn bền lòng bền chí để thực hiện ý tưởng của mình. Cảm ơn Người đưa tin đã ưu ái 
chọn những câu thơ chúc mừng đội tuyển của tôi. Hy vọng một dịp rảnh rỗi, tôi sẽ được tiếp 
xúc trò chuyện cùng các bạn. Hy vọng khi có thời gian, tôi sẽ tiếp tục đóng góp nhiều bài vở 
hơn cho ngoisaoblog.com! 
 



Chủ Nhật, ngày 19 tháng 08, 2007 
 
 
Chuẩn mực ngôn từ trên ngoisaoblog 
Điểm Ngôi sao Blog: 30 (5 lượt) | Lượt xem: 421   
 
 
 
Tạo một sân chơi cho cộng đồng blog Việt, đó là mục tiêu của ngoisaoblog.com. Muốn 
vậy, chúng ta cần phải có ý thức hơn trong việc chuẩn hoá ngôn ngữ trên trang blog của 
chính chúng ta. Thời gian gần đây, khi vào trang chủ của blog Ngôi Sao, điều gây phản 
cảm chính là sự xuất hiện của hàng loạt những tiêu đề không dấu, những lối diễn đạt 
"tân kỳ" theo kiểu đan xen chữ - số, cố tình lệch chuẩn..., chưa kể là nhiều trang rất 
thiếu nội dung. 
Tôi xin đề nghị: chúng ta hàng tuần nên bầu chọn những blog hay, có ngôn ngữ chuẩn 
mực và phát động phong trào "dọn vườn blog". Có như vậy, trang blog chúng ta mới 
thật sự phát triển đúng hướng. Một số trang blog Việt ra đời sau trang ngoisaoblog.com 
nhưng nhanh chóng thu hút được các nhà văn, nhà thơ tham gia vì Ban Quản trị đã rất 
nghiêm ngặt trong những qui định về diễn đạt trong blog. Những blog không chuẩn khi 
xuất hiện nhanh chóng bị cô lập và tỏ ra lạc lõng giữa các blog chuẩn mực, phong phú 
về nội dung.  
Hãy cùng nhau góp tay xây dựng ngôi nhà Ngôi Sao blog của chúng ta vững mạnh hơn! 
 

Thứ Hai, ngày 20 tháng 08, 2007 
 
 
BIỂN 
Điểm Ngôi sao Blog: 22 (4 lượt) | Lượt xem: 509   
 
 
 
Xa xa là biển  
Sóng hiền hòa  
Tan ra  
thấm sâu lòng cát  
mặn chát  
 
Mênh mông là biển  
ngỡ không bến bờ  
thuyền lênh đênh  
chơ vơ!  
 
Rồi về một bến bình yên  
Nôn nao trời xanh mây trắng 
nhịp sóng đều đều năm tháng 
trôi đi, trôi đi....  
Tháng 7.2007  
T.H.N 
 

Chủ Nhật, ngày 02 tháng 09, 2007 
 
 
Lang thang ký 



Điểm Ngôi sao Blog: 6 (1 lượt) | Lượt xem: 825   
 
 
 

 

Ra Hà Nội đã gần một tuần, lại phải lang thang vất vưởng đi tìm chỗ ở. Mới hay cái sự chỗ ở tại Hà 
Nội khó khăn chừng nào! Cho thuê chỗ thì họ đòi phải ở lâu 1 năm mới cho thuê! Sắp phải làm kẻ 
lang thang thật sự! 
 

            Ngày 17 âm lịch tháng 7, giỗ bà ngoại. Lâu rồi lại về quê Đẩu Sơn, kỳ này có hai chú em 
cùng lớp về theo cho biết Hải Phòng. Gặp mấy ông anh, bà chị toàn tuổi thất tuần, lục tuần, hai chú 
em choáng, luôn miệng kêu bác, kêu chú. Kỳ này về quê giỗ thiếu nhiều người, nhưng cũng biết 
thêm một số bà con. Về quê để biết mình không lạc lõng nơi đất khách quê người, để biết bên ngoại 
đầm ấm thế nào. Chị ruột có thêm thằng cháu lớn về, đi chơi với cậu tại Đồ Sơn, lòng vòng chụp 
ảnh từ khu 1, khu 2, khu 3, ngắm nghía casino Đồ Sơn…rồi cuối cùng uống 4 ly nước dừa – đá và 
1 quả dừa – giá 7000/ly! Cái sự ăn chơi cực kỳ hoành tráng. Chiều về, chị đãi bún chả, uống bia 
hơi! Cậu em về quê sướng như tiên, chẳng phải mó tay vào làm gì. Cùng 2 chú em lại làm một 
chuyến xe bus Quảng Đông đi lòng vòng hết thành phố, lần đầu tiên đi qua một loạt những bến 
Cảng để biết diện mạo của một thành phố công nghiệp. Lại lòng vòng về trung tâm, đi dạo ra vườn 
hoa Hải Phòng, trước khi lên xe ra về còn ăn bún ốc cực ngon, làm tiếp tô bún cá rán mà đứng dậy 
no lặc lè như gấu! 
Về đến Hà Nội, lại tiếp tục vào trong ký túc xá sống lãng tử. Ăn ngon quen rồi, lại phải ra ngoài ăn 
cơm ngon hơn cơm ký túc! Tìm thuê nhà không được, đành tá túc phòng của chú em lớp trưởng, 
chờ đợi Ban quản lý KTX xét duyệt vậy! Về lại phòng trọ cũ thì ngán ngẩm vì quá xa xôi, mà sắp 
tới đòi hòi phải tự nghiên cứu nhiều, cần ở gần thư viện để dễ dàng hơn trong học tập. Ôi, bây giờ 
lại nổi máu siêng năng, thế mới lạ chứ! 

Buổi tối ở ký túc, quanh quẩn mấy anh em cũng vui. Nhưng sắp đến Quốc khánh, bao nhiêu 
là chuyện, mà ra đường thì ngày đó chỉ có mệt. Mấy chú em lục đục nghỉ lễ, ở phòng sẽ chỉ còn lại 
mấy đứa ở xa. Nếu về lại quê rồi lên thì cũng phiền phức nhiều, vả lại còn hẹn lên gặp giáo sư cùng 
chú em khoá 15. Nhàn cư quá, đâm ra tiêu tiền nhiều. Phải tự điều tiết, không lãng tử được đâu! 

Thứ Ba, ngày 04 tháng 09, 2007 
 
 
Thay đổi 
Điểm Ngôi sao Blog: 24 (4 lượt) | Lượt xem: 367   
 

 

 
    Một khi nếp sinh hoạt thay đổi, dường như cũng làm con người mình 
biến đổi theo! Đang quen làm việc, tự dưng phải ngồi không, cũng dễ chán! 
    Đi dạy ở nhà gần 1 tháng rưỡi, làm thầy rồi lại ra đất Bắc làm trò, cảm 
xúc lần trở lại dường như không còn giống trước. 
    Để có một nếp sinh hoạt, người ta phải mất nhiều thời gian. Thay đổi nếp 
sinh hoạt, bần thần cũng mất một thời gian. 
    Nhưng phải thay đổi, không thể khác! 
    Như cái background của blog này, mọi khi là một màu bình lặng. Bây giờ 
muốn tươi hơn. Thay rồi lại cảm thấy sến! Nhưng bản thân mình đôi khi 
cũng thích nghe nhạc sến đấy thôi, sau khi chán nghe nhạc hùng tráng, 
nhạc không lời! 
    Hay bản chất mình là người dễ thay đổi? Thế thì buồn thật! 



Thứ Tư, 
ngày 05 
tháng 09, 
2007 
 
 
 
Ngày khai trường 
Điểm Ngôi sao Blog: 6 (1 lượt) | Lượt xem: 1088   
 
Khai trường! 
Hàng năm cứ vào cuối thu... câu văn Thanh Tịnh nhắc gì? 
Lại một mùa xa thành phố biển nhỏ xinh và ngôi trường gắn bao nhiêu kỷ niệm. 
 
Nhớ khoảnh khắc tiếng trống vang lên, lòng ai chẳng thấy nao nao. Rợp trời áo trắng và 
những nụ cười học trò thiên thần! 
 
Nhớ sân trường lung linh nắng, ba tầng lầu hướng về phía biển lộng gió, chắcgiờ đây lại 
ríu rít tiếng cười đùa và áo trắng chấp chới sân trường như cánh bướm xinh! 
Trường ơi, ta nhớ lắm! 
 

Thứ Năm, ngày 06 tháng 09, 2007 
 
 
Đồng Đội - một thời... 
Điểm Ngôi sao Blog: 18 (3 lượt) | Lượt xem: 405  
 
 
17 năm, nghe lại một bài hát cũ. 
Chợt thấy mình được sống lại một thuở hai mươi, những người bạn cùng ngồi bên nhau 
hát bài ca "Đồng đội". 
"Chúng tôi ngồi kề vai bên nhau..." 
Cái thời lãng mạn, phải vậy chăng? Khi những đứa sinh viên dạ dày lép kẹp, áo quần cũ 
nhàu "tươi màu suy nghĩ" (!), cùng nhau chia điếu thuốc, chẳng có tiền mua mì tôm mà 
chỉ đủ vài ngàn mua củ lang, bánh dẻo ăn trừ bữa. Vậy mà đêm về cứ tíu tít chọn quần 
lành, áo đẹp lang thang qua khu ký túc xá nữ nói đủ chuyện trên trời dưới bể, lấy đá vá 
trời... 
"Nhiều khi mong sao, những ngày tôi đang sống, sẽ không bao giờ mờ nhạt mai sau..." 
Hát nữa đi các bạn sinh viên, cho tôi được sống những hoài niệm một thời không thể mờ 
phai trong ký ức. Căn phòng ký túc xá sinh viên ngày ấy của bọn sinh viên nam bừa bộn, 
bao nhiêu vĩ nhân tỉnh lẻ tụ họp về cùng bao mơ ước vĩ đại. Những lúc lang thang ra 
biển, ngắm chân trời rộng, biển mênh mông mà khao khát cánh buồm xa. Cuộc sống sinh 
viên ngày ngày ăn cơm tập thể, chẳng khác mấy cảnh trong câu thơ Tố Hữu: "Mấy chàng 
lính trẻ măng tơ/ Nghêu ngao gõ bát hát chờ cơm sôi...". Cái thời "canh toàn quốc, nước 
mắm đại dương" để mỗi khi ôn lại còn tếu táo với nhau: ta đã qua thời súc sinh để vượt 
lên phần con, để sống phần người. Những lúc quyết định trọng đại chính là đi...tắm, để 
gạt bớt chất bụi trong người, thằng bạn vừa dội thứ nước vàng vàng màu phèn, vừa ư ử 
ngâm thơ, để tự sướng mai mốt thành nhà thơ nhớn... Mau quá, mới đó mà đã 17 năm 
rồi! 
Mười bảy năm, để biết mình vẫn chưa chai lì cảm xúc! 
 

Thứ Năm, ngày 06 tháng 09, 2007 



 
 
Vĩnh biệt Pavarotti 
Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt) | Lượt xem: 417  
 
 
Nghệ sĩ nổi tiếng Italia - danh ca Luciano Pavarotti đã ra đi ở tuổi 71!Căn bệnh ung thư 
quái ác đã cướp đi giọng ca opera nổi tiếng sánh ngang Caruso. 
DANH CA LUCIANO PAVAROTTI 
Tôi đã từng lặng người khi xem đĩa DVD "Pavarotti và những người bạn", tiếng hát của 
ông với một âm vực rộng, sang trọng hoà cùng những giọng ca nổi tiếng của Ace of Base, 
Richard Max... 
Không được biết nhiều về ông, nhưng những thông tin đọc được về ông và nhất là qua 
thưởng thức giọng ca của ông hoà cùng những trẻ em khắp thế giới khiến tôi cũng như 
nhiều người phải kính trọng và mê say! 
Vĩnh biệt Luciano Pavarotti! 
(Tin cập nhật theo bản tin của www.msn.com ngày 6.9.2007) 
 

Thứ Tư, ngày 12 tháng 09, 2007 
 
 
Kỷ niệm ngày sinh Hàn Mặc Tử 
Điểm Ngôi sao Blog: 52 (9 lượt) | Lượt xem: 648   
 
 
 

Hôm nay, còn 10 ngày nữa là sinh nhật Hàn Mặc Tử (22.9.1912 - 22.9.2007), có ai 
nghĩ tuổi  của thi nhân bây giờ đã 95 không nhỉ? Hàn mãi mãi ở lại với tuổi 28 chói lòa 
của mình! 
Hôm nay, Ban chủ nhiệm CLB Xuân Diệu lên viếng Hàn Mặc Tử trước khi chuẩn bị 
sinh hoạt kỷ niệm vào đêm 14 tháng này, Dzũ Kha - người giữ lửa thơ Hàn đã chuẩn bị 
làm sinh nhật Hàn trên đồi thi nhân? Có ai đến với Hàn để đọc những bài thơ tinh khôi 
của Hàn? Biển sẽ rì rầm lời ru Hàn an giấc: 
Một mai kia ở bên khe nước ngọc 
Với sao sương anh nằm chết như trăng... 
Có người bảo "Đau thương là cội nguồn sáng tạo" của Hàn. Thật vậy chăng? Còn phải 
kể đến cái hăm hở nhiệt thành của tuổi trẻ, cái trong trẻo của một trái tim đồng trinh 
nữa chứ! Yên bình và thanh thản biết bao khi đọc những vần thơ đẫm trăng và hoa cúc, 
và tâm trạng này Hàn nói cho những người cùng thế hệ hồi ấy: 
Đi , đi, đi mãi nơi vô định 
Tìm cái phi thường, cái ước mơ... 
Sẽ phải thật bình tâm khi đọc thơ Hàn, để ta hiểu đau thương chỉ là một phần của ý 
thức sáng tạo, điều quan trọng là đau thương ấy đã được chắt lọc qua một tâm hồn thi 
tài nên thăng hoa thành những bài thơ bất hủ. 
Chuẩn bị đến  ngày sinh Hàn Mặc Tử, xin tản mạn đôi dòng... 
Thứ Ba, ngày 18 tháng 09, 2007 
 
 
 
Đối mặt!? 
Điểm Ngôi sao Blog: 36 (6 lượt) | Lượt xem: 608   
 



Mấy hôm nay cứ bần thần cả người vì mất của!  
Có mấy khi ngủ trưa say thế! Lại yên trí vì đã được chuyển vào KTX, thế là ngủ trưa một giấc 
say tít mù. Đầu giường để 2 điện thoại sạc pin. 1 tiếng đồng hồ sau, mở mắt ra thì hỡi ôi! 
Tầng 4, nhào ra nhìn, không có ai. May mà chưa mất luôn laptop, ví tiền với đầy đủ giấy tờ. 
Mình hớ hênh, biết kêu ai? Tiếc cho số điện thoại dùng hơn 8 năm nay ra đi cùng gần 500 số 
điện thoại lưu trong đó! Đằng nào cũng phải xin lại số thôi! 
Trưa nay, lấy một bộ mặt thiểu não nhất lên Ban quản lý Ký túc xá, xin đóng tiền nửa năm, 
nhưng ...nguyên tắc là nguyên tắc, đành khất mà hẹn cuối tuần nộp đủ tiền ở KTX cả năm, dù 
thực tế mình ở chỉ 6 tháng. Thôi thì cứ coi là...chuyện nhỏ! 
Chiều nay, dự buổi bảo vệ Luận văn Thạc sĩ Khoa học Ngữ văn của khoá trước, hình dung lờ 
mờ công việc mình phải làm. Có lẽ cũng không có gì quá khó.  
Thời gian vừa qua, khi thật sự phải đối mặt với những vấn đề cơm áo gạo tiền, mới thấy thấm 
dần nỗi vất vả. Sắp tới, chắc chắn còn nhiều điều phải lo hơn. Lại thêm ở nhà, mẹ đang ốm 
nặng mà chưa về được, thương anh chị và bà xã phải thay mình lo lắng cho mẹ. Ba mẹ con 
cùng nhóm máu, vậy mà mình không có ở nhà để truyền máu cho mẹ cùng anh!  
Người ta bảo năm xui tháng hạn là thế nào nhỉ? Hy vọng những ngày khó khăn này sẽ không 
kéo dài. Rồi sẽ ổn thôi! 
 

Lãng tử Trần >> 01:45 AM 8 góp ý
 
 

 
 

8 Góp ý: 
vào lúc 02:28 AM | Thứ Năm, ngày 04 tháng 10, 2007, aty  

 
Biết tin buồn của bác hơi muộn. Rõ khổ, cố mà qua năm xui tháng hạn nhé!VT sẽ gởi 
lại số liên lạc... 
[Xóa]  

vào lúc 01:54 PM | Thứ Bảy, ngày 22 tháng 09, 2007, Lãng tử Trần  
 
 

@HOÀNG NGUYÊN: Rất vui khi bác vào ngoisaoblog này với những bài sắc như 
dao cau. Dạo này bận rộn hơn, ít có thời gian lên blog. Hỏi thăm tình hình ở nhà, lòng 
như lửa đốt mà chưa thể về. Bắt đầu vào chuyên ngành sâu cũng vất vả, nhưng đã 
nhận đề tài với GS. Nguyễn Đăng Na (VHTĐ). Hy vọng sẽ làm tốt! 
Mọi chuyện rắc rối bây giờ tạm ổn rồi! Bây giờ lại có thể ngắm mùa thu đẹp! 
[Xóa]  

vào lúc 10:47 PM | Thứ Năm, ngày 20 tháng 09, 2007, HOÀNG NGUYÊN  
 

Mình cũng vừa mới mất ĐTDĐ, tối ngủ bị trộm khoèo quần, móc sạch. Cái thứ 5 rồi 
đó. Cũng cái tội là tối ngủ không cho vợ con đóng cửa sổ. để cho mát...trời ông trộm 
lun! 
Định vào QN ngay hôm đó, nhưng Tr nói cụ đỡ rồi. Ít hôm sau NT tới thăm, gọi ra 
báo đã khỏe. Có lẽ tuần đến cả nhà sẽ đi QN. 
[Xóa]  

vào lúc 11:15 AM | Thứ Ba, ngày 18 tháng 09, 2007, Huongmuathu  
 
 

của đi thay người lãng tử ơi ,không nên tiếc nữa,.mẹ ốm thì buồn lắm ,nhưng học cố 
đi,tốn tiền bạc thí mừ,không mang được cái bằng phó tiến sĩ về bà cụ mới lại chị nhà 



buồn hơn đó.chúc lãng tử đủ sức mà đối mặt.nhằm nhò gì,con cháu nguyễn huệ quang 
trung mà,coi mọi sự nhẹ nhàng lãng tử nhé 
[Xóa]  

vào lúc 10:16 AM | Thứ Ba, ngày 18 tháng 09, 2007, .»-(¯`*Bambi*´¯)-».  
 
 

Người ta nói năm hạn thì đủ mọi xui xẻo mà. Chia buồn với anh. 
Vậy là mất toi 2 số đt :(( 
 
Lại fải dùng lại câu em tự an ủi mình năm trước "cố gắng sống xót qua năm nay", hic 
[Xóa]  

vào lúc 10:06 AM | Thứ Ba, ngày 18 tháng 09, 2007, Policewoman_113  
 
 

Khổ quá...Thầy chả "báo" em một tiếng... 
 
Thôi thì "của đi thay người", Thầy mà cứ "bần thần" cả người nữa rồi...ốm ra đấy!  
 
Mong Thầy vui! :) 
[Xóa]  

vào lúc 08:45 AM | Thứ Ba, ngày 18 tháng 09, 2007, Bi Kính lúp  
 
 

Mẹ anh Lãng ốm à! 
Nếu có ở Đà Nẵng mà cần máu truyền thì nói em nhé anh Lãng. Vì em đang chỉ huy 1 
ngân hàng máu sống đó. Nhớ đó nghe. 
Còn chuyện mất của... xin chia buồn với anh vậy 
Thôi thì của đi thay người anh à... 
hi.i.i... 
mà nói thiệt thời gian gần đây em cũng "tồi tệ" như anh đó. 
Chúc anh vui sống và chúc mẹ anh mau chóng mạnh khỏe trở lại để chào đón đứa con 
Lãng từ Hà Nội trở về với 1 vali trống rỗng vì bị chôm chỉa... 

Thứ Sáu, ngày 28 tháng 09, 2007
 
 
 

10 giây 
Điểm Ngôi sao Blog: 18 (3 lượt) | Lượt xem: 620  
 
 

10 giây 
Thật ngắn ngủi  
Thật ám ảnh 
Khoảnh khắc đau thương... 
10 giây 
Hàng trăm con người thảng thốt 
Hàng trăm triệu người bàng hoàng 
Cái chết lạnh lùng không báo trước 
40 tỷ thành đốngđổ nát 
Bản tin ngày ngày đau xót  
Bao người còn nằm dưới đáy sông? 
Mai mốt đây rồi cầu sẽ nối liền 



Có ai dựng bia tưởng niệm 
Bao gia đình còn đó nỗi đau? 
10 giây 
Để thấy bao đổ nát kinh hoàng 
Để thấy mong manh bao số phận 
Xin đừng quên, đừng quên... 

Thứ Năm, ngày 04 tháng 10, 2007 
 
 
Con đã lớn! 
Điểm Ngôi sao Blog: 24 (4 lượt) | Lượt xem: 666   
 
 
 

Giật mình ngoảnh đi ngoảnh lại, con bây giờ đã sắp tuổi 15! Nghĩa là mình cũng 
đã sắp bước vào tuổi trung niên, để cho con bước vào tuổi thanh niên. Ngẫm lời một 
thiền sư: 

Thân như điện ảnh hữu hoàn vô 

Vạn mộc xuân vinh thu hựu khô 

Sao mà bình thản thế! Cứ ung dung bình thản trước qui luật cuộc đời, như 
không gì ràng buộc. Thế nhưng bản thân ta có được cái an nhiên tự tại sau khoảnh khắc 
thời gian vùn vụt trôi như bóng chớp hay không? Làm người bao mối lo toan, đến khi 
ngoảnh lại đã toan về già! Nhưng may mắn thay, người ta sống để biết mình còn nhiều 
hy vọng vào lớp hậu sinh.  

Con đã lớn! 

Nghĩa là con sẽ biết thế nào là tình yêu, như một qui luật tự nhiên của vũ trụ, của 
đời người. Vạn vật đều tìm một nửa của mình để âm dương hoà hợp, để sống với nhân 
quần! Nói điều này có quá sớm chăng? Ta e lại muộn. Bởi lẽ lúc quay về gặp lại con, mới 
thảng thốt nhận ra con mình đang trổ mã. Chỉ tiếc là không có cha ở nhà để kèm cặp 
trong khoảnh khắcchuyển biến cực kỳ quan trọng của cuộc đời. Nên mẹ vất vả! 

Con đã lớn! 

Con có hiểu thế nào là tình mẫu tử chưa hả con trai? Khi mẹ quần quật vất vả lo 
cho con cho em thay cả phần ba? Ôi những vất vả khi không được nhận ra cũng dễ
khiến ai cũng phải bực bội. Con đã lớn, phải hiểu và gần gũi mẹ. Nếu không khi con lớn 
khôn sẽ phải ân hận vì những lúc bồng bột và xốc nổi khiến cho mẹ phải phiền lòng. Con 
đã lớn rồi, phải không con? 
 
Thứ Hai, ngày 08 tháng 10, 2007 
 
 
 
Có đôi khi... 
Điểm Ngôi sao Blog: 51 (9 lượt) | Lượt xem: 948   
 
 
 



Có đôi khi  ta là kẻ mộng du 
Đi mải miết kiếm tìm trong vô vọng? 
Có đôi khi trong đầu ta trống rỗng 
Lại viết câu văn ca ngợi cuộc đời! 
 
Có đôi khi giống một gã dở người 
Trằn trọc mãi, xoay vòng bao dấu hỏi 
Sợ nhất nửa đêm tiếng chuông điện thoại
Phấp phỏng trong lòng bao nỗi bất an! 
 
Có đôi khi làm một kẻ lang thang 
Đi và thức như giang hồ thứ thiệt 
Uống rất khoẻ và huyên thuyên trời biết! 
Rồi lại trở về chong mắt suốt đêm thâu... 
 
Có khi nào ta biết: mình ở đâu...? 
 

Thứ Tư, ngày 17 tháng 10, 2007 
 
 
Viết trước khi lại xa nhà 
Điểm Ngôi sao Blog: 6 (1 lượt) | Lượt xem: 238  
 
 
    Ngày mai lại lên đường ra Hà Nội. Một tuần về nhà mà lòng trĩu nặng những âu lo. Mẹ nằm 
đó, hơi thở mệt nhọc và ống xông, ống thở quấn xung quanh! Trước hôm đi mà mẹ lại mệt 
hơn. Trời đổ mưa tầm tã! Biết rằng ở nhà cũng không thể làm được gì hơn, nhưng không thể 
san sẻ được cùng những người thân yêu, cảm thấy trong lòng áy náy và lo lắng biết bao! 
    Một tuần, không đi đến trường, không tham gia những sinh hoạt văn nghệ, không gặp gỡ với 
bạn văn, chắc mọi người cũng hiểu và thông cảm thôi! Chưa khi nào nỗi lo lắng lớn như lúc 
này. 
    Ở nhà cũng chẳng mấy khi được trò chuyện cùng con, thằng lớn thì đi học suốt, thằng nhỏ 
thì học nội trú. Hôm qua, cu con thấy ba ở nhà cùng, tha thẩn rủ ba chơi đô-mi-nô, rủ con trai 
lớn cùng chơi mà nó mệt (có lẽ do học nhiều!?), cũng mất cả hứng chơi. Hôm nay từ bệnh viện 
về, qua nhà thăm cha, về nhà mình thấy con đang ngồi chat, tự dưng cảm thấy buồn buồn. Biết 
là con có nhu cầu giao lưu bè bạn, nhưng dường như lần này con không vui khi thấy mặt ba. 
Mấy hôm mẹ nó cũng than phiền vì buồn con trai lớn. Trò chuyện với bạn bè có con lớn thì 
nhận được lời khuyên của những người đã trải qua cảnh con "dở hơi dở chứng" khi vào tuổi 
dậy thì! Nhưng vẫn buồn. Với ba thì đôi khi không cần con phải tỏ ra vồ vập săn đón, nhưng 
mẹ ở nhà vất vả, mà con dường như không chịu hiểu mẹ hả con? Ba của con bây giờ chỉ cầu 
mong bà nội các con tỉnh dậy để mẹ con chuyện trò mà cũng đành lặng lẽ nguyện cầu! Các con 
càng lớn không mới càng hiểu Mẹ là quan trọng như thế nào đối với cuộc đời của mỗi một con 
người. Chỉ cần một cử chỉ, một thái độ chứng tỏ lòng yêu kính, quí trọng và biết quan tâm đến 
mẹ thôi, ba không cần con trai phải làm gì quá sức, vậy mà khó vậy sao con? Mẹ thì muốn 
dành hết thời gian cho con học, học thật giỏi! Nhưng học giỏi để làm gì nếu con chưa học được 
hai chữ Vị Tha? Biết vì người thân yêu của mình, đó cũng là một điều chứng tỏ con đã lớn. 
 
    Ngày mai lên đường rồi mà còn bao mối lo. Cầu mong cho Mẹ chóng bình phục. Cầu mong 
cho con biết đỡ đần mẹ chăm em và lo việc nhà. 
 
    Buồn...! 
 



Thứ Sáu, ngày 19 tháng 10, 2007 
 
 
BÔNG HỒNG TẶNG MẸ! 
Điểm Ngôi sao Blog: 24 (4 lượt) | Lượt xem: 2267   
 

Ngày 20 tháng 10 sắp đến, ngày Phụ nữ Việt Nam. Con ở xa mãi đây! Nghe Bông hồng cài 
áo mà chảy nước mắt. Con mong trên ngực áo con mãi là đoá hoa màu hồng, để con được 
quyền vui sướng. Vì còn Mẹ, để con về bên mẹ, nhỏ bé như xưa. 
 
Mẹ cũng thích nghe Khánh Ly hát, Mẹ nhỉ? Mẹ bảo: cô ca sĩ này hát cứ nhẹ nhàng như 
không! Hát nhẹ nhàng, như mong ước của con: “Rồi một chiều nào đó anh về, nhìn Mẹ yêu, 
nhìn thật lâu, rồi nói , nói với Mẹ rằng: Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ có biết hay không? Biết gì?Biết 
là, biết là…con thương Mẹ không!”.  Con đã về bên Mẹ, con muốn hát cho Mẹ nghe, mà Mẹ 
thì nằm bất động. Mẹ nhận ra con thoáng chốc, rồi lịm đi trong một cõi mông lung. Bây giờ, 
Mẹ nằm như thế, Mẹ có nghe anh nói, có nghe chúng con nói: Mẹ có biết chúng con thương 
Mẹ nhiều lắm không?Mẹ ơi, ngày ngày con sẽ nguyện cầu cho Mẹ mau chóng bình phục. 
Hôm nay, con muốn gửi về Mẹ một bông hồng đỏ thắm. Và những lời ca: 
Mẹ, mẹ là dòng suối dịu hiền 
Mẹ, mẹ là bài hát thần tiên 
Là bóng mát trên cao 
Là mắt sáng trăng sao 
Là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối 
Mẹ, mẹ là lọn mía ngọt ngào 
Mẹ, mẹ là nải chuối buồng cau 
Là tiếng dế đêm thâu 
Là nắng ấm nương dâu 
Là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời… 
                                                                                    19.10.2007 

Thứ Hai, ngày 22 tháng 10, 2007 
 
 
Thư gửi bà xã! 
Điểm Ngôi sao Blog: 18 (3 lượt) | Lượt xem: 354   
 
Bà xã yêu quí! 
Hôm nay là ngày mấy rồi nhỉ? Chết thật, bây giờ mới sực nhớ ra là 22 tháng 10. Anh quên 
phéng không chúc mừng em nhân ngày phụ nữ Việt Nam! Tại hôm đó, anh mắc...nhậu!  
 
Anh hình dung em lúc chờ tin nhắn, mà anh cứ bặt tăm hơi! Thôi thì cứ ghi sổ nợ (không lẽ 
vợ chồng mà lại ghi sổ ...thù vặt!). 
Anh xin thề sống thề chết với em là ngày hôm ấy anh chẳng có chúc mừng cho em nào cả. 
Cho nên các em xinh đẹp giờ này cũng thù anh, giận anh hết cả rồi! 
Mà như thế thì em yên tâm lớn! 
Thằng bạn cùng đi còn khốn khổ hơn, vì nó lỡ quên ngày đó là ... kỷ niệm 10 năm ngày cưới! 
Không biết nó có phải ca bài: Xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em ...không? 
Thôi, coi như 22 cũng là ...20! Ngày hôm nay anh chúc em cũng là không đụng hàng! (Hồi 
giờ anh toàn chơi hàng độc không hà!). 
Anh chúc bà xã luôn trẻ trung xinh đẹp (đừng có càu nhàu mà xấu gái!!!) và luôn nhớ anh 
(cấm được nhớ ...ông hàng xóm nhé!)! 
Mai mốt có quên ngày nào nữa thì lại...tiếp tục ghi sổ!!! 



 

Thứ Bảy, ngày 27 tháng 10, 2007 
 
 

Đường xa ướt mưa 
Điểm Ngôi sao Blog: 30 (5 lượt) | Lượt xem: 609   

Những khi không suy nghĩ được gì, lại ngồi nghe nhạc. Nhạc có thể làm 
dịu lòng, nhưng đôi khi như xát muối! Tối qua nghe mãi Đường xa ướt mưa: 
“Đêm nay thời gian đứng yên lắng đọng, cho đôi tình nhân đắm trong giấc 
mộng…”, tự dưng cứ bồi hồi như sống lại một thuở lãng mạn thời sinh viên. Mà 
nhớ ngày ấy tình yêu dệt nên từ khoảnh khắc một đêm mưa. Còn nhớ không 
em, một đêm mưa hai đứa lặng lẽ bên nhau, không nói câu nào cho đến khi 
mưa ào đến! Mưa cho lòng mình ấm, cho mối tình nồng gắn kết chúng mình 
ngày ấy. Để rồi mối tình thơ thành nghĩa vợ chồng gắn bó hơn 15 năm nay. “Xin 
mưa triền miên mãi không lắng đọng, cho đôi tình nhân đuối trong giấc mộng…”. 
Ngoảnh đi ngoảnh lại đã tóc hoa râm, bây giờ mà lãng mạn thế thì chắc buồn 
cười lắm nhỉ? Nhưng vẫn còn đó dáng em trong bóng hình thiếu phụ : ‘da em 
lụa là tóc em xõa mềm, lung linh trời sao sáng trong mắt em…”. Mà lạ, càng đi 
xa lại càng nhớ nhiều về những ngày đầu mình yêu nhau. 
            Mà sao lại nhớ đường – xa  - ướt – mưa? Hay tại mấy hôm nay điện 
thoại em báo ở nhà mưa dầm dề, phải hứng dột? Bây giờ cũng đường xa, 
nhưng nghe mưa ướt lại thương em chở con có khi mưa tạt ướt hết.Lại hình 
dung dáng em tất tả chạy vào bệnh viện chăm mẹ, mà thương mà cảm động khi 
nhớ tin em nhắn: “Anh yên tâm, em thương Mẹ không kém gì anh đâu!”. Mưa 
miền Trung mùa này không dành cho những đôi tình nhân mơ mộng mà làm trời 
thêm buồn não người, làm bao người phải lo thắt ruột. Mưa dầm dề làm em trằn 
trọc khó ngủ yên. Đường xa, mình như đôi vợ chồng Ngâu, chẳng giúp gì được 
vợ con trong những ngày mưa bão.  

Mưa ơi, thôi đừng triền miên… 
                                                                        27.10.2007 
                                                                             T.H.N 

Chủ Nhật, ngày 04 tháng 11, 2007 
 
 
 
Mẹ ơi! 
Điểm Ngôi sao Blog: 24 (4 lượt) | Lượt xem: 258   

Con gọi mãi hai tiếng "mẹ ơi!" mà mẹ không nói năng gì, mẹ nằm đó từng hơi thở mong manh, 
đôi tay lạnh con ủ ấm mà vẫn không ấm lại. Đau lòng quá. Mẹ có khi mở mắt to nhìn con, mà 
không nói được gì. Con cháu đang về quây quần bên mẹ, mà mẹ có hay không? Bây giờ sự 
sống của mẹ mong manh như treo sợi chỉ mành, mà chúng con không cách nào làm được gì 
cho mẹ, khi bệnh viện đã bó tay. 
Có thật bệnh tình của mẹ vô phương cứu chữa hay không? Chúng con đang giành giật mạ từng 
giây từng phút, để mẹ còn thỉnh thoảng mở mắt nhìn chúng con, để mẹ bớt nặng nề trong từng 
hơi thở... 
Mẹ ơi! 
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7 Góp ý: 
vào lúc 12:23 PM | Thứ Hai, ngày 05 tháng 11, 2007, Khải Hoàn  

 

      Chào bạn! Tuần qua mình loay hoay về chuyện chuyển dữ liệu các tài 
khoản Yahoo!360 về chỗ khác nên rất ít thì giờ đi thăm các blog bạn. Hôm 
nay thấy bản tin này của bạn, mình chỉ có mấy dòng chia sẻ: 

      - Bà cụ mình đã về cõi từ lâu nên mình không còn được sống hiện hữu 
trong tình mẫu tử nữa. Âu cũng là kết cục của mọi cuộc đời đều trong vòng 
sinh, lão, bện , tử. Xưa nay con người chỉ có thể xoay chuyển trong khuôn 
cái mệnh chứ không thể chống lại mệnh được. ( Tần Thuỷ Hoàng, Khổng 
Minh ... cũng vật thôi). Vậy mình nghĩ rằng : Phận làm con trước nguy nan 
của sinh mệnh mẹ cha là : Bình tĩnh để "Còn nước thì còn tát" để giữ tròn 
chữ Hiếu. Bạn nên làm sao đó để bà cụ cho các con cháu biết những điều 
dăn dò khi còn có thể truyền đạt thông tin được. ( đó là một trong những 
điều thuộc về "bình tĩnh" mà KH muốn nhắn gửi đến bạn) . 

      Chúc công việc của bạn chăm sóc sức khoẻ cụ bà có hiệu quả! 

      Bạn blog lâu dài. 

      KH. (DK) 

[Xóa]  
vào lúc 06:13 PM | Chủ Nhật, ngày 04 tháng 11, 2007, Mint  

 
 

Xin gởi một lời cầu nguyện !! 
[Xóa]  

vào lúc 11:14 AM | Chủ Nhật, ngày 04 tháng 11, 2007, thanhhoajohann  
 

Mẹ! em nhớ mẹ, xin chia sẻ cùng anh.Em cũng vậy, đã ở trong giâyphút đó. 
Nay mẹ em không còn nữa để lại trong em 1 nỗi buồn sâu thẳm. Cố gắng lên 
anh nhé! 
[Xóa]  

vào lúc 09:07 AM | Chủ Nhật, ngày 04 tháng 11, 2007, Huongmuathu  
 
 

cho phép tôi cầu nguyện cho bà cụ nhé,chúng tôi chẳng biết làm gì để có thể chia sẻ 
với bạn lúc này...mong bạn bình tĩnh,vì sẽ có nhiều việc cần tới sự lo toan của 
bạn.bình tĩnh nhé 
[Xóa]  

vào lúc 09:01 AM | Chủ Nhật, ngày 04 tháng 11, 2007, Phương Thảo  
 
 



Gửi anh! Xin chia sẻ cùng anh anh nhé. Mẹ T cũng trong tình trạng đó nên T hiểu lắm lòng 
anh. Chúng ta hãy chăm sóc cho mẹ mình hết lòng, cho mẹ hiểu các con của mẹ cần mẹ 
nhiều phải không anh? 
[Xóa]  

vào lúc 08:53 AM | Chủ Nhật, ngày 04 tháng 11, 2007, a  
 

hi vọng anh giữ sức khoẻ để có thể chăm mẹ tốt. em cũng chẳng biết nói sao nữa, tự 
dưng thèm về nhà ăn cơm với gia đình. đôi lúc trong lòng sợ có lỗi với bố mẹ anh ạ 
[Xóa]  

vào lúc 08:07 AM | Chủ Nhật, ngày 04 tháng 11, 2007, hoa hướng dương  
 
 

HHd xin được chia sẻ nỗi lòng của anh với Mẹ. Từng phút giây mẹ ở bên chúng ta là những phút giây 
quý báu .Điều quan trọng nhất bây giờ là anh cũng phải giữ gìn sức khỏe để còn chăm mẹ . Cầu mong 
mẹ vượt qua cơn nguy hiểm . 
[Xóa]  

Thứ Hai, ngày 05 tháng 11, 2007
 
 
 
Chợt thấy mình nhỏ bé 
Điểm Ngôi sao Blog: 12 (2 lượt) | Lượt xem: 606  
 
 
    Mấy đêm liền không ngủ được, những lúc tâm trạng như thế này, tôi lại muốn vào 
ngoisaoblog để nhìn kỹ nụ cười của Thúy! Em đã ra đi rồi, nhưng nụ cười và mơ ước của em 
vẫn sống! 
 
    Tôi chợt thấy mình nhỏ bé biết bao! Mẹ của tôi cũng đang từng giây phút chống chọi với tử 
thần, nhưng tôi biết Mẹ còn bao mơ ước nhỏ bé cho những đứa con, cho gia đình. Và có lẽ Mẹ 
cũng không muốn nhìn thấy con trai của Bà yếu đuối! Giờ này tôi chợt nghĩ đến câu kệ của 
một thiền sư: 
    Thân như điện ảnh hữu hoàn vô 
    Vạn mộc xuân vinh thu hựu khô 
và lại chợt nhớ tiếp bài kệ của thiền sư Mãn Giác: 
    Xuân khứ bách hoa lạc 
    Xuân đáo bách hoa khai 
    Sự trục nhãn tiền quá 
    Lão  tòng đầu thượng lai 
    Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận 
    Đình tiền tạc dạ nhất chi mai 
    Câu kệ của các thiền sư thâm thúy, lại chợt nhớ Mẹ kể đã từng vào chùa, thuộc kinh kệ từ 
năm lên 8 tuổi. Hôm nay Mẹ mấy lần nhướng mắt nhìn tôi, nhìn bộ mặt rầu rầu mà không nói 
được lời nào! Chắc Mẹ không muốn thấy tôi buồn! 
    Các con cháu đã về quây quần bên Mẹ! Và cũng như bao lần mê tỉnh suốt hơn hai tháng vừa 
qua, mỗi lần có con cháu nào đến thăm, chẳng hiểu phép màu nào khiến Mẹ lại mở mắt ra 
nhận diện từng người đến thăm. Vẫn là cái nhìn vô - ngôn! Các anh chị, cháu của Mẹ, có người 
đầu đã bạc, tuổi đời đã 60, 70 chỉ lặng lẽ nhìn Mẹ rồi lại ngồi nói chuyện. Các anh chị khác 
tuổi đã  quá 40, 50 thì cũng chỉ ngồi lặng bên Mẹ. Mẹ không bỏ sót một ai.  
    Thương chị ruột, thương anh ruột cũng trong tâm trạng như mình mà vẫn bình tĩnh hơn, 
trong khi mình thì rối bời ruột gan! 
    Bây giờ lại vào nhìn nụ cười của Thúy, để bình tâm lại! Vì một em gái nhỏ như em trước khi 
giã biệt cuộc đời này đã kịp làm nên ý nghĩa đời mình! Để nghĩ Mẹ cũng mong con trai Mẹ 



phải thật vững vàng kiên nghị! 
    Chợt nghĩ: những người đã sống trọn cuộc đời với lòng vị tha thì sẽ mãi còn ở cõi bất tử! 
Mẹ ta cũng thế! Sống trọn vẹn đạo nghĩa ở đời, hy sinh vô bờ bến, Mẹ sẽ thanh thản giã từ trần 
gian để làm cuộc trở về nhẹ nhàng!Như một nhành mai! 
   Nhưng con không chịu nổi suy nghĩ nếu một mai vắng Mẹ! Con nhỏ bé quá, Mẹ ơi! 
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3 Góp ý: 
vào lúc 08:16 AM | Thứ Ba, ngày 06 tháng 11, 2007, Huongmuathu  

 
 

nhỏ bé một chút thôi bạn à,rồi phải vững vàng nên nhé.bà cụ bệnh như thế ,sẽ có vô số 
những việc phải sắp xếp tiếp theo.nước sau cùng trần nam cũng đừng quá đau buồn,vì 
thực sự không phải là đã hết.khi người ta thương yêu thì chẳng có gì là mất đi ,là hết 
bao giờ,cái này không phải là lý thuyết đâu.tôi đã trải qua cảm giác đó rùimà.mong 
bạn bình tâm và vững vàng nhé 
[Xóa]  

vào lúc 07:57 AM | Thứ Ba, ngày 06 tháng 11, 2007, votinh  
 

Sinh_lão _bệnh -Tử: đó là qui luật của cuộc sống, chẳng có đứa con nào lại có thể chịu 
nổi khi một ngày nào đó mãi mãi mẹ sẽ rời xa mình, bạn à, hãy vững tin..mẹ bạn sẽ 
vui vì bạn 
[Xóa]  

vào lúc 07:08 AM | Thứ Ba, ngày 06 tháng 11, 2007, 5thanhcuchi  
 
 

TỪ MẪU MẸ HIỀN ÔI MẾN THƯƠNG  

CẢ TRỜI YÊU THƯƠNG ƠI MẸ ƠI  

ĐÀN CON QUANH MẸ VUI SƯỚNG THẬT  

NÚM RUỘT MẸ ĐÂY ĐÃ THÀNH TÀI  

ĐÃ THÀNH NHÂN CON NGƯỜI HỮU ÍCH  

CHO CUỘC ĐỜI TÔN VINH MẸ HIỀN ƠI  

THANH THƠI MỠ MẮT THẤY CON YÊU  

ÁNH MẮT ĐĂM CHIÊU CỦA CON HIỀN  

NIỆM PHẬT CHO LÒNG MẸ THẢNH THƠI  

VÔ NGÔN ÁNH MẮT TRÌU MẾN THƯƠNG  



MỘT CHÚT THẤT THẦN MẮT MỜ BẠC  

NHƯNG VẨN THẤY RỎ TÌNH THƯƠNG CON  

THƯƠNG CHÁU YÊU THƯƠNG TÌNH THƯƠNG SÁNG  

MẸ HIỀN NĂM THÁNG DA BỌC XƯƠNG  

ÔI MẸ YÊU THƯƠNG CỦA CHÚNG CON  

[Xóa]  
Thứ Hai, ngày 12 tháng 11, 2007 
 
 
Bài hát cho Mẹ 
Điểm Ngôi sao Blog: 24 (4 lượt) | Lượt xem: 619   
 
 
 
"Tim con rung lên khi nghe tiếng Mẹ..." 
Mẹ ơi, con muốn hát cho Mẹ để vợi bớt nỗi đau bệnh tật . Chỉ mong Mẹ qua cơn tao đoạn 
này! Bữa nay thấy thuốc Cha kê đơn cho Mẹ có tác dụng,Mẹ giải độc phù ở chân tay.Biết còn 
gian nan vì Mẹ vẫn phải thở oxy và thông ống. Nhưng niềm vui thấy Mẹ hồng môi trở lại 
khiến con muốn mượn lời ca Mamma do ca sĩ thần đồng thập niên 60 Robertino Loretti tặng 
Mẹ! "Con nâng niu ôm lấy cánh tay Mẹ yêu, vang trong tim con : Mẹ mến yêu"! 
 
Mamma-Robertino Loretti 
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vào lúc 11:49 AM | Thứ Hai, ngày 12 tháng 11, 2007, Huongmuathu  

 
 

giờ phút này hương chẳng biết nói gì hơn lãng tử ạ 
[Xóa]  

vào lúc 08:27 AM | Thứ Hai, ngày 12 tháng 11, 2007, .»-(¯`*Bambi*´¯)-».  
 
 

Mẹ sẽ nhanh chóng khỏe lại, anh Lãng à!!! Cầu mong bình yên cho mẹ! 
[Xóa]  

vào lúc 08:12 AM | Thứ Hai, ngày 12 tháng 11, 2007, 5thanhcuchi  
 
 

hơi thở mẹ mong manh  
trái tim con run sợ  
bài hát con cho mẹ  
tình thương mẹ tràn đầy  



sức sống sống từng giây  
ngày đêm con bên mẹ 
[Xóa]  

vào lúc 05:36 AM | Thứ Hai, ngày 12 tháng 11, 2007, a  
 

Bác thức khuy quá. Bác nên nghỉ để lấy sức chứ. Lúc em đọc bài này của bác là 5h30 
rồi 

Chúc bác và mẹ mạnh khoẻ  

Thứ Tư, ngày 14 tháng 11, 2007 
 
 
 
Mưa...nặng trĩu lòng! 
Điểm Ngôi sao Blog: 36 (6 lượt) | Lượt xem: 478   
 
 
 
Lại mưa! Mưa ơi sao phũ phàng thế? 
Đường hầm Hải Vân sạt lở, tàu ách tắc. Đà Nẵng, Quảng Ngãi nước lụt dâng mãi! Bao người 
màn trời chiếu đất, bao người lỡ chuyện tàu xe... 
Nhớ hôm mồng 3 về đến ga Diêu Trì, hôm đó Tuy Hoà lụt, tự nhủ thầm còn may, vì mẹ đang 
bệnh trọng, hôm đó lỡ tàu chẳng biết ra sao! 
Đến nay đã hơn 10 hôm, chẳng khi nào ngủ yên, bụng dạ bồn chồn vì bệnh tình của mẹ. Được 
mấy hôm trời nắng, sức khoẻ mẹ đã khá hơn. Nhưng sao giờ lại mưa, sao bây giờ lại mưa? 
Mẹ nằm đó, nhỏ thó, dốc từng hơi thở nặng nhọc. Đàm lên từng cơn, con đau thắt ruột, mẹ ơi! 
Tối qua lại một đêm thức trắng để cứu mẹ, khi đường ven cuối cùng đã tắc, làm mẹ khó thở, 
sưng phù. Hôm nay, y tá tới, cũng đành lắc đầu chịu thua. Lúc kim châm vào tay mẹ, mẹ nhăn 
mặt vì đau! Chỉ còn một đường bơm thuốc bắc, thức ăn qua ống xông cho mẹ. Sao giờ trời lại 
mưa dữ dội thế? Chưa bao giờ con cảm thấy lo sợ như bây giờ! 
Trời mưa, nhìn ti vi chiếu cảnh lụt khắp nơi, thấy cảnh tang thương mà nghĩ, mà quặn ruột. 
Mấy hôm trông mẹ, cố học, mong mẹ khoẻ hơn để ra Hà nội thi! Nhưng bây giờ thì không đi 
đâu nữa. Từng giờ, từng phút, hơi thở mẹ mong manh...Con phải làm sao? 
Mẹ ơi,đừng bỏ chúng con đi! Ngoài kia, mưa lạnh lắm! 
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Mong MẸ anh bình an , xin chia sẻ ! 
[Xóa]  

vào lúc 09:06 PM | Thứ Tư, ngày 14 tháng 11, 2007, Nguyễn Hữu Hiệp  
 



 ( NHH xin được chia sẻ nỗi lòng với THN ) 

Cơn mưa xối xả vào tim 
Lạnh lòng mẹ lắm, ngập chìm mắt sâu 
Nguyện cầu sớm hết cơn đau 
Cho mưa dịu lại, mẹ mau yên bình 

[Xóa]  
vào lúc 05:35 PM | Thứ Tư, ngày 14 tháng 11, 2007, .»-(¯`*Bambi*´¯)-».  

... !!!  

[Xóa]  
vào lúc 04:49 PM | Thứ Tư, ngày 14 tháng 11, 2007, Huongmuathu  

 
 

dù thế nào,bạn cũng cần phải có một tinh thần vững chãi.nước đang từ từ rút rồi 
đó.vững lên nào 
[Xóa]  

vào lúc 04:33 PM | Thứ Tư, ngày 14 tháng 11, 2007, Bi Kính lúp  
 
 

Không còn gì để nói, vì tất cả dành cho một lời cầu chúc: chúc mẹ anh Lãng sớm qua 
cơn hiểm nghèo, tiếp tục sống với con cháu của mình. 
[Xóa]  

vào lúc 03:51 PM | Thứ Tư, ngày 14 tháng 11, 2007, Rieu  
 
 

Mong mẹ anh Lãng khoẻ hơn... 
[Xóa]  

Thứ Năm, ngày 15 tháng 11, 2007 
 
 
Chúc mừng Ngôi Sao Blog thôi nôi! 
Điểm Ngôi sao Blog: 30 (5 lượt) | Lượt xem: 510   
 
 
 

    Ngày mai là sinh nhật của Ngôi Sao Blog, cũng là sinh nhật của blog tranhanam. Cảm 
thấy vui vui vì nơi đây tôi đã chia sẻ được với rất nhiều bạn bè. Một blog cộng đồng đúng 
nghĩa, đoàn kết, thân ái...sau bao nhiêu sóng gió. 
    Riêng cá nhân tôi, ngoisaoblog là người bạn đồng hành, là nơi đã giúp tôi có nhiều bạn bè, 
có nhiều dịp chia sẻ những niềm vui nỗi buồn của mình. Những giải thưởng của ngoisaoblog 
đã được đặt ở nơi trang trọng nhất: Tết gửi ngàn lời yêu thương, giải Ngôi Sao vàng blog... 
Tôi đã chứng kiến những số phận, những tấm gương, và có những tình bạn thật đẹp, thật cảm 
động. 
    Cũng có lúc mệt mỏi, bận rộn hay lãng du đâu đó, lãng quên không gửi bài cho ngôi sao 
blog, khi quay về vẫn được đón nhận những tình cảm nồng hậu của các bạn. Lâu lâu lên đọc 
được bài của bạn bè blog, cũng cảm thấy hạnh phúc. 
    16 + 11! 
    Con số 9 thật tròn! 
    Tròn đầy như tình cảm mọi người trong cộng đồng này chia sẻ cho nhau! 
    Nhân dịp này, xin cảm ơn những tấm lòng bè bạn đã đến với tôi trong quãng thời gian đầy 



thử thách của bản thân tôi hiện nay. Xin được tạ lỗi vì không có nhiều thời gian cùng bàn 
chuyện văn thơ, chuyện xã hội, chuyện quê, chuyện đời với mọi người. 
    Nhất định một ngày Lãng tử Trần Nam sẽ trở lại, tiếp tục chia sẻ tâm tình với bạn bè Ngôi 
Sao Blog! 

SINH NHẬT VUI VẺ! 

 Thứ Sáu, ngày 16 tháng 11, 2007 
 
 
 
Đi trên gió trên mây 
Điểm Ngôi sao Blog: 12 (2 lượt) | Lượt xem: 205  
 
 
Hôm nay rả rích mưa một ngày. Biết là không được phép gục ngã trong thời gian này, nhưng 
quả thật là mình quá tải khi những chuyện bất ngờ xảy đến. Mẹ thì còn nằm mê man, mà vợ thì 
lại tiếp tục phải đi mổ vì để lâu nguy hiểm đến tính mạng. Không thể đi máy bay ra Hà Nội 
như một quyết định liều lĩnh được. Chữ nghĩa là chuyện cả đời, tính mệnh những người thân 
yêu không cho phép mình thờ ơ. Về nhà, cảm giác như đi trên gió trên mây! Chỉ tội hai con 
còn quá nhỏ, chúng nó cứ ngơ ngác vì chả hiểu sao Nội thì nằm đó, còn Mẹ thì lại phải mổ. 
May mà có anh chị từ quê ra tiếp ứng gấp, để bây giờ mình còn chạy về nhà nghỉ ngơi. Chiến 
đấu còn dài, không thể cho phép mình gục ngã! 
 

Lãng tử Trần >> 10:42 PM  4 góp ý  

4 Góp ý: 
vào lúc 11:10 AM | Thứ Bảy, ngày 17 tháng 11, 2007, Nô.  

 

Chia xẻ với hoàn cảnh hiện thời của bạn.  

Thế đấy, cuộc sống đâu phải lúc nào cũng phẳng lặng mà nó luôn như thách 
thức ta . Hy vọng bạn sẽ vượt qua! 

[Xóa]  
vào lúc 09:10 AM | Thứ Bảy, ngày 17 tháng 11, 2007, carotxanh  

 
Cố gắng lên anh ạ. Em tin anh sẽ vượt qua được những khó khăn này.. 
[Xóa]  

vào lúc 08:45 AM | Thứ Bảy, ngày 17 tháng 11, 2007, •♥ Bắprang123 ♥•  
 

Bắp hiểu tâm trạng của anh bây giờ, vì bắp đã ở trong trường hợp tương tự vậy. Anh 
cố lên nha, rồi mọi việc cũng sẽ đâu vào đấy thôi. Chúc mẹ và vợ anh bình an. tặng 
anh 1 ngôi sao may mắn nè hihi 
[Xóa]  

vào lúc 11:11 PM | Thứ Sáu, ngày 16 tháng 11, 2007, Huongmuathu  
 

 bạn đang phải đối diện với những thử thách và gian khó .nhưng lửa thử vàng 
mà.không gục ngã,dứt khoát là không.đừng yếu lòng vì những khó khqăn đấy 
nhé.cho chúng tôi gởi lời thăm chị nhà. 



[Xóa]  
Chủ Nhật, ngày 18 tháng 11, 2007 
 
 
Ngậm ngùi Ngày Nhà giáo 
Điểm Ngôi sao Blog: 30 (5 lượt) | Lượt 
xem: 1040 

 

 
 
    Biết rằng điều viết ra chỉ là hiện tượng cá biệt, đúng ra không nên nói khi Ngày Nhà giáo 
Việt Nam sắp tới! Nhưng vẫn ngậm ngùi... 
    Ngậm ngùi trước hết là cho Mẹ! Ngày xưa, Mẹ làm ở Ủy ban Bảo vệ Bà Mẹ và Trẻ em tỉnh. 
Sau khi Mẹ về hưu, cơ quan này giải thể, sáp nhập vào Sở Giáo dục - Đào tạo. ấy năm trước, 
khi Mẹ khỏe mạnh, hàng năm Sở vẫn có món quà tặng nhân Ngày Nhà giáo! Sở dĩ như thế vì 
còn có người của cơ quan cũ làm Sở Giáo dục - Đào tạo nhớ đến Mẹ - người đã một tay gây 
dựng phong trào Nhà trẻ Mẫu giáo cho tỉnh. Nhưng đến nay, Mẹ về hưu đã 21 năm, lính 
UBBVBMTE qua Sở vẫn là lính, chắc may lắm thì họ mới nhớ Mẹ. Còn hai tháng rưỡi Mẹ mê 
man bất tỉnh, không hề có người nào ở Sở đến thăm. Cũng đành thôi, người đời mau quên mà! 
    Ngậm ngùi thứ hai của bản thân: đi học xa, quay về thăm Mẹ, không còn bụng dạ nào nghĩ 
đến Ngày Nhà giáo. Lên diễn đàn của trường, thấy thông tin văn nghệ chào mừng. Chạnh lòng! 
Mình đã xa môi trường thân yêu 2 năm, bây giờ không thể rảnh rỗi về tham gia cùng mọi 
người. 
    Ngậm ngùi thứ ba dành cho vợ: học sư phạm, yêu nghề giáo mà lại làm trái ngành. Bây giờ, 
Ngày Nhà giáo chắc cũng không thể đi thăm thầy cô giáo cũ, để ôn lại chút tình sư phạm, vì 
đang phải nằm viện. Năm nay trò cũ đi học hết, trò dạy trong thời gian nghỉ hè ở trường thì 
chưa đủ độ gắn bó, năm nay Ngày Nhà giáo chắc vắng hoa tươi!  Vợ nằm viện không thể mua 
hoa về cắm! 
    Đành hy vọng một mùa 20.11 sau vui vẻ hơn! 
 

Lãng tử Trần >> 02:16 AM  9 góp ý  
 
 

9 Góp ý: 
vào lúc 07:35 PM | Thứ Ba, ngày 20 tháng 11, 2007, nguyen thanh tuan  

 
HJ 
[Xóa]  

vào lúc 02:07 PM | Thứ Ba, ngày 20 tháng 11, 2007, Nô.  
 

Chia xẻ nỗi niềm của bạn. Mong bạn sớm vượt qua khó khăn này. 

[Xóa]  
vào lúc 08:07 AM | Thứ Hai, ngày 19 tháng 11, 2007, Huongmuathu  

 
 

mình muốn thấy phong cách của trần nam,hào hoa lãng mạn ,nhưng mạnh mẽ.đừng 
ngậm ngùi nữa,quá khứ đã qua ,dù buồn hay là vui,cũng thành kỷ niệm.lo cho bà cụ và 
chăm chị kỹ lưỡng trần nam à,hai người phụ nữ ấy bây giờ đang rất cần anh đó 
[Xóa]  

vào lúc 10:46 PM | Chủ Nhật, ngày 18 tháng 11, 2007, Joker group  



 

Hãy hi vọng, ước mơ và hãy 
cùng chia sẻ! 

[Xóa]  
vào lúc 10:20 PM | Chủ Nhật, ngày 18 tháng 11, 2007, Phi Chan  

 
Mình không phải là một thầy giáo. Tuy vậy cũng dạy một số bạn yêu thích chữ Hán 
cách viết chữ  tại chừa tào sách - Hà nội. Hôm nay các bạn nói: Tặng sư huynh và tặng 
cho mình một cái cà vạt. Không đáng bao nhưng vui đáo để. Ơ! Hoá ra mình cững 
đuợc đứng vào hàng ngũ các thầy giáo. 
[Xóa]  

vào lúc 08:47 PM | Chủ Nhật, ngày 18 tháng 11, 2007, Rieu  
 
 

Chúc mừng anh Lãng và tất cả các bạn Blogger là thầy cô giáo, các bạn SV ngành sư phạm, nhà quản lý giáo dục... nhân ngày Nhà Giáo 
VN. 
Chúc sức khoẻ và xin gởi bài thơ: 
 
Lời Ru Của Thầy 
 
Mỗi nghề có một lời ru 
Dở hay thầy cũng chọn ru khúc này 
Lời ru của gió màu mây 
Con sông của mẹ đường cày của cha 
 
Bắt đầu cái tuổi lên ba 
Thầy ru điệp khúc quê nhà cho em 
Yêu rồi cũng nhớ yêu thêm 
Tình yêu chẳng có bậc thềm cuối đâu! 
 
Thầy không ru đủ nghìn câu 
Biết con chữ cũng đứng sau cuộc đời 
Tuổi thơ em có một thời 
Ước mơ thì rộng như trời, ngàn năm 
 
Như ru ánh lửa trong hồn 
Cái hoa trong lá, cái mầm trong cây 
Thầy ru hết cả mê say 
Mong cho trọn ước mơ đầy của em. 
 
Mẹ ru em ngủ tròn đêm 
Thầy ru khi mặt trời lên mỗi ngày 
Trong em hạt chữ xếp dày 
Đừng quên mẹ vẫn lo gầy hạt cơm 
 
Từ trong vòm mát ngôi trường 
Xin lời ru được dẫn đường em đi 
(Con đường thầy ngỡ đôi khi 
Tuổi thơ lăn một vòng bi tới rồi!) 
 
Hẳn là thầy cũng già thôi 
Hóa thân vào mỗi cuộc đời các em 
Thì dù phấn trắng bảng đen 
Hành trang ấy đủ thầy đem theo mình 
 
(Đoàn Vị Thượng) 
[Xóa]  

vào lúc 05:16 PM | Chủ Nhật, ngày 18 tháng 11, 2007, (¯`•._.• @TuanAnh@ •._.•´¯)  
 

 
Nhan xet cua ban Khai Hoan that hay ! 

Du ko hoa, ko qua, ko tham hoi .Nhung trong long chung ta, toi tin ai cung co nhung tinh cam cua co 
thay ! 

[Xóa]  



vào lúc 12:08 PM | Chủ Nhật, ngày 18 tháng 11, 2007, Khải Hoàn  

Xưa các cụ dạy "Nhất tự vi sư" và còn nóI " Không thầy, đố mày làm nên" đủ nói 
truyền thống tôn sư trọng đạo của các cụ biết chừng nào? Ngày nay Việt Nam có ngày 
"Nhà Giáo 20/11". Nhân ngày này, ai đã từng là học trò đều ít nhiều nhớ đến công đức 
của các thấy cô đã từng dạy mình. Đó là cái tình vốn có của người Việt ta, nó xuất 
hiện hay ẩn bóng đi là do nhiều hoàn cảnh khác nhau bạn a. Trong hoàn cảnh nước ta 
đang hoà nhập với thế giới tôi nghĩ chúng ta nên làm lại vài cái trong đó có ngày "Nhà 
Giáo". Theo tôi nên lấy ngày "Hiến chương Quốc tế các Nhà Giáo" để cùng toàn thể 
loài người hiện hữu trên thế giới chung ngày Hội này thì hơn. (Chúng ta đã có nhiều 
năm kỷ niệm như thế, không nên cách biệt với thế giới về việc này. Nếu có thể bạn tìm 
hiểu Lịch sử Hiến chương quốc tế các nhà giáo, vẽ lại huy hiệu biểu tượng của ngày 
này ... và kể cho chúng tôi nghe nhé !). 

Đừng! Đừng ! Chẳng có gì phải ngậm ngùi một khi cả xã hội đang đầy rẫy những điều 
ngang trái bất công, cả đất nước đang vội vã quay trở lại đầu con đường mà đáng lẽ 
hơn nửa thế kỷ qua dân tộc ta đã băng băng trên đó. Nhưng Hy vọng của bạn là Hy 
vọng chung của tất cả người Việt Nam chân chính hướng đến tiền đồ của đất nước 
sáng láng hơn. Vậy chúng ta cùng Hy vọng ! 

Nhân ngày Nhà Giáo tôi chân thành chúc bạn cảm nhận được ý nghĩa cao sâu vượt 
không-thời-gian của nghề làm thầy ( Ý nghĩa này nó luôn ở tầm cao và không bao giờ 
la đà nơi cuộc sống nhầy nhụa của đời thường ) .  

KH. 

[Xóa]  
vào lúc 08:29 AM | Chủ Nhật, ngày 18 tháng 11, 2007, Tê Giác  

 
 

Em chia sẻ với anh , cái câu " tiên học lễ " nhiều khi em thấy nó sáo rỗng , cái cần 
chính là tình nghĩa và truyền thống Việt là " Uống nước nhớ nguồn " mà . Chúc MẸ 
anh một ngày thật ý nghĩa của 1 năm này . 

Thứ Hai, ngày 19 tháng 11, 2007 
 
 
Cảm nhận "Một người Hà Nội" (Nguyễn Khải) 
Điểm Ngôi sao Blog: 18 (3 lượt) | Lượt xem: 5678   
 
 
 

Một người Hà Nội – con người từ góc nhìn văn hoá: 

Trong Một người Hà Nội, Nguyễn Khải viết bằng sự trải nghiệm của 
chính ông, một người gắn bó Hà Nội, am hiểu sâu sắc nếp sống thanh lịch 
Tràng An từ chính gia đình ông. Nhân vật bà Hiền là một gương mặt đặc 
biệt mang những nét tính cách Hà Nội đậm nét. Một con người đã chứng 
kiến những thay đổi trong suốt những năm tháng Hà Nội chuyển mình từ xã 
hội  tư sản trước cách mạng thành Hà Nội theo mẫu hình xã hội chủ nghĩa. 
Những cơn trở dạ của lịch sử đã hằn dấu vào tâm tư những người Hà Nội 



với tất cả những tác động vào nếp sinh hoạt, nhưng dường như nét “bảo thủ” 
trong tâm hồn Hà Nội không dễ gì chấp nhận sự thay đổi phá vỡ đi nếp sống 
ngàn năm văn vật. Biệt tài của Nguyễn Khải dường như phát huy rất rõ nét 
trong tác phẩm này, đó là khả năng lý giải những biến chuyển trong tâm 
hồn, lý giải mối quan hệ giữa con người và hoàn cảnh. Nhưng có thể thấy sự 
khác biệt trong cách lý giải của nhà văn từ Mùa Lạc viết những năm 58 - 60 
đến Một người Hà Nội viết vào thập kỷ 90. Nhân vật chị Đào trong Mùa 
Lạc là con người hoà nhập vào hoàn cảnh cuộc sống mới, vượt qua những 
mặc cảm thân phận, lột xác hồi sinh, từng bước hoà nhập với cộng đồng. 
Còn ở Một người Hà Nội, bà Hiền xuất hiện trong tác phẩm là một người 
dường như không dính dáng những biến động chính trị, nhưng vẫn chịu sự 
tác động của hoàn cảnh môi trường. Đặt vào bối cảnh đầy biến động của lịch 
sử, người phụ nữ ấy vẫn giữ nếp nhà như một cách ứng xử “dĩ bất biến ứng 
vạn biến”, giữ vẹn cốt cách người Hà Nội.  Cùng với thời gian, sự lịch lãm 
dường như là tích tụ tinh hoa con người Hà Thành này.Con người trong tác 
phẩm không nhẹ dạ, cả tin, xốc nổi, sống theo phong trào và cũng không 
quay lưng với xã hội, sống một cách tỉnh táo cân nhắc. Nguyễn Khải đã lý 
giải tính cách đặc biệt của bà Hiền từ gốc gác gia đình, miêu tả một cách tỉ 
mẩn nếp ăn, ở, sinh hoạt mang theo phong thái kiểu cách, sang trọng, luôn 
đề cao nếp nhà. Nhân vật có lý lịch phức tạp: vừa phong kiến, vừa có hơi 
hướng tư sản. Nếu xét theo tiêu chí thành phần, thì bà Hiền lại có gốc gác 
lao động mà  nên, mà giàu có một cách lương thiện, một lý lịch rối rắm đến 
nỗi con cháu trong nhà cũng coi bà là tư sản, một thành phần cần phải lánh 
xa trong xã hội mới nếu không muốn chuốc lấy phiền toái. Vậy mà, một 
nhân vật đã từng giao du với giới văn nghệ sĩ Hà Thành nổi tiếng lịch lãm 
và tài hoa từ khi còn trẻ, đến lúc lập gia đình lại gắn cuộc đời với một ông 
giáo tiểu học, âu cũng là sự khác lạ trong tính cách, trong quan niệm về tình 
yêu và hôn nhân. Bà Hiền là một kiểu người hoàn toàn không thích hợp với 
dòng văn học ca ngợi cuộc sống mới, con người mới trước kia, nhưng hoàn 
toàn không phải là một loại nhân vật trở thành đối tượng phê phán của 
Nguyễn Khải như “cái thời lãng mạn”. 

Sống trong môi trường xã hội mới, khi những làn sóng qui chụp lý 
lịch thành phần, sự đề cao đấu tranh giai cấp luôn là nỗi ám ảnh, tác động 
vào những người trong gia đình:  “Ăn cốt để sống, để làm việc, hay hớm gì 
cái thứ lễ nghi rườm rà của … giai cấp tư sản”, “đã là tư sản thì không 
thể tin cậy được” thì bà vẫn sống một cách đàng hoàng sang trọng bởi bà tin 
tưởng: “Tao có bộ mặt tư sản, một cách sống rất tư sản, nhưng lại không 
bóc lột ai cả thì làm sao thành tư sản được.” Đó là thái độ bình thản trước 
hoàn cảnh, bất chấp mọi sự nghi kỵ thành kiến. Không hẳn mọi tính cách Hà 
Nội đều là những giá trị, nhưng nhà văn đã khai thác vào mối quan hệ con 
người hoàn cảnh theo một cách nhìn mới, không ngần ngại chỉ ra những nét 
ấu trĩ trong quan niệm của một thời, chẳng hạn cách thích nghi hoàn cảnh 
chế độ mới, từ chồng đến con bà Hiền đều gọi “đồng chí” với người cháu 
đến thăm nhà. Hay cái thái độ ứng xử nhằm “thích ứng” của bà Hiền cũng 



được diễn tả một cách rõ ràng và táo bạo : “Chế độ này không thích cá 
nhân làm giàu, chỉ cần họ đủ ăn, thiếu ăn một chút càng hay, thiếu ăn là 
vinh chứ không là nhục, nên tao cũng chỉ cần đủ ăn.” Những câu văn như 
thế trong Một người Hà Nội là một minh chứng cho sự thay đổi trong quan 
niệm về con người, của một xu hướng nói thẳng nói thật của văn học thời 
đổi mới, mà một cách nhìn như vậy trước kia sẽ dễ bị các nhà phê bình qui 
chụp cho là “mất lập trường”. Nhân vật bà Hiền là một mẫu hình của người 
Hà Nội với tất cả sự lịch lãm khôn ngoan nhưng không đến nỗi lạnh lùng 
duy lý: “Mọi sự mọi việc đều được các bà ấy tính toán trước cả. Và luôn 
luôn tính đúng vì không có lòng tự ái, sự ganh đua, tính thời thượng chen 
vô. Không có cả sự lãng mạn hay mơ mộng vớ vẩn. Đã tính là làm, đã làm 
là không thèm để ý đến những đàm tiếu của thiên hạ.”. Đó là cách sống 
biết rõ giá trị và khả năng của mình, nhưng không phải là lối sống ích kỷ, bo 
bo vun vén cho riêng mình theo chủ nghĩa cá nhân tư sản hoàn toàn.  

Nhà văn còn khai thác nét tính cách nhân vật khi đặt vào trong những 
giờ phút trọng đại có ý nghĩa sống còn với dân tộc để người đọc biết đến 
một sự thực tâm hồn những người mẹ trong thời chiến tranh. Trong văn học 
trước 1975, có lẽ những hoàn cảnh tiễn người thân ra trận sẽ được khai thác 
tập trung vào cảm hứng sử thi, ca ngợi hình ảnh người ra đi tươi vui, người 
ở nhà tin tưởng và lời hẹn trở về trong chiến thắng vinh quang. Nguyễn 
Khải đã không diễn tả theo đường mòn cũ mà cho chúng ta nhìn thấy một sự 
thật về con người trong thời chiến. Người mẹ ấy đã chấp nhận cho đứa con 
đầu ra mặt trận, trong một tâm trạng thật đặc biệt như bao bà mẹ khác. Khi 
người cháu hỏi : “Cô bằng lòng cho em đi chiến đấu chứ?” bà đã nói ra một 
sự thật: “Tao đau đớn mà bằng lòng, vì tao không muốn nó sống bám vào 
sự hy sinh của bạn bè. Nó dám đi cũng là biết tự trọng.”. Xét cho cùng, đó 
cũng là lòng tự trọng của một người mẹ, của một người ý thức rõ trách 
nhiệm công dân của mình,trong thời điểm “những năm đất nước có chung 
một tâm hồn, một gương mặt”. Không chỉ có vậy, cả người con trai thứ hai 
hừng hực khí thế thanh niên thời đại đòi lên đường, bà cũng có một cách 
ứng xử thể hiện rõ phẩm cách một người mẹ hiểu rõ tâm tư thế hệ con cháu: 
“Tao không khuyến khích, cũng không ngăn cản, ngăn cản tức là bảo nó 
tìm đường sống để các bạn nó phải chết, cũng là một cách giết chết nó”. 
Nhà văn không chỉ khai thác hình tượng người mẹ thời chiến dưới một góc 
nhìn mới, mà còn thấy được sự ảnh hưởng lan truyền thế hệ, khi lòng tự 
trọng dân tộc đã hoà quyện niềm tự hào nếp nhà, để những đứa con sống 
xứng đáng với niềm tự hào của mẹ. Cái tinh tế trong đời sống tình cảm của 
người Hà Nội chính là thái độ biết chia sẻ trước đau thương mất mát của 
người mẹ khác. Trong giờ phút hân hoan mừng chiến thắng, điều xúc động 
lại chính là nỗi đau thấm thía được phát biểu qua câu nói của Dũng – con bà 
Hiền, người lính can trường trở về trong vinh quang nhưng hiểu rõ giá trị 
của sự hy sinh, khi sáu trăm sáu mươi người trai Hà Nội ra đi chỉ trở về hơn 
bốn chục người, khi người bạn thân nằm lại chiến trường ngay trước giờ 
chiến thắng: “Cháu biết nói thế nào với một bà mẹ có con hy sinh, mà bạn 



của con mình lại vẫn còn sống, sống đến bây giờ, đến hôm nay”. Đó là giá 
trị nhân bản của cuộc chiến đấu, được tính bằng máu! Không thể vì niềm 
hân hoan hội ngộ, vinh quang chiến thắng mà được phép quên đi! Nguyễn 
Khải đã khai thác vào một góc khuất của chiến tranh mà trước đó văn học ta 
mới chỉ khai thác cái hùng tráng mà chưa nói nhiều về bi kịch của từng gia 
đình, từng số phận trong chiến tranh. Vào thời điểm ấy, cách nhìn của nhà 
văn đã có sự chuyển hướng so với văn học giai đoạn trước, hướng đến với 
cái bình thường.  

          Bà Hiền đã giữ nếp nhà bất di bất dịch suốt một đời người. Đó 
thực chất là cái mà nhà văn đã từng tâm niệm: “Nói cho cùng, để sống 
được hàng ngày tất nhiên phải nhờ vào những “giá trị tức thời”. Nhưng 
sống cho có phẩm hạnh, có cốt cách nhất định phải dựa vào những giá 
trị bền vững” (Nguyễn Khải, tuyển tập tiểu thuyết, NXB Hội Nhà văn, Hà 
nội, 1999). Giá trị văn hoá ấy kết tụ trong một người phụ nữ vô danh, bình 
thường cũng đã kết tụ tầng sâu văn hoá đất kinh kỳ xưa. Ngay cả khi cơn lốc 
dữ dội của nền kinh tế thị trường làm xói mòn đi nếp sống của Hà Nội ngàn 
năm văn vật thì cũng không thể làm lay chuyển ý thức của những con người 
luôn tin vào giá trị văn hoá bền vững của Hà Nội không thể mất đi. Chỉ ra 
những nét tính cách phức tạp nhưng hết sức hợp lý của một người phụ nữ 
bình thường, Nguyễn Khải đã đề cao nét đẹp văn hoá Hà Nội ẩn chứa trong 
nhân vật bà Hiền. Từ lời ăn tiếng nói, cách giáo dục con cháu thể hiện sự 
nền nã và nghiêm khắc: “Chúng mày là người Hà Nội thì cách đi đứng nói 
năng phải có chuẩn, không được sống tùy tiện buông tuồng (…) Tao chỉ 
dạy chúng nó biết tự trọng, biết xấu hổ còn sau này muốn sống sao thì 
tùy” đến cách sống biết tổ chức trật tự và làm sang trọng con người: từ ăn, 
mặc, ở hàng ngày đến những thú chơi tỉ mẩn gọt củ thủy tiên đón giao thừa 
của người Hà Nội xưa từng được Nguyễn Tuân ca ngợi, bà Hiền là biểu 
tượng không chỉ của một thời vàng son đã qua của Hà Nội mà còn là hiện 
thân của văn hoá Tràng An đứng vững trong bao đảo điên thường nhật. Có 
thể tính cách bà Hiền còn những điều phải bàn cãi để đi đến một sự nhận 
diện có tiêu biểu cho tính cách người Hà Nội gốc hay không, nhưng như nhà 
văn khẳng định: “Với người già, bất kể ai, cái thời đã qua luôn luôn là thời 
vàng son. Mỗi thế hệ đều có thời vàng son của họ. Hà Nội thì không thế. 
Thời nào nó cũng đẹp, một vẻ đẹp riêng cho một lứa tuổi.”. Không những 
thế, ông còn bày tỏ thái độ ca ngợi con người biết trân trọng những giá trị 
tâm linh, như cây si cổ thụ đền Ngọc Sơn vẫn vững chãi qua thời gian. Dẫu 
có lúc bị bật gốc, nhưng nhờ những con người còn biết lưu giữ những giá trị 
đích thực của quá khứ mà cây cổ thụ đã được hồi sinh. Những giá trị văn 
hoá bền vững không bao giờ mất đi, mà như nhà văn ước ao những giá trị ấy 
sẽ hoá thân vào hiện tại: “Bà già vẫn giỏi quá, bà khiêm tốn và rộng lượng 
quá. Một người như cô phải chết đi thật tiếc, một hạt bụi vàng của Hà Nội 
rơi xuống chìm sâu vào lớp đất cổ. Những hạt bụi vàng lấp lánh đâu đó ở 
mỗi góc phố Hà Nội hãy mượn gió mà bay lên cho đất kinh kỳ chói sáng 



những ánh vàng.”. 

Quan niệm nghệ thuật về con người của Nguyễn Khải đã xuất phát từ 
góc nhìn văn hoá, khắc phục bệnh sơ lược một chiều trong cách nhìn con 
người cá nhân của văn học giai đoạn trước đó.  Điều đó làm nên khuynh 
hướng sáng tác chủ đạo của Nguyễn Khải trong thời đổi mới, bộc lộ một 
thái độ tỉnh táo điềm tĩnh của nhà văn trong việc soi chiếu vào những ngóc 
ngách đời thường muôn mặt. 
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Hà Tĩnh, ngày 2/8/2008 
Kính gửi: Bác Trần Hà Nam! 
Có nên đưa truyện ngắn “Một người Hà Nội” của Nguyễn Khải vào chương trình giáo 
dục phổ thông? 
 
1. Tác phẩm có nhân vật tiêu biểu cho “vẻ đẹp và chiều sâu văn hoá của người Hà 
Nội”? 
“Một người Hà Nội” là truyện ngắn rút từ tập “Hà Nội trong mắt tôi” (NXB Hà Nội, 
1995) của nhà văn Nguyễn Khải. Tác phẩm có mặt trong chương trình thí điểm trước 
đó và được đưa vào chương trình Ngữ văn 12 nâng cao từ năm học 2008-2009. Mục 
“Kết quả cần đạt” của SGK yêu cầu: “Cảm nhận được vẻ đẹp và chiều sâu văn hoá của 
người Hà Nội qua hình tượng nhân vật bà Hiền”. Và trong nội dung hướng dẫn khai 
thác, SGV (NXB Giáo dục, 2008, mã số NG208M8, tr. 53) đã chứng minh cho nhận 
định ấy qua các biểu hiện cụ thể của nhân vật: 
“-Việc hôn nhân: bà Hiền “chọn bạn trăm năm là ông giáo cấp tiểu học hiền lành, 
chăm chỉ”…chọn lựa của bà cho thấy bà có thái độ nghiêm túc với hôn nhân, đặt trách 
nhiệm “làm vợ”, “làm mẹ” lên trên mọi thú vui khác. 
-Việc sinh con: Ở cái thời người Việt Nam thích đẻ nhiều con thì quyết định của bà 
Hiền chấm dứt sinh đẻ vào năm 40 tuổi là một quyết định khác người…Như vậy, trách 
nhiệm làm cha làm mẹ không phải chỉ ở việc sinh con mà quan trọng hơn là cho con 
một nhân cách sống, không bị lệ thuộc. Tình yêu con của bà Hiền là tình yêu sáng suốt 
của người mẹ giàu lòng tự trọng… 
-Việc quản lí gia đình: bà Hiền luôn là người chủ động, tự tin vì bà hiểu rõ vai trò 
quan trọng của người vợ, người mẹ.  
-Việc dạy con: bà Hiền dạy con khi chúng còn nhỏ và dạy từ những cái nhỏ nhất… 
Cái chuẩn trong suy nghĩ của bà là “lòng tự trọng”. Lòng tự trọng không cho phép con 
người sống hèn nhát, ích kỉ. Bà bằng lòng cho Dũng đi chiến đấu vì “không muốn nó 
sống bám vào sự hi sinh của bạn bè”…. 
Và SGV kết luận: “bà Hiền là người có bản lĩnh, trung thực, giàu lòng tự trọng”…và 
đó là “một người Hà Nội”. SGV còn đưa ra một số dẫn chứng như: lòng tự trọng, bản 
lĩnh (đã được nói ở phần trước), phòng khách được bài trí sang trọng, thái độ ung dung 
tự tại, sự khôn ngoan, sâu sắc của trí tuệ… để chứng minh bà Hiền là nhân vật kết tinh 
“vẻ đẹp và chiều sâu văn hoá của người Hà Nội”!  
2.Một cách cảm nhận khiên cưỡng, phi lịch sử: 
Trước hết, xin được trao đổi cùng với các tác giả SGK Ngữ văn 12 nâng cao rằng: cần 



có một sự thống nhất trong việc xác định chuẩn mực của một con người, một hình 
tượng nghệ thuật được coi là kết tinh, tiêu biểu cho vẻ đẹp và chiều sâu văn hoá của 
một vùng miền. Chắc các vị sẽ không phủ nhận rằng: dù tiêu biểu cho Hà Nội hay bất 
cứ địa phương nào trên đất nước Việt Nam thì chuẩn mực đầu tiên, quan trọng nhất đó 
là lòng yêu nước và tình yêu thương con người (hay yêu nước và nhân đạo). Nếu 
không thống nhất được như vậy, thì sự trao đổi này sẽ trở nên vô nghĩa. Các vị nhấn 
mạnh nhân vật ở phẩm chất tự trọng, cái đó chúng tôi không phản đối, song đó không 
phải là chuẩn mực đầu tiên, quan trọng nhất khi nói đến một hình tượng tiêu biểu cho 
vẻ đẹp văn hoá của một vùng miền, dân tộc.  
2.1. Bà Hiền có phải là người yêu nước?  
Theo SGV thì câu trả lời là “có”, với một dẫn chứng, biểu hiện duy nhất: bà đã “bằng 
lòng” cho con đi bộ đội trong “đau đớn”, và cụm từ “yêu nước” còn được nhắc lại như 
sau “giằng xé giữa tình yêu con với tình yêu nước”, “có lòng tự trọng sẽ có lòng yêu 
nước”, “là mình trong quan hệ với cộng đồng, đất nước”…quanh đi quẩn lại cũng 
không ngoài chi tiết bà Hiền đồng ý cho con đi bộ đội đánh giặc. 
Còn theo chúng tôi, câu trả lời là “đáng ngờ”: Về việc đồng ý cho con đi bộ đội, có bà 
mẹ nào trên đất nước Việt Nam lại không xử sự như thế, nói chung nó đã quá phổ biến 
đến mức nếu ai cứ vin vào đó để chứng minh lòng yêu nước của bản thân thì đúng là 
“không còn gì để nói”. Hơn nữa, ai cũng biết là dù bà có đồng ý hay không thì con bà 
vẫn đi bộ đội.  
Gia đình bà Hiền không tản cư kháng chiến, vì không thể sinh cơ lập nghiệp nơi khác 
được, và bà chẳng có hành động gì giúp đỡ kháng chiến trong suốt 9 năm ròng rã. Khi 
hoà bình lập lại, vì khó khăn, nhà trước có chủ trương trưng mua, trưng dụng một số 
nhà cửa của giai cấp tư sản, gia đình bà có hai dinh cơ và bà đã nhanh chóng bán đi 
một ngôi nhà để bảo toàn túi tiền của mình. Khi nhà nước có chủ trương không nuôi 
người hầu, người ở trong nhà, xuất phát từ lí tưởng nhân đạo không còn cảnh người 
bóc lột người, thì bà vẫn không chấp hành, đơn giản bởi vì bà đã quá quen với lối sống 
có người hầu hạ. Bà Hiền làm thế được đánh giá là khôn ngoan, vậy những người dân 
góp vàng, góp tiền trong Tuần lễ Vàng, Quỹ Độc lập, những người bỏ ra hàng ngàn 
cây vàng giúp đỡ Chính phủ, những người dân “xe chưa qua, nhà không tiếc”, đào 
hầm nuôi giấu cán bộ bất chấp chết chóc, tù đày…là “dại” ư? Xin nói thêm bà Hiền là 
người không mấy thiện cảm, mặn mà với Chính phủ, chế độ mới.  
Cho nên đánh giá bà Hiền là người “yêu nước” là khiên cưỡng và phi lịch sử.  
2.2. Bà Hiền có phải là người có trái tim nhân ái? 
SGV hầu như không khai thác phương diện này, đơn giản bởi vì nhân vật không có bất 
cứ biểu hiện gì chứng tỏ là người có tâm hồn nhạy cảm, có trái tim nhân ái, biết rung 
động, yêu thương, chia sẻ trước niềm vui hay nỗi đau của của con người. SGV ca ngợi 
bà Hiền khôn ngoan, sáng suốt trong hôn nhân khi “chọn bạn trăm năm là một ông 
giáo cấp Tiểu học hiền lành, chăm chỉ”. Hỡi ôi, bà Hiền khôn ngoan quá, nhưng cũng 
tỉnh táo, lạnh lùng quá! Ai đến với hôn nhân cũng cần cân nhắc, song hôn nhân chân 
chính, hạnh phúc phải xuất phát từ tình yêu, sự đồng điệu, giao cảm về tâm hồn, sự 
dấn thân, chia sẻ chứ không phải được bắt đầu từ một quyết định đầy toan tính như thế. 
Làm thế không xấu nhưng có gì hay ho để mà khen!  
Sau khi người ở về quê và mất, hàng năm, người chồng đều sắm sửa các thứ quà quê: 
gạo, đậu xanh, miến và rượu lên biếu gia đình bà Hiền. Nếu bà có lòng nhân ái thì nên 
từ chối các thứ quà ấy, hoặc chỉ nhận một chút có tính tượng trưng. Như thế mới là 
cách ứng xử lịch thiệp, có văn hoá, xuất phát từ tình yêu thương con người. Mặt khác 
cũng không thấy bà Hiền giúp đỡ gì gia đình người đầy tớ cũ ấy.  
Từ đầu đến cuối truyện, người đọc không hề thấy ở bà Hiền có một giọt nước mắt khi 
con đi bộ đội, không hề thấy niềm vui nghẹn ngào nghi con lành lặn trở về, không hề 
thấy một chút ngậm ngùi khi nhắc đến người chồng quá cố, thiếu vắng những hành vi 
từ thiện, chia sẻ với người nghèo khổ xung quanh! Đành rằng những chi tiết ấy có vẻ 



“công thức”, “sáo mòn” song sự thiếu vắng ấy khiến độc giả nghĩ đến một tính cách 
cứng rắn, lạnh lùng, ít tình cảm.  
Một nhân vật không có gốc rễ yêu nước và nhân ái sâu vững, liệu có xứng đáng trở 
thành biểu tượng của thủ đô ngàn năm văn hiến? Chúng ta thường nói Hà Nội “linh 
thiêng và hào hoa”, cái “linh thiêng” của Hà Nội chính là sự kết tinh truyền thống yêu 
nước suốt hàng ngàn năm lịch sử.  
3.Giáo dục điều gì cho học sinh qua hình tượng nhân vật bà Hiền? 
Một trong những tiêu chí quan trọng để lựa chọn tác phẩm văn học đưa vào SGK là 
tính giáo dục: giáo dục về tư tưởng, đạo đức, lối sống mà quan trọng nhất là lòng yêu 
nước, tình yêu thương con người. Thông qua vẻ đẹp của hình tượng nhân vật, học sinh 
có được sự rung động sâu xa, thấm thía, từ đó tâm hồn trở nên phong phú, cao đẹp hơn.  
Chúng tôi đã dạy tác phẩm này trong chương trình thí điểm, và khổ nhất là không sao 
rung động được trước hình tượng nhân vật chính, và học sinh thì cứ kêu ca “sao không 
thấy thiện cảm gì với nhân vật”, “không thấy gì hay”! Thế nhưng SGV (thí điểm, bộ 2) 
thì cứ một mực ca ngợi nhân vật là người “thiết tha yêu nước”, “tiêu biểu cho bản sắc 
Hà Nội nghìn năm văn hiến”…Quả đúng là rất khó khi gò ép tư duy, cảm xúc, với 
những định hướng mang tính áp đặt, suy diễn. Có thể do chúng tôi kém cỏi, chưa thấy 
được chỗ “diệu” của tác phẩm, rất mong các bậc cao minh chỉ giáo.  
Một trong những dẫn chứng “có sức nặng” nhất để tác giả SGK khẳng định bà Hiền là 
một người tiêu biểu cho bản sắc văn hoá Hà Nội nghìn năm là lối sống “lịch lãm, sang 
trọng”: nhà ở rộng rãi, ăn mặc sang trọng, bàn ăn có khăn ăn trắng, lọ hoa, bát úp lên 
đĩa, đũa bọc trong giấy bản, cách bài trí phòng khách kiểu cách mấy chục năm không 
thay đổi, mỗi tháng tổ chức mỗi bữa ăn theo lối quý phái với bạn bè…Điều đáng lưu ý 
đó là “nếp nhà” quen thuộc của bà Hiền, dù trong thời kì nào, trong nạn đói khủng 
khiếp 1945 “xác người chết đói ngập đường phố” hay trong thời kháng chiến gian 
khổ… xung quanh mọi người sống thế nào cũng mặc, vẫn là “mình”, vẫn giữ “bản 
lĩnh”, “phong cách” của mình! 
Ai cũng biết về qui luật của sự hài hoà: có những cái, những việc trong hoàn cảnh này 
là phù hợp, là tốt, nhưng trong hoàn cảnh khác đôi khi lại trở nên xấu, thậm chí đáng 
lên án.  
Nghĩ thật bất công cho nhân vật Hoàng trong truyện ngắn “Đôi mắt” của Nam Cao. 
Vốn là người yêu nước (tản cư kháng chiến, tôn kính Cụ Hồ, muốn góp sức cho cách 
mạng…) nhưng lại bị “đánh” cho “tơi tả” bởi anh ta mặc dù đi tản cư nhưng vẫn giữ 
nếp sống sang trọng, “quí phái” như ăn mía ướp hoa bưởi, ngủ màn trắng tinh, chăn 
đệm thơm phức, đọc sách Tam quốc…Cũng là những người đó, mới phê phán anh 
Hoàng nào là “ích kỉ,” “lạc lõng”, “xa rời quần chúng”, “thiếu cái tâm”, “coi kháng 
chiến không phải là việc của mình”…thì giờ đây họ lại ngợi ca bà Hiền, nhân vật có 
lối sống, cách ứng xử tương tự là “lịch lãm, sang trọng, kết tinh văn hoá Hà Nội nghìn 
năm”! Xin hãy đọc lại những cuốn “Bài văn chọn lọc” hay “Bài văn mẫu” xuất bản 
cách đây một vài năm sẽ thấy rất rõ. “Rồi ra thay bậc đổi ngôi. Dám xin gửi lại một lời 
cho minh”. Liệu khi học sinh hỏi về so sánh cách đánh giá giữa hai nhân vật, về mục 
đích giáo dục lòng nhân ái, chia sẻ với Tổ quốc, với con người trong gian khó, hoạn 
nạn thì giáo viên chúng tôi biết trả lời ra sao?  
Các tác giả SGK còn chứng tỏ trình độ “tán” của mình khi ca ngợi bà Hiền biết “kế 
hoạch hoá gia đình” sau khi đã sinh được 5 con! Và họ cho rằng đó là “một quyết định 
khác người”, với quan niệm không tin “Trời sinh voi sinh cỏ”, thể hiện “tình yêu sáng 
suốt của người mẹ giàu tự trọng…”. Thật “nhất quán”, bà Hiền đúng là một nhân vật 
“giàu lòng tự trọng” và “sáng suốt” từ đầu đến cuối, trong bất cứ hoàn cảnh nào!  
Về mặt nghệ thuật, để chứng minh cho “sự thay đổi quan niệm nghệ thuật về con 
người” của Nguyễn Khải thể hiện qua tác phẩm, sách bài tập viết: “Văn học Việt Nam 
suốt thời kì kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mĩ đã chủ yếu trình bày con 
người từ nhãn quan giai cấp, lấy lợi ích giai cấp làm tiêu chuẩn soi ngắm con người 



(các tác phẩm Vợ chồng A Phủ, Đối mặt, Rừng xà nu, Mảnh trăng cuối rừng, Những 
đứa con trong gia đình…là ví dụ tiêu biểu)(…) Vẻ đẹp của “một người Hà Nội” toát 
lên từ điểm nhìn thế sự, hướng tới khẳng định con người ở góc độ văn hoá” (trang 31). 
Theo chúng tôi, các tác giả SGK đã nhầm lẫn, hay cố tình đánh đồng khái niệm “giai 
cấp” và “công dân” hay “dân tộc”. Chính các vị trong SGK đã viết: “Phản ánh và phục 
vụ cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện, thế giới nhân vật trong văn học (1945-1975-
TQĐ) bao gồm đủ mọi tầng lớp nhân dân (…).Tất cả đều được quan sát và thể hiện 
chủ yếu ở tư cách công dân, ở phẩm chất chính trị, tinh thần cách mạng” (Khái quát 
văn học Việt Nam từ cách mạng tháng Tám 1945 đến hết thế kỉ XX. Ngữ văn 12 nâng 
cao, tập 1, 2008, trang 5). Xin hỏi trong truyện “Mảnh trăng cuối rừng” và “Rừng xà 
nu” thì nhãn quan giai cấp được thể hiện như thế nào? Các chiến sĩ trong đoàn quân 
Tây Tiến chẳng phải thuộc giai cấp tiểu tư sản đó sao, nhưng vẫn trở thành một biểu 
tượng đẹp đẽ của người chiến sĩ, và cao hơn là cả dân tộc trong buổi đầu đánh Pháp!  
Xin thưa các tác giả SGK rằng, dù ở thời nào, hay quan niệm gì về con người thì hình 
tượng nghệ thuật cũng không thể tách rời hai giá trị yêu nước và nhân đạo, chỉ có là 
cách biểu hiện, tiếp cận có khác biệt mà thôi. Không thể nhân danh “đổi mới” để xa 
rời những giá trị thiêng liêng, cao cả, bền vững muôn đời, có tính nhân loại đó được. 
Còn chờ gì nữa mà không chuyển “Một người Hà Nội” của Nguyễn Khải sang phần 
đọc thêm hay đưa hẳn ra khỏi SGK?  
Kính mong các đồng nghiệp quan tâm trao đổi. 
 
Trần Quang Đại 
Giáo viên trường THPT Trần Phú, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 
ĐT: 0982 236 201 email: quangdaiht@gmail.com 
[Xóa]  

vào lúc 05:47 PM | Thứ Hai, ngày 19 tháng 11, 2007, .»-(¯`*Bambi*´¯)-».  
 
 

Những cảm nhận này chỉ có thể có đc ở Blog của anh Lãng thôi  
 
Mai là ngày nhà giáo rồi, em chúc anh Lãng tất cả những gì may mắn nhất!  
Cũng đã một năm ngày anh em ta biết nhau rồi, anh Lãng nhỉ... 
[Xóa]  

vào lúc 12:47 PM | Thứ Hai, ngày 19 tháng 11, 2007, Lão Đạo Sĩ  
 
 

Đọc bài này em thấy kiến thức mở mang ra rất nhiều , Cám ơn bác ạ ! 

[Xóa]  
vào lúc 07:51 AM | Thứ Hai, ngày 19 tháng 11, 2007, 5thanhcuchi  
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cánh đồng chó ngáp...  



Tôi đến nhà hàng Rạch Dứa Bình Mỹ Củ Chi...  
Như trở lại chốn chiến khu xưa đánh Mỹ  
Trời nắng đổ ươm mầm Hạt Giống Đỏ  
cho Hòa Bình xanh thắm nước hồ bơi  
cho đàn trẻ nhỏ vui chơi bơi lội  
tiếng reo cười rạng rỡ cả trời xanh  
đàn cá tung tăn bơi lội  
mái tranh đơn sơ mộc mạc hiền hòa   
hình ảnh những anh hùng thiếu sinh quân năm xưa  
sáng ánh hào quang huân chương chiến sỹ 
vẫn TRUNG KIÊN với ĐẢNG...ĐINH HOÀNG ĐÔNG... 
Con nước Rạch Dứa vẩn lớn ròng theo năm tháng... 
những chiếc bàn tre việt nam đơn sơ  
những chiếc ghế tre chất phác hiền lành  
như cánh dù đong đưa nhịp võng  
những cô gái đẹp như cành hoa lan tím  
những cành lan trắng muốt tinh anh  
những hoa hậu chân dài bông so đủa  
như hoa tím bằng lăng   
như lục bình tim tím nhạt  
trôi dập dềnh sông nước trời mây  
du thuyền sẳn chờ ai dạo mát  
nhớ cánh đồng chó ngáp nước mênh mông  
rắn hổ hành lươn ốc quanh năm  
hương vị đồng quê canh chua cá kho tộ  
những ly rượu ấm tình đồng chí  
nổi hàn huyên thuỡ nhỏ anh hùng  
cho hòa bình ngàn năm vĩnh cữu  
cho dân giàu nước mạnh việt nam ta  
những cánh đồng cho ngáp... vàng.. bạc... 
xanh đô la xanh cả nước trời mây  
cả không gian mỡ rộng trãi dài trên sông nước  
cho làn gió mát cho người hiên ngang  
chút tình quê mộc mạc một câu hò  
như lắng đọng cả bầu trời vọng cổ...  
những cánh đồng chạy dài vào bất tận  
đem cho người hạnh phúc đổi đô la  
cho núi vàng núi bạc thêm nặng túi  
cho những ngôi nhà kiến trúc mãi vươn lên  
trên cánh đồng chó ngáp... 

Thứ Ba, ngày 20 tháng 11, 2007 
 
 

Ấm áp gia đình 
Điểm Ngôi sao Blog: 18 (3 lượt) | Lượt xem: 493  
 
 

    Hôm nay là một ngày không đến nỗi buồn vì từ lúc mở mắt dậy cho đến giờ 
liên tục nhận được tin nhắn và điện thoại của học trò. Còn nhớ tối qua học trò 
gọi còn cả gan chọc thầy: có nhớ em không? Thầy già rồi, trò ạ! Mà chỉ cần nhớ 
có học trò cũ hỏi thăm, vậy là vui rồi! 



    Mải miết chạy đi chạy về, loáng một chút là sắp hết ngày. Vợ băn khoăn năm 
nay không đi thăm thầy cô được, điện thoại về cho chị dâu. Hoá ra, bác đã chu 
đáo mua hoa cho cu con nhà bác và cu con nhà mình để lên lớp tặng cô. Cu con 
phấn khởi ra mặt! Về nhà hỏi đầu đuôi, cu con khoe cả lớp chỉ có con mang hoa 
lên tặng cô, còn các bạn khác tặng...quà! 
 
    Vui nhất là hai cu con mang hoa vào tặng chú, tặng ba vì như cu con lý luận: 
hôm nay là ngày của ba mà! Ba bảo: bà nội cũng là nhà giáo đấy! Các con lấy 
hoa này tặng nội nào! Hai cu con mang hoa xúm xít quanh bà nội, ríu rít nghe 
thật vui tai. Và hạnh phúc biết bao khi hôm nay bà nội mở mắt, dường như nhận 
ra các cháu. Cu con reo lên: bà nội vuốt má con nè ba! Mình cũng vui suýt rơi 
nước mắt! Hiếm hoi làm sao khoảnh khắc đầm ấm gia đình. Nhất là những đoá 
hoa của cháu làm cho bà tỉnh lại, thật tuyệt vời! Chỉ kịp lấy máy di động ra bấm 
vài kiểu.  
 
    Cuối cùng, nhà mình cũng có một khoảnh khắc kỷ niệm Ngày Nhà giáo thật ý 
nghĩa! 

Lãng tử Trần >> 09:38 PM 5 góp ý 
 
 
 
 
 

5 Góp ý: 
vào lúc 10:24 AM | Thứ Tư, ngày 21 tháng 11, 2007, Tê Giác  

 
 

Chúc anh và gia đình lưu giữ những khoảng khắc tuyệt đẹp này nhé ! 
[Xóa]  

vào lúc 08:54 AM | Thứ Tư, ngày 21 tháng 11, 2007, NGUYEN GIA  
 
 

Hom qua du dinh se  gui cho Lang Tu Tran Nam mot bo hoa chuc mung nhung ...bao 
nhieu cong viec bon be , roi mot ngay cung troi qua that la nhanh, Nguyen Gia cung 
chang tham duoc thay co giao cua minh ma chi nhan duoc mot tin nhan cho Ba cua 
minh ma thoi . Bai viet cua anh goi cho NG nho ve ong cua minh - cung la mot Nha 
giao, nhung khoanh khac ma anh ghi lai do la nhung ky niem qui gia, hay giu gin va 
tran trong nhe !   
[Xóa]  
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chang tham duoc thay co giao cua minh ma chi nhan duoc mot tin nhan cho Ba cua 
minh ma thoi . Bai viet cua anh goi cho NG nho ve ong cua minh - cung la mot Nha 
giao, nhung khoanh khac ma anh ghi lai do la nhung ky niem qui gia, hay giu gin va 
tran trong nhe !   
[Xóa]  

vào lúc 08:34 AM | Thứ Tư, ngày 21 tháng 11, 2007, hoa hướng dương  
 



 

Đúng vậy , hẳn là gia đình anh đã có một khoảnh khắc đáng nhớ .Chúc bà  nội mau 
lành bệnh  cho cả nhà anh Nam mãi vui vẻ ... 

[Xóa]  
vào lúc 06:23 AM | Thứ Tư, ngày 21 tháng 11, 2007, Huongmuathu  

 
 

sẽ là một kỷ niệm đẹp,rất là đẹp ,và hiếm hoi.bà cụ hẳn phải vui lắm đólãng tử nên lưu 
giự tấm ảnh quý giá này 

Thứ Tư, ngày 21 tháng 11, 2007 
 
 
 

Mọi ngày khi ba vắng nhà, mẹ phải đưa Lương đi học.  
 
 
Ba về nhà, Lương mừng lắm, bà nội đau, Lương cũng buồn giống ba! 
 
Nhưng có ba về thăm, Lương cũng vui lắm, vì Lương có thể làm nũng ba! 
 
Mẹ lại bị đau, ai sẽ đưa Lương đi học đây? Ba vừa phải chăm bà nội, vừa phải chăm mẹ! 
 
Ba đành gửi Lương cho bác gái! Lương tự tắm, tự chuẩn bị bài vở cho ngày mai vậy! 
 
Ôi, nhiều sách vở quá, giá mà có ai giúp Lương như mấy hôm mẹ ở nhà nhỉ? Anh Hai thì phải về nhà trông nhà.Lương ph
 
Ba từ bệnh viện chăm mẹ về, Lương ăn cơm với ba cho vui nhé! 
 
Ơ, cái cậu Lương này, ăn nhiệt tình nhỉ, ba muốn nhìn Lương ăn thôi! Lương ăn giỏi, học tốt cho ba mẹ đỡ
 

Lãng tử Trần >> 11:22 PM 5 góp ý
 
 

 
 

5 Góp ý: 
vào lúc 09:24 AM | Thứ Năm, ngày 22 tháng 11, 2007, Policewoman_113  

 



 

Con trai Thầy rất giống Thầy đấy ạ! Như thế, bé Lương sẽ trưởng thành một cách hoàn thiện 
hơn... 

Chúc gia đình Thầy bình an!  

[Xóa]  
vào lúc 08:35 AM | Thứ Năm, ngày 22 tháng 11, 2007, Tê Giác  

 
 

Rồi tất cả cũng sẽ qua , mong chuyện bình an sớm đến . 
[Xóa]  

vào lúc 08:06 AM | Thứ Năm, ngày 22 tháng 11, 2007, .»-(¯`*Bambi*´¯)-».  
 
 

Thôi cứ an ủi rằng coi như đó cũng là để bé Lương có thêm tính tự  lựctự chủ, 
anh Lãng à.  
Cố lên nhé anh LÃng!  
[Xóa]  

vào lúc 07:30 AM | Thứ Năm, ngày 22 tháng 11, 2007, Huongmuathu  
 
 

lãng tử ráng lên,giữ tinh thần cho các cháu nữa.mọi sóng gió rồi sẽ qua.vũng vàng nhé 
[Xóa]  

vào lúc 03:06 AM | Thứ Năm, ngày 22 tháng 11, 2007, meohen  
 

Nỗi buồn sẽ qua nhanh thôi chú à. Cháu chúc gia đình chú luôn bình an và hạnh phúc. 
Bé Lương chăm ngoan và học giỏi nhé ! 
[Xóa]  

Thứ Sáu, ngày 23 tháng 11, 2007
 
 
 

Lại sắp bão! 
Điểm Ngôi sao Blog: 30 (5 lượt) | Lượt xem: 427  
 
 

La Nina năm nay mạnh hơn mọi khi, và miền Trung giờ đây thành rốn của các 
trận bão lụt sầm sập đổ về. Biết bao nhiêu thảm cảnh! Càng ngày càng bão 
muộn! Cả ngày hôm nay mưa lại sầm sập, gió rít lên từng hồi. Quy Nhơn mà 
còn thế, ở các nơi khác chắc đã ngập trắng! Sáng nay đọc báo thấy nhiều nơi 
đang cần cứu trợ khẩn cấp, thương nhất là học trò không có vở học. Bão lũ kiểu 
này, khéo rồi lại nảy ra bao hệ lụy, nghèo lại nghèo thêm, khổ lại khổ thêm! Đọc 
tờ báo dán trên cửa kính, tình cờ lại thấy thông tin về trận bão tháng 12 năm 
ngoái! Giờ bão lại rập rình, không biết sẽ đổ bộ vào đâu? Tình trạng y như vậy! 
Riêng mình, như hoàn cảnh Nam Cao từng nói: một người bị đau thì không thể 
nhớ đến cái đau của người khác! Mà bão thì chẳng những gây tác hại thấy rõ, 
còn bao người cao huyết áp, bị áp lực không khí làm khó thở, những người 
bệnh trọng như Mẹ, thấy rõ tác động xấu của bão! Nên xét cho cùng, mình ghét 
bão theo một kiểu riêng, ngoài cái ghét chung như mọi người cùng ghét! 
Mong mai mốt trời yên bình hơn! 



Chủ Nhật, ngày 25 tháng 11, 2007 
 
 
 
Ai mê Robertino Loreti? 
Điểm Ngôi sao Blog: 12 (2 lượt) | Lượt xem: 808  
 
 
Mãi đến bây giờ, tôi mới sưu tập được gần đầy đủ những bài hát của Robertino Loreti - danh 
ca thần đồng của Italia trên mạng Internet. Giọng ca của Robertino đã làm tôi mê mẩn từ khi 
còn là một cậu học sinh cấp 2. Có lẽ chính vì chất giọng trong trẻo thiên thần này mà làm tôi 
mê hát và thích hát ở âm vực cao! Những bài hát Italia như Santalucia, Trở về Suriento, O 
sole Mio (Mặt trời của tôi) sau này có nhiều ca sĩ hát, dù kỹ thuật điêu luyện đến mấy cũng 
không thể nào làm tôi quên giọng ca của ca sĩ thần đồng này. Nghe Robertino, có cảm tưởng 
như hiện ra trước mắt bao cảnh quan xinh đẹp, hiện ra cả cái không khí lãng mạn thần tiên của 
đất nước Italia có những chàng trai cô gái mắt xanh da trắng như ngọc thạch! Một không gian 
La Paloma! 
 
Còn nhớ một bài hát ngày ấy làm chúng tôi mê mẩn, còn chế lời để ca ngợi vua bóng đá Pele: 
"Một chàng trai mắt thì nâu, tóc thì đen. Người thanh thanh thanh trông cái dáng thật tuyệt vời. 
Là trung phong chàng nổi tiếng hay làm bàn. Tuyệt làm sao khi chàng sút tung cả gôn...". Đó 
chính là bài hát Parrot (Con vẹt) với tiết tấu rộn rã!  
Hai bài hát hay nữa do Robertino trình bày là Paparo và Mama. "Tim con rung lên khi nghe 
tiếng Mẹ...", hãy cùng tôi lắng nghe giai điệu này, để thấy rằng tim ta cũng thổn thức theo từng 
thanh âm mama! 
 
Chủ Nhật, ngày 25 tháng 11, 2007
 
 
 
Chuyển tải ngoisaoblog sang Yahoo Mash!
Điểm Ngôi sao Blog: 6 (1 lượt) | Lượt xem: 574   
 

Sau khi đã chọn một tài khoản trong Yahoo Mash, bạn có thể trích xuất các bài viết bên 
ngoisaoblog.com qua tài khoản Mash của bạn bằng cách chọn Blog Module RSS 2.0 trên 
Mash, lưu đường link RSS của ngoisaoblog vào và enter. Vậy là bạn có thể giới thiệu các bài 
viết bên ngoisaoblog cho mọi người bên Yahoo cùng đọc! Ngoài ra, bạn có thể chọn Blog 
Module RSS 2.0 bên góc phải màn hình để theo dõi bài của bạn trên blog hoặc bản tin hỗ trợ 
trích xuất thông tin RSS. 
Sáng nay tranh thủ thời gian, tôi đã hoàn thành việc giới thiệu blog Văn Thơ trên Ngôi Sao 
Blog qua Yahoo Mash! Mời các bạn tham khảo trang http://mash.yahoo.com/tranhanam  
Thứ Ba, ngày 27 tháng 11, 2007 
 
 
 

Thầy lang 
Điểm Ngôi sao Blog: 29 (5 lượt) | Lượt xem: 416   
Hôm nay, mẹ đã tỉnh táo hơn rất nhiều so với hôm bị bệnh viện trả về. Tối nay, mẹ còn 
tự mình xoay người chuyển tư thế nằm được. Tất cả những biến chuyển ấy làm cho bao 
nhiêu mệt nhọc tan biến. Hoá ra mới biết đôi khi ý chí của con người mạnh hơn những gì 
y học hiện đại ngộ nhận. 



Nhưng người có công lớn nhất trong những ngày này chính là Cha. Người đã không quản 
ngại bệnh tật của bản thân, quyết dùng những phương thuốc hay nhất của Đông y để 
giành giật sự sống cho mẹ. Bây giờ mới thấy ý chí của Cha thật phi thường, khi quyết 
không chịu đầu hàng định mệnh mà các bác sĩ bệnh viện tỉnh đã cột vào cho mẹ. Những 
tưởng chúng con đã phải tuyệt vọng thì Cha đã nghiên cứu bộ sách thuốc của Ông Nội, 
kết hợp với kiến thức y khoa cổ truyền Người tự học từ lâu nay để bắt đầu một cuộc 
chiến chống lại tử thần! 
Sau phương thuốc Hồi dương chuyển nghịch, mẹ đã hồi tỉnh lại một cách nhanh chóng, 
và bây giờ ngày ngày mẹ dùng thuốc của Cha, bơm qua ống xông. Mỗi ngày một thang, 
trị từ Tỳ vị để tác động lên Phế, lại kết hợp thêm thuốc trị Tâm. Sau 3 ngày, nhịp tim của 
mẹ bình thường, sau 10 ngày đờm hết lên thường xuyên, chân tay ấm lại. Bây giờ, đã 
hơn chục ngày kể từ khi mẹ không còn ven chuyền nước, sức khoẻ của mẹ lại khá hơn. 
Mấy chỗ ven vỡ bị áp xe gây nhức thêm, hoá ra đúng như lời chú email về: bác sĩ Việt 
Nam lạm dụng trụ sinh! Mà mẹ thì thể trạng yếu, dùng thuốc Tây nhiều hại nhiều hơn 
lợi! 
 
Từ niềm tin của Cha, chúng con cũng vững tâm hơn, ngày ngày chăm sóc mẹ. Dẫu mẹ 
còn phải nằm lâu dài, nhưng con đường sống đã mở ra. Ai bảo rằng bệnh của mẹ là hết 
thuốc chữa? Cả nhà nói đùa: giá mà dùng thuốc của thầy nào thì bây giờ nức tiếng Thần 
y rồi! Nói vậy thôi, Cha đã 80 tuổi, cũng ráng quên bệnh tật của bản thân để lại kê đơn 
sau hơn 14 năm không dùng đến, cũng là quá sức rồi. Ngày xưa, trong sổ Cha còn ghi lại, 
có đến hơn 200 ca dùng thuốc của Cha mà khỏi bệnh còn gì! Làm thuốc nghiệp dư nối 
nghề Ông Nội, như thế đã là kỳ tích! 
Riêng con, cảm nhận sâu sắc hơn về vai trò trụ cột gia đình của Người Cha. Hiểu thế nào 
là "Con không Cha như nhà không nóc!". Cha vẫn toả bóng của mình xuống gia đình, 
dạy cho chúng con biết rằng: không bao giờ tuyệt vọng! Mẹ sẽ khoẻ lại, Cha nhỉ? 

Lãng tử Trần >> 01:51 AM  5 góp ý  

5 Góp ý: 
vào lúc 05:41 PM | Thứ Ba, ngày 08 tháng 07, 2008, (vô danh)  

 
Cha tôi cũng là thầy thuốc Đông.Ông lão đã cho anh em tôi có cái nhìn thán phục vê 
Đông y khi cha chữa lành những căn bịnh mà BÁC SĨ chê.Làm sao khí huyết luân 
chuyển ,âm dương điêu hoà thì bịnh tật tự tiêu, không có cái gì gọi là nan y ,bất trị 
ngay cả ung thư tiểu đương bại liệt hen suyển...Tôi lơn lên hoc Đông y và nghiên cúu 
mới phát hiện VN quả thật có một nền VĂN MINH Y HOC vô cùng tuyệt vời.Quả 
thật không có gì gọi là nan y trong y hoc VN. Phải chăng chính sự ngu dốt ,thiếu kiến 
thức và niềm tin con người bất lực trước thiên nhiên và bịnh tật? 
[Xóa]  

vào lúc 12:50 PM | Thứ Bảy, ngày 24 tháng 05, 2008, Minh Đức  
 

Chú Tran Ha Nam, Cháu đọc được tin này của chú, cháu lại nhen nhóm thêm hy vọng 
vì mẹ cháu cũng bị ung thư vú di căn vào xương ở giai đoạn cuối. Cháu gởi tin và 
mong nhận được hồi âm của chú và mong chú giúp cho gia đình cháu cứu bệnh cho 
mẹ. Nguyễn Minh Đức.  
ĐT: 04 733 89 62. mail : minhduc1181987@yahoo.com.vn 
 
Mong nhận được hồi âm 
[Xóa]  

vào lúc 08:54 AM | Thứ Ba, ngày 27 tháng 11, 2007, Muagiochuong187  
 



 - Cầu ơn trên chúc lành cho bác mau khỏe mạnh,  
[Xóa]  

vào lúc 08:12 AM | Thứ Ba, ngày 27 tháng 11, 2007, 5thanhcuchi  
 
 

HAI THUONG LAN ONG  

ME TOI CUNG BINH NANG  

DANG DUNG THUOC DONG Y  

THAY CO KET QUA TOT AN NGON NGU YEN  

[Xóa]  
vào lúc 07:11 AM | Thứ Ba, ngày 27 tháng 11, 2007, Huongmuathu  

 
 

hay lãng tử học một khóa đông y,học những bài thuốc của ông cụ nữa.sau này hưu trí 
không làm thày giáo,thì làm they62 thuốc tế độ chúng sanh,cũng vô cung hữu ích vậy 
[Xóa]  

Chủ Nhật, ngày 02 tháng 12, 2007
 
 
 
Món ăn bình dân Quy Nhơn 
Điểm Ngôi sao Blog: 24 (4 lượt) | Lượt xem: 916   
 
 
 
Về Quy Nhơn, sướng nhất là khoản ăn uống hợp khẩu vị dân miền Trungnói chung 
và Bình Định nói riêng, nghĩa là hơi mặn, hơi cay, hơi ngọt một xíu! Và điều quan 
trọng nhất là có nhiều món giá rẻ bất ngờ mà vẫn ngon miệng. 
1. Bánh hỏi: 
 
Nổi tiếng nhất và đặc trưng nhất trong các món ăn Bình Định là bánh hỏi. Chưa rõ 
sự tích về tên gọi, nhưng đây là món ăn khoái khẩu của dân xứ Nẫu. Một dĩa bánh 
hỏi, rắc lá hẹ, quết dầu, chấm nước mắm nhỉ pha chanh ớt, không cần cầu kỳ mà ăn 
vẫn ngon miệng. Có anh bạn kể : có người bác từ Mĩ về, vừa đặt chân xuống sân 
bay Tân Sơn Nhất là đã giục ngay cháu đi tìm mua bánh hỏi ăn cho đã miệng. 
Nhưng rất tiếc hồi đó Sài Gòn chưa có bánh hỏi. Bây giờ, bánh hỏi Bình Định đã 
vượt đèo núi vào tận miền Nam, để làm dịu nỗi nhớ quê của dân xứ Nẫu!  
 
Bánh hỏi thường được ăn kèm với lòng heo hoặc thịt quay, và trong các bữa giỗ thì 
món này cũng không thể thiếu trong các món thờ cúng gia tiên cùng với bánh tráng 
nướng!Muốn thưởng thức bánh hỏi, tự chế biến thì có thể mua bánh hỏi và bánh ướt 
trong gánh của các bà các chị mang từ An Nhơn xuống vào lúc trời tối, bán trước 
Khách sạn Điện ảnh đường Phan Bội Châu, chỉ cần 5.000 là có thể ăn no.  
2. Bún cá: 
 
Bún cá Quy Nhơn đã vang danh khắp trong Nam ngoài Bắc. Lần nào có dịptừ Quy 
Nhơn ra Hà Nội, anh bạn thân đồng hương lại dặn phải mang bằng đượcchả cá ra! 
Bún cá - chính xác phải gọi là bún chả cá, gồm chả hấp và chả chiên. Một tô bún cá 



bốc khói, ăn kèm đĩa rau sống, giá tươi, bỏ thêm chút ớt gia vị, vừa ăn vừa hít hà 
cũng đủ thấy đời...lên hương! Mà món ăn này lại phổ biến ở Quy Nhơn, rải ra trên 
nhiều con phố. Nhưng đông nhất vẫn là ở hai quán bún cá đường Nguyễn Huệ, gần 
phía tượng đài Chiến Thắng. 
3. Bánh bèo cây mận: 
 
Quán bánh bèo nằm trên đường Trần Hưng Đạo, khu vực Đống Đa, có cây mận 
trước ngõ, riết rồi thành tên quán. Chiều chiều nam thanh nữ tú rủ nhau lên nhâm 
nhi, ngắm người qua lại! Dĩa bánh bèo rắc chà bông cá hoặc tôm, chấm nước mắm 
ớt, một cô xinh xinh có thể thanh toán ngon lành chừng chục dĩa! 
Ngoài những món kể trên, còn hàng loạt các món ở Quy Nhơn ngon - bổ - rẻ như 
bánh canh bà O đường Phan Đình Phùng, bánh canh sinh viên 3.000 đường Trần 
Bình Trọng, bún rạm - tôm khu Lam Sơn, ốc um Mai Xuân Thưởng... Có dịp nào 
rảnh rỗi, lại xin được hầu chuyện bà con về các món bình dân nơi phố biển Quy 
Nhơn! 
 
Thứ Ba, ngày 04 tháng 12, 2007
 
 
 
Tin buồn nhân đôi 
Điểm Ngôi sao Blog: 24 (4 lượt) | Lượt xem: 633   
 
 
 
Chỉ trong hai ngày mà đọc được tin buồn khiến không khỏi ngậm ngùi: nhà thơ của Núi Đôi - 
Vũ Cao vĩnh biệt chúng ta vào ngày 3.12.2007 và nhà thơ của Trường sơn - Phạm Tiến Duật 
ra đi vào ngày 4.12.2007. Hai nhà thơ để lại ấn tượng rất đậm với bản thân tôi từ khi còn là 
một học sinh chuyên Văn cùng rủ nhau lên đường. Hai bóng núi đã khuất, nhưng những ngọn 
núi thơ các ông để lại vẫn in đậm ấn tượng trong bao người yêu thơ kháng chiến! Đó là những 
giá trị thơ không thể phủ nhận. 
Chợt giật mình ngờ ngợ như một tiên cảm từ lâu lắm, vội vàng giở cuốn sổ dạy học sinh 
chuyên Văn và thấy bài giảng về Núi Đôi của Vũ Cao  
 
và tiếp theo sau là bài giảng về Gửi em - cô thanh niên xung phong của Phạm Tiến Duật!!! 
 
Đọc lại hai bài viết này, như một cách tưởng niệm hai nhà thơ mà tôi kính mến! 
 
Thứ Ba, ngày 04 tháng 12, 2007
 
 
 
Suy ngẫm từ “Gửi em – cô thanh niên xung phong” (Phạm Tiến Duật) 
Điểm Ngôi sao Blog: 24 (4 lượt) | Lượt xem: 1894   

1. Sáng tác ngay trên đất lửa ác liệt của khu IV Hà Tĩnh, nơi “giặc điên cuồng trút 
hàng vạn bom rơi” . Vẻ đẹp những o thanh niên xung phong quả cảm đã đi vào nhiều 
bài thơ bài hát ca ngợi, nhưng có thể nói bài thơ của Phạm Tiến Duật giúp ta nhận ra 
rõ dáng nét, tâm hồn của cả một thế hệ thanh niên, những người con gái bằng xương 
bằng thịt mà lại có sức sống mãnh liệt vượt lên bom đạn. 

2. Thơ kháng chiến chống Mỹ gắn với tuyến đường Trường Sơn có nhiều bài sâu sắc 
mà cảm động, lại rất giàu chất hiện thực. Chính không khí của những ngày chống Mỹ
làm nên cảm hứng thơ ca hướng về với con người - biểu trưng của chủ nghĩa anh 



hùng cách mạng Việt Nam. Thơ của Phạm Tiến Duật, người chiến sĩ lái xe, viết ngay 
trong mưa bom bão đạn mà lại tươi rói sức sống tuổi xuân của một lớp người trưởng 
thành từ thực tế chiến đấu đã được đông đảo quần chúng đón nhận. Thô ráp, một 
mạc mà lại rất sinh động, tươi trẻ, chứa đựng tinh thần lạc quan của thế hệ chống 
Mỹ. Có lúc đằm sâu trong Nhớ, có lúc ngang tàng phóng khoáng bụi bặm đầy chất 
lính trong Bài thơ về tiểu đội xe không kính. Riêng bài thơ này đã lý giải một tình 
yêu người lính – tình cảm trong chiến đấu, nảy nở giữa chiến trường, nơi sự sống –
cái chết cách nhau một ranh giới mong manh đã ghi đậm dấu ấn tâm hồn tuổi thanh 
xuân trong hình tượng cô thanh niên xung phong.  

3. Cũng như nhiều bài thơ trong giai đoạn này ngồn ngộn những chất liệu hiện thực, 
tác phẩm của Phạm Tiến Duật kể về cuộc gặp gỡ với những nữ thanh niên xung 
phong mà trung tâm chính là em - một cô gái không không nhìn rõ mặt. Từ cuộc gặp 
gỡ cụ thể ấy, nhà thơ đã nâng tầm nhân vật trữ tình thành bức tượng đài nghệ thuật 
ngôn từ về lực lượng thanh niên xung phong thời chống Mỹ. 

4. Cái may mắn của thế hệ hiện nay là được hưởng hoà bình và được hưởng thụ
nhiều tiện nghi về vật chất cũng như tinh thần. Nhưng sẽ là một thiệt thòi nếu thiếu 
những hiểu biết về một thời dân tộc đã anh dũng lập nên bao chiến công, không cảm 
nhận được về con người của một thời đã trực tiếp viết nên những trang sử vẻ vang 
của dân tộc. Sẽ là một thiếu sót nếu thế hệ hôm nay lãng quên quá khứ. Chúng ta 
thường dễ xúc động trước những người ngã xuống vì lý tưởng độc lập tự do của dân 
tộc, dễ cảm thương trước những thiệt thòi hôm nay của các o pháo binh Ngư Thủy, 
các o TNXP Đồng Lộc mà có thể không hiểu được rằng: vào thời ấy, họ đã phải hy 
sinh lặng thầm, không hề tính toán thiệt hơn. 

5. Những bài thơ của một thời có thể sẽ bị chìm vào quên lãng, lạc lõng trước những 
âm thanh hip-hop, rock-rap hiện đại. Nhưng nếu ta chịu khó hiểu, ta sẽ sống đẹp hơn, 
có ý nghĩa hơn, có trách nhiệm hơn với bản thân và đất nước mình. Hãy đọc và cùng 
hoà vào cảm xúc rất trong trẻo của thời đại chống Mỹ ở bài thơ này, ta sẽ hiểu thế
nào là Sự Sống, Tình Yêu mạnh hơn bom đạn và cái chết./. 

                                                                                    Trần Hà Nam 
Gửi em, cô thanh niên xung phong (Phạm Tiến Duật) 
Có lẽ nào anh lại mê em  
Một cô gái không nhìn rõ mặt  
Ðại đội thanh niên đi lấp hố bom  
Áo em hình như trắng nhất  
 
Người tinh nghịch là anh dễ thân  
Bởi vì thế có em đứng gần  
Em ở Thạch Kim sao lại lừa anh nói là "Thạch Nhọn"  
Ðêm ranh mãnh ngăn cái nhìn đưa đón  
 
Em đóng cọc rào quanh hố bom  
Cái miệng em ngoa cho bạn cười giòn  
Tiếng Hà tĩnh nghe buồn cười đáo để  
Anh lặng người như trôi trong tiếng ru.  
 
Tranh thủ có ánh sáng đèn dù  
Anh vội nhìn em và bạn em khắp lượt  
Mọi người cũng tò mò nhìn anh  



Rồi bóng tối lại khép vào bóng tối  
 
Em ơi em, hãy nghe anh hỏi  
Xong đọan đường này các em làm đâu  
Anh đã tìm em rất lâu, rất lâu  
Cô gái ở Thạch Kim Thạch Nhọn  
Khăn xanh, khăn xanh phơi đầy lán sớm  
Sách giấy mở tung trắng cả rừng chiều.  
 
Anh đã đi rất nhiều, rất nhiều  
Những con đường như tình yêu mới mẻ  
Ðất rất hồng và người rất trẻ  
Nhưng chẳng thấy em, cô gái ở Thạch Nhọn Thạch Kim  
 
Những đội làm đường hành quân trong đêm  
Nào cuốc nào choòng xoong nồi xủng xoảng  
Rực rỡ mặt đất bình minh  
Hấp hối chân trời pháo sáng  
Ðường trong tim anh in những dấu chân.  
 
Chiếc võng bạc trên đường hành quân  
Anh đã buộc nhiều cây xoan cây ổi  
Lại đường mới và hàng nghìn cô gái  
Ở đâu em tinh nghịch của anh?  
 
Bụi mù trời mùa hanh  
Nước trắng khe mùa lũ  
Ðêm rộng dài là đêm không ngủ  
Em vẫn đi, đường vẫn liền đường  
 
Cạnh giếng nước có bom từ trường  
En không rửa ngủ ngày chân lấm  
Ngày em phá nhiểu bom nổ chậm  
Ðêm nằm mơ nói mớ vang nhà  
Chuyện kể từ nỗi nhớ sâu xa  
Thương em, thương em, thương em biết mấy...  
 
Dừng tay cuốc khi em ngoảnh lại  
Sẽ giật mình đường mới ta xây  
Ðã có độ dài hơn cả độ dài  
Của đường xá đời xưa để lại  
Sẽ ra về bao nhiêu cô gái  
Một ngày mai đường sẽ đứng chơ vơ  
Ðể cho đời sau còn thấy ngẩn ngơ  
Trước những công trình ngoằn ngòeo trên mặt đất.  
 
Ơi em gái chưa một lần rõ mặt  
Có lẽ nào anh lại mê em  
Từ cái đêm Thạch Nhọn Thạch Kim  
Tên em đã thành tên chung anh gọi:  
Em là cô thanh niên xung phong.   
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Chuyện về nhà giáo lâu nay rộ lên toàn những thông tin buồn, rồi dư luận xã 
hội lên án thầy giáo này, cô giáo nọ. Nhưng có ở trong cuộc thì may ra mới thấu làm 
thầy cô giáo trong thời buổi này cực lắm thay! Mà các nhà giáo đích thực thường vốn 
hiền lành, cũng chỉ biết than thở với nhau và tự an ủi: thôi đành, đã mang lấy nghiệp 
vào thân… Chuyện buồn nhiều tập, biết đâu kể đó, cho mọi người hiểu thầy cô  

1. Chuyện thứ nhất: 

            Một bà mẹ có con đang học lớp 8  trường N. tình cờ đã kể cho tôi nghe câu 
chuyện bà được chứng kiến nhãn tiền: bà nghe con than cô giáo nghiêm lắm, nên tìm 
đến cô để hỏi han chuyện học hành của con. Đến trường, vừa gặp cô, chưa kịp nói gì 
thì thấy một ông tóc tai dài thượt, mặt mày đỏ gay, cầm theo một cây mã tấu sáng 
loáng, hùng hổ xông vào trường, réo tên cô giáo của con bà ra chửi: Con nào không 
cho con tao vào lớp? Ngon ra đây!... Ồn ào một hồi, cô giáo tái mét mặt, lo tránh vào 
phòng hội đồng. Bảo vệ không dám ra mặt, hiệu trưởng phải gọi công an tới nhờ can 
thiệp. Chuyện sau được phân giải rõ ràng, mới hay:  ông con quí tử của vị nọ khai 
giảng 2 tuần không đến lớp, tuần thứ ba mới lững thững bước vào. Tất nhiên là cô 
giáo nổi giận, yêu cầu gặp phụ huynh, thằng con biến mất 3 ngày, rồi sau đó ông bố 
hùng hổ tìm cô giáo định…xin tí huyết! Cô giáo mà hiền lành nhát sợ thì chả hiểu ông 
con trời kia sẽ quậy đến đâu? 

2. Chuyện thứ hai: 

            Bà chị họ đang là giáo viên trường THCS Ng. lên nhà, gặp trúng chú em đồng 
nghiệp bèn than thở: không biết chú dạy cấp 3 thế nào, còn cấp 2 bây giờ loạn lắm!  

Chị dạy ở trường bán công, học trò toàn là thành phần phức tạp. Trường vừa qua đợt 
thanh tra, bà chị bị than phiền: sao sổ điểm nhiều con zê-rô thế này, chứng tỏ trình độ 
năng lực cô kém, không giáo dục được học sinh! Thanh tra gì mà toàn chú ý hình 
thức, phải chia mấy cột, mấy hàng, thậm chí còn bắt ne bắt nẹt dặn dò phải nói đúng 
bài bản, rập khuôn! Bà chị ấm ức: hừm, mấy ổng giỏi thì đứng lớp mà giảng cho học 
sinh tui! Học trò bỏ học, tui phải đến từng nhà năn nỉ đi học lại, nó học yếu, phản ánh 
với phụ huynh thì họ tỉnh bơ: tại tui muốn con tui nghỉ, cô cho nó đi học thì cô ráng 
chịu chớ! Rồi lớp chị năm rồi cho học trò thi lại, lưu ban nhiều cũng bị phê bình: dạy 
sao mà lưu ban nhiều! Hiệu trưởng muốn cho lên lớp, tui cho lên cái rẹt, nhưng ai 
chịu chất lượng đây? Cho ở lại cũng la, cho lên lớp cũng la, khổ thân tui phải dạy cái 
trường học trò ham chơi hơn ham học. Nó có thiết tha gì! Có đứa mới lớp 6, bỏ học 
gia đình không quan tâm, bán cái cho nhà trường, thằng nhỏ đi tuốt theo lũ bụi đời, 
trấn cướp bị bắt, công an báo về, gia đình mới tưng hửng: ủa, sáng nào nó cũng cầm 
vở đi mà! 

3. Chuyện thứ ba:  
            Hàng năm, các trường THPT tiếp nhận một khối lượng lớn học sinh THCS 
vào, tui cũng như nhiều giáo viên trẻ phấn khởi: hồ sơ học bạ toàn là học sinh giỏi, 
học sinh tiên tiến! Điểm số các môn “cao ngất Trường Sơn”. Nhưng than ôi, chỉ một 



tháng sau, qua các bài kiểm tra mới thấy bàng hoàng khi điểm số học trò hành quân 
1,2,3… Có đến quá nửa lớp! Có nhiều trò viết sai chính tả đến kinh hoàng! Còn chữ 
viết thì…than ôi khỏi nói. Trước kia dạy trường bình thường, ngỡ đến khi sang trường 
chuyên đỡ hơn! Nhưng học trò chuyên phần nhiều chỉ giỏi môn chuyên, kiến thức có 
khá hơn nhưng chính tả, chữ viết thì giống y như học trò nơi khác! Nên năm nào 
cũng mất công củng cố kiến thức nền, bổ sung thêm kiến thức văn hoá – xã hội - lịch 
sử mới tạm tạm. Trong lòng cứ băn khoăn: bây giờ sách vở nhiều, phương tiện lắm, 
chính sách giáo dục nghiêm, chương trình cải cách liên tục, tại sao và tại ai mà giáo 
dục cứ bị than là ngày càng xuống cấp? 
                                                                                           T.H.N 
 

Lãng tử Trần >> 11:14 PM  8 góp ý  
 

8 Góp ý: 
vào lúc 06:08 PM | Thứ Tư, ngày 21 tháng 05, 2008, (vô danh)  

 
Những ý kiến của mọi người sao có vẻ nhẹ vậy?Tôi làm giáo viên mới mấy năm mà 
đã thấy bao chuyện mình không nghĩ không được.Xin phép được đưa ra cho mọi 
người cùng ngẫm thử: 
- xã hội, báo chí kêu ca rằng giáo viên chạy theo thành tích, cho học sinh lên lớp 
đều.Nhưng thử hỏi có giáo viên nào muốn cho học sinh lên lớp dù kết quả yếu, rồi sau 
đó học sinh nó lại càng coi thường mình, không thèm học nữa. Thử hỏi ai mới là 
người được lợi nếu chạy theo thành tích?Giáo viên thì cùng lắm được khen vài câu,họ 
có cần cái thành tích ấy không? 
- Tôi đã thử làm đúng lương tâm nhà giáo nhưng những học sinh bị ở lại lớp do kết 
quả yếu, năm sau vẫn thấy lên lớp.Tay mình cho nó 3 điểm, mở học bạ ra thấy đã 
thành 5 điểm rồi.Lỗi có phải tại giáo viên không?Phụ huynh biết con mình được lên 
lớp, đứng giữa sân trường chửi đổng:"Mẹ chúng nó,con mình học dốt thế mà chúng nó 
cũng cho lên lớp."Chúng nó trong mắt phụ huynh là giáo viên đấy. 
- người ta kêu, phê phán, cấm giáo viên dạy thêm.Nhưng thử hỏi không dạy thêm lấy 
gì mà sống?Co ngành nào bằng cấp đại học hẳn hoi mà tổng thu nhập có hơn một triệu 
một tháng, chỉ bằng lao động phổ thông không?Các ngành khác còn có phần mềm, 
giáo viên làm gì có.Dạy thêm cũng chỉ là một dạng làm tăng ca vì giáo viên vẫn phải 
bỏ sức lao động ra, có được ăn không của ai đâu.Cũng làm lụng đầu tắt mặt tối, cực 
nhục lắm chứ.Trong xã hội còn bao kẻ ngồi không ăn hàng tỷ sao không ai bảo gì, cứ 
bắt bẻ vài trăm nhọc nhằn của giáo viên.Có công bằng không? 
- 
[Xóa]  

vào lúc 04:52 AM | Thứ Ba, ngày 01 tháng 01, 2008, Le Vũ (vô danh)  
 

Tôi cũng là một nhà giáo. Học trò bây giờ là "Đại Thượng đế" mà các Thầy cô phải 
tuyệt đối "phục vụ". Ở trường tôi, Giáo viên không được la mắng hay nặng lời với học 
sinh, nói chi đến chuyện đánh đập. Gíao viên chủ nhiệm khi gặp phụ huynh không 
được "méc" lỗi lầm của học sinh. Tất nhiên cũng phải đi đến tận nhà của học sinh để 
"cầu xin em đừng bỏ học"... Hết biết. 

Đọc báo, nhất là báo Tuổi trẻ, tôi thấy toàn là chuyện Giáo viên vô đạo đức: hiếp học 
trò, đánh học sinh, đuổi học sinh... toàn là chuyện giáo viên vô đạo đức, giáo viên có 
lỗi, giáo viên phải chịu trách nhiệm, giáo viên phải xin lỗi học sinh...ít có  bài nêu 
gương nhà giáo để chứng tỏ "dân tộc ta có truyền thống tôn sư trọng đạo". Buồn thật. 



Xã hội ta lại coi nhà trường như cái giỏ rác, cái gì cũng "ném" vào đấy. Ngoài kiến 
thức phổ thông của các môn học theo chương trình của Bộ, Học sinh còn phải học đủ 
thứ ngoại khoá : pháp luật, môi trường, giao thông, sức khoẻ sinh sản vị thành niên, 
HIV AIDS... Cái gì họ làm không được thì "nên đưa vào nhà trường để giáo dục". Lại 
còn đủ thứ các cuộc thi mà học sinh phải tham gia : Chữ Thập đỏ, UPU, đạo đức 
HCM, Hôn nhân và gia đình... Mỗi lần có Đại hội (Đoàn, Đảng, Công Đoàn, Hội liên 
hiệp Thanh niên) từ Trung ương đến địa phương là y như rằng học sinh phải "Thi tìm 
hiểu". Trường tôi mới trải qua kì Thi tìm hiểu luật cư trú mà cả Thấy lẫn trò phải tham 
gia. Hết biết. 

Quý phụ huynh hiện nay vì "mỗi gia đình chỉ có 2 con" nên con em họ đều là quý tử. 
Họ nghe con than thở mà nóng ruột chứ họ có nghe Thầy giáo nói bao giờ đâu. Nào là 
bài tập nhiều, bài vở nhiều, cặp xách nặng... Nào là cô giáo la mắng nặng lời, coi 
thường nhân cách học sinh... Thử hỏi có vị phụ huynh nào hay vị lãnh đạo giáo dục 
nào lớn lên mà không một lần bị các Thầy cô giáo la mắng, thậm chí bị đánh 
đòn???  Trẻ em mà không la mắng, không "cho roi cho vọt" thì... 

Ở trường tôi hiện nay có một số cô giáo dùng chiêu bài "Khóc". Học sinh không thuộc 
bài: cô giáo khóc, học sinh quậy phá : cô giáo khóc. Lớp chủ nhiệm bị hạng chót thi 
đua: cô giáo khóc... Khóc để cho học trò thương, để nó nghĩ lại mà lo học, mà không 
quậy phá nữa. Khóc để không bị vi phạm đạo đức nhà giáo. Không biết kiểu giáo dục 
này có đem lại hiệu quả không. Chờ xem... 

Ôi! đúng là chuyện nhà giáo quá dài và quá nhiều tập 

[Xóa]  
vào lúc 04:41 PM | Chủ Nhật, ngày 23 tháng 12, 2007, Ngoc Oanh (vô danh)  

 

Cách giáo dục của ta từ xưa đã ăn sâu văn hoá phương Đông, có lễ có phép ( Lễ Phép: Lễ: Nho gia; 
Phép: Pháp gia), thầy ra thầy, trò ra trò... Các ông thời @ thì hình như chạy theo cách giáo dục phương 
Tây, HS có quá nhiều sự lựa chọn, nhiều cái "quyền" mà GV buộc phải chiều theo... Muốn học hay 
không là chuyện của nó, GV mà để  HS nghỉ hả: Phê bình ngay! Trong chương trình, các ông chỉ chú 
trọng đến kiến thức, học không - nổi GV chịu; chuyện giáo dục đạo đức ( lễ, nghĩa...), rèn luyện chữ 
viết chẳng hạn tính sau! Một điều GV phải biết là HS không được bỏ học và phải lên lớp ... Các ông 
làm giáo dục bây giờ  lấy cái khuôn không phù hợp đem ụp lên và đuc ra sản phẩm như thế! Nếu ai có 
tâm với sự phát triển của XH thì thấy rõ, nói nhiều âu cũng thừa. 

[Xóa]  
vào lúc 02:07 PM | Thứ Năm, ngày 06 tháng 12, 2007, Bi Kính lúp  

Câu chuyện giáo dục bây giờ phải được viết thành một cuốn tiểu thuyết dài kỳ chứ 
chẳng chơi. 

Chẳng nói đâu xa, riêng ở các trường tiểu học, trung học cơ sở thuộc quản lý cấp xã 
(nông thôn) thì chuyện thành tích đã trở thành bài toán trầm kha khó giải rồi. 

Nhiều lúc cũng trách thầy cô giáo, nhưng nghĩ kỹ cũng tội cho người ta. 

Được cái này thì mất cái khác. Nhưng thà mất một chút "sĩ diện" nhà giáo còn hơn 
mất lòng lãnh đạo địa phương. 

Ai làm công tác ở cơ sở mới hiểu hết cái hay, cái dở trong chuyện này. 



Ba câu chuyện của bác Lãng nêu ra một phần nhỏ nào đó giúp ta cảm nhận được tình 
hình giáo dục ở VN. 

[Xóa]  
vào lúc 01:45 PM | Thứ Năm, ngày 06 tháng 12, 2007, Tê Giác  

 
 

Chuyện này bây giờ là nỗi lo lắng chung của cả Xã Hội đó ... có nhiếu cái cần phải ... 
thay đổi thôi , nhưng cuối cùng là tích cực và hoàn thiện hơn . 
[Xóa]  

vào lúc 08:34 AM | Thứ Năm, ngày 06 tháng 12, 2007, hoa hướng dương (vô danh)  
 

Đúng là chuyện Nhà giáo biết kể bao giờ cho hết anh nhỉ ? Nhưng HHD chỉ lấy một ví dụ nhỏ để chứng 
minh rằng tình thầy trò lúc nào cũng quan trọng .HHD có cậu con trai năm nay đã học lớp 7 . Năm 
ngoái chủ nhiệm lớp là một thầy giáo trẻ có thể nói là vô cùng tâm huyết với học trò và năng động. 
Thầy được cả phụ huynh và học sinh yêu mến .Chính vì thế ,học sinh của thầy lúc nào cũng chỉ muốn 
đến lớp và chất luợng học tập cũng từ đó mà nâng cao rõ rệt . Năm nay, vì một lý do nào đó ,thầy phải 
chuyển công tác khác ,có cô giáo trẻ khác lên thay . Cô giáo tuy không thuộc thành phần đáng lưu 
ý ,nhưng do cách quản lý ,cư xử đối  với học sinh và phụ huynh thì Phụ huynh và học sinh đều cảm 
thấy chán nản . HS thì ko thích đến lớp như năm trước .Chất lượng học tập cũng giảm dần ... Vậy 
nên ,.... 

[Xóa]  
vào lúc 08:14 AM | Thứ Năm, ngày 06 tháng 12, 2007, Mint (vô danh)  

 
 
Hôm qua cũng mới nghe chị than phiền (mà thiệt ra ngày nào cũng được nghe chuyện), 
rằng học trò thật ...khủng khiếp ... kiến thức lủng lỗ to như ổ voi ... lớp nào có tỷ lệ hs 
thi lại/ở lại nhiều thì giáo viên bị đánh giá ... Còn dễ dãi cho lên thì gv lớp sau 'lãnh 
đủ'. Học sinh ngay trong nội thành còn nghịch dữ dội hơn ... xem chuyện đi học là 
chuyện chơi ... Các vị lãnh đạo cấp trên trên ..... thì ..... vũ như cẩn ... Giáo viên chịu 
nhiều áp lực thật ... nhưng cũng không ít vị kiến thức chuyên môn vừa thiếu vừa yếu 
(không thể tưởng), kiến thức xã hội, kiến thức sư phạm trôi đi phương nào. Thế nên 
càng ... sợ ... nhất là khi gặp học trò, phụ huynh ... chẳng biết sợ ai! 
 
Xem ra góc nào cũng ... loạn ... 
 
Nhưng cũng không phải là không có những cô bé cậu bé trường huyện rất đáng yêu. 
Và dĩ nhiên còn nhiều giáo viên có tài có tâm. 
[Xóa]  

vào lúc 08:11 AM | Thứ Năm, ngày 06 tháng 12, 2007, Huongmuathu  
 
 

tôi lúc nào cũng kính trọng các thầy cô ,nhưng văn hóa hành xử ở học đường thời nay 
quả là có nhiều vấn đề thầy trần hà nam ạ.nó cũng bị mặt trái của nền kinh tế thị 
trường làm chao đảo.bạo hành học đường từ phía giáo viên.hư hỏng không tôn sư 
trọng đạo từ phía học sinh,cái sự thật ấy rất nhức nhối 

Thứ Năm, ngày 06 tháng 12, 2007
 
 
 
Bình giảng: NÚI ĐÔI (Vũ Cao) 
Điểm Ngôi sao Blog: 6 (1 lượt) | Lượt xem: 1177   



 
 
 

Bài thơ là nỗi xúc động chân thực của tác giả về một câu chuyện có thật ở 
vùng Xuân Dục trong kháng chiến chống Pháp. Giọng thơ tự sự đậm đà phong vị 
dân gian làm đẹp thêm mối tình kháng chiến, đồng thời tạo xúc động trước sự hy 
sinh của người con gái anh dũng. 

Mối tình nên thơ gắn với hoài niệm về thời đẹp nhất của tuổi thanh xuân: 

Bảy năm về trước em mười bảy 

Anh mới đôi mươi trẻ nhất làng 

Tác giả dẫn dắt vào không gian trong veo hương đồng nội, với những địa 
danh thân thương gắn kết đôi bạn trẻ: Xuân Dục, Đoài Đông, Núi Đôi…giản dị và tự 
nhiên tạo thành thương nhớ. Tình người, tình đất, tình quê lồng vào nhau: 

Em vẫn đùa anh sao khéo thế 

Núi chồng núi vợ đứng song đôi 

Câu chuyện tình hết sức riêng tư, chân thật đã được gắn vào với hoàn cảnh 
quê hương ngày giặc chiếm đã đan cài vào đó bao tâm trạng uất nghẹn căm hờn và 
lo lắng bồn chồn của người dân núi Đôi. Cảm xúc này từng được diễn tả trong bài 
Đất Nước (1955) của Nguyễn Đình Thi: 

Những đêm dài hành quân nung nấu 

Bỗng bồn chồn nhớ mắt người yêu 

Từ tâm trạng chàng trai trong bài thơ, ta thêm hiểu vẻ đẹp tâm hồn anh bộ đội 
trong kháng chiến chống Pháp luôn thắm đượm ân tình với quê hương, người thân. 
Tâm hồn người chiến sĩ luôn tồn tại một không gian hoài niệm, nhung nhớ đến cháy 
lòng – khơi lên tình cảm yêu thương và căm hờn trong lòng chiến sĩ, làm rõ vẻ đẹp 
giàu chất nhân văn. Lời dẫn chuyện của Vũ Cao tái hiện nguyên vẹn không khí 
những ngày kháng chiến, đánh thức bao cảm xúc của một thời bi hùng mà cũng ắp 
tràn thương nhớ của bao người. Sự hiện diện thường trực của hình tượng núi Đôi 
xuyên suốt những ngày chiến đấu là cách cắt nghĩa trọn vẹn ân tình với quê hương 
và thổi bùng ngọn lửa tình yêu mãnh liệt với cô gái Xuân Dục. Bao tâm trạng được 
diễn tả: khắc khoải ngóng đợi, “trăm nghìn căm uất”, náo nức ngày trở lại. Tự thân 
những lời thơ đã làm đẹp thêm bao nhiêu bóng hình người yêu trong tâm tưởng 
người chiến sĩ: 

Núi Đôi bốt dựng kề ba xóm 

Em vẫn đi về những bến sông? 

Chính vì vậy mà nỗi đau xót sẽ làm người đọc càng day dứt, như một sự tích 
tụ để vỡ oà trước sự mất mát. Hơn bao giờ hết, người đọc nhận ra tội ác của kẻ thù 
một cách cụ thể đến từng số phận: bắt đầu từ sự xuất hiện của chúng là một dự cảm 



mơ hồ, tiếc nuối: 

Mới ngỏ lời thôi đành lỗi hẹn 

Đâu ngờ từ đó mất tin nhau 

để rồi trở thành sự ngóng đợi thắc thỏm: sương trắng người đi lại nhớ người. 
Mong đợi cháy bỏng đến khi thành hiện thực thì lại phải đối mặt với nỗi đau lớn nhất 
“giặc giết em rồi, dưới gốc thông”. Nỗi đau vụt đến quặn xé đã được diễn tả xúc 
động: 

A nh ngước nhìn lên hai dốc núi 

Hàng thông, bờ cỏ, con đường quen 

Nắng lụi bỗng dưng mờ bóng khói 

Núi vẫn đôi mà anh mất em! 

Hình ảnh kỷ niệm yêu thương đã vụt biến thành chứng tích đau thương, nỗi 
đau rất thật ấy không của riêng ai bởi không chỉ là sự mất mát của anh mà là của cả 
quê hương, bởi “em sống trung thành, chết thủy chung”. Đó không hề là cảm giác bi 
lụy mà mang tính chất bi kịch, giúp người đọc ý thức được giá trị của chiến thắng. 
Nỗi đau càng lớn hơn khi được kể lại, nhưng sự vô tình ấy lại làm ta nhận rõ về 
người liệt sĩ - người yêu của anh chiến sĩ: 

Mấy năm cô ấy vào du kích 

Không hiểu vì sao chẳng lấy chồng? 

Mỗi lời kể như dao cứa vào tim, nhưng lạ thay lại làm ta thêm yêu mến, trân 
trọng người con gái sắt son anh dũng. Nỗi đau riêng hoà vào nỗi đau chung, ta hiểu 
thêm hơn về bản chất của tình yêu trong kháng chiến, với những con người bình 
thường mà cao cả đã vượt lên tình riêng, sẵn sàng cống hiến tất cả cho quê hương. 
Hình tượng người con gái Núi Đôi còn để lại suy ngẫm sâu sắc về sự hy sinh. Đó 
không phải là mất mát bình thường mà có khả năng biến đau thương thành sức 
mạnh. Bóng hình người con gái hoà vào bóng hình quê hương, thúc giục tâm tư của 
người còn sống, thành ý chi và quyết tâm vượt lên bất hạnh, hồi sinh sự sống. Với ý 
nghĩa đó, cô gái núi Đôi đã thành biểu tượng bất tử: 

Cha mẹ dìu nhau về nhận đất 

Tóc bạc thương từ mỗi gốc cau 

Nứa gianh nửa mái lều che tạm 

Sương nắng khuây dần chuyện xót đau 

Tình yêu bị kẻ thù hủy hoại nhưng không hề suy xuyển, mà hoà thành tình 
yêu lớn lao với quê hương, xóm làng, cha mẹ…Quê hương hồi sinh, đau xót nguôi 
ngoai nhưng không đem đến với con người sự quên lãng mà đã nhân lên thành tình 



cảm cách mạng, thành lời thề thiêng liêng trước Núi Đôi: 

Nhưng núi còn kia, anh vẫn nhớ 

Oán thù còn đó, anh còn đây 

Và: Nhớ nhau anh gọi: em, đồng chí 

     Một tấm lòng trong vạn tấm lòng 

Nhân vật trữ tình trong bài thơ đã hoá thân vào “vạn tấm lòng”, tình cảm nâng 
tầm thành tình cảm cách mạng. Tác giả không hề mô tả nước mắt trước bi kịch mà 
hình dung ra cuộc chiến đấu của người chiến sĩ lấp lánh ánh sáng bất tử của người 
con gái núi Đôi – sao trên mũ là sao sáng dẫn đường, em là hoa trên đỉnh núi thơm 
mãi bốn mùa. Làn hương ấy, vẻ đẹp ấy còn kết đọng mãi trong lòng người, nhắc mãi 
vẻ đẹp kết tinh từ những ngày chống thực dân Pháp hào hùng để làm nên sức mạnh 
chiến đấu chống đế quốc Mỹ, hướng về tương lai toàn thắng của quê hương./. 

                                                            Trần Hà Nam 
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1 Góp ý: 
vào lúc 08:35 AM | Thứ Năm, ngày 06 tháng 12, 2007, Mint  

 
 

Mình biết Núi đôi hồi ấy qua sách văn học của chị, chứ đến thời của mình thì không 
có trong chương trình. Ấn tượng đầu tiên chính là cụm từ 'trẻ nhất làng' dành cho đôi 
bạn ở tuổi đôi mươi ấy ... Hôm kia đọc lại thơ, cảm giác khác với những ngày đầu biết 
tác phẩm ấy. Có lẽ vì thời gian ... Cũng những sự chia ly bởi 'Giặc bắn em rồi quăng 
mất xác - Chỉ vì em là du kích em ơi' (Quê hương - Giang Nam), hay 'Hoa trắng thôi 
cài trên áo tím ...' (Kiên Giang), cũng những tình yêu bất diệt như cái tình con người 
đối với mảnh đất quê hương ..... 

Thứ Năm, ngày 06 tháng 12, 2007
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Cảm nhận truyền thuyết "Mị Châu - Trọng Thủy" 
Hình tượng cô Tấm 
Đình tiền tạc dạ nhất chi mai 
Cảm nhận: Thuật Hoài của Phạm Ngũ Lão 
Bình giảng: Nỗi lòng Nguyễn Trãi 
Bình giảng: Nhàn - Nguyễn Bỉnh Khiêm 
Phân tích: Độc Tiểu Thanh ký - Nguyễn Du 
LỚP 11 
Cảm nhận: Thơ Phan Bội Châu 
Bình thơ: Tống biệt hành (Thâm Tâm) 
Cảm nhận: Hai đứa trẻ- Thạch Lam 
Cảm nhận: NHỮNG CHÂN DUNG BIẾM HOẠ 
Cảm nhận: Đời thừa - Nam Cao 
Cảm nhận: Lão Hạc - Nam Cao 
Phân tích: Chí Phèo - Nam Cao 
LỚP 12: 
Bình thơ: Tây Tiến - Quang Dũng 
Cảm nhận: Vợ chồng A Phủ - Tô Hoài 
Vợ nhặt của Kim Lân 
Bình giảng: Việt Bắc - Tố Hữu 
Phân tích: Mẹ Tơm - Tố Hữu 
Phân tích "Tiếng hát con tàu" - Chế Lan Viên 
Phân tích: Kính gửi Cụ Nguyễn Du - Tố Hữu 
Tản mạn cùng RỪNG XÀ NU của Nguyễn Trung Thành 
Suy ngẫm từ “Gửi em – cô thanh niên xung phong” (Phạm Tiến Duật) 
Bình thơ: Sóng - Xuân Quỳnh 
Tản mạn cùng Thương Nhớ Mười Hai - Vũ Bằng (2) 
Cảm nhận "Một người Hà Nội" (Nguyễn Khải) 
Vài cảm nhận về "Một con người ra đời" (M.Gorki) 

Thứ Năm, ngày 20 tháng 12, 2007 
 
 
 
Hà Nội mùa đông 
Điểm Ngôi sao Blog: 24 (4 lượt) | Lượt xem: 544   
 
 
 
    Sắp đến Noel, Hà Nội trở lạnh! Mùa đông bây giờ đã thật sự hiện hình, khi nửa đêm cơn 
gió chợt ùa về. Buổi sáng bước ra ngoài, thấy hơi lạnh khiến mình run rẩy.  
 
 
    Mùa đông Hà Nội năm nay là lạ, vui mắt hơn khi ra ngoài đường thấy mọi người đều có 
thêm vật dụng chống rét là...chiếc mũ bảo hiểm. Đủ các sắc màu, đã có mũ kiểu! Tha hồ chị 
em làm đẹp! 
    Mùa đông, sắp đến Giáng sinh, văng vẳng nghe Bài Thánh Ca Buồn qua giọng hát Elvis 
Phương, chợt nghe không khí Giáng Sinh tràn ngập. Quán xá lại thấy xuất hiện cây thông 
Noel, biết mình Noel này lại xa nhà! Năm nay chắc không bánh Pizza, không đi chơi với bạn. 
Sắp thi rồi. Sinh viên ở trường cũng vào mùa thi, trông ai cũng tất bật, vất vả hơn.  



    Miền Trung chắc nắng ấm hơn! Cũng mong trời đừng quá lạnh! 

 
Thứ Sáu, ngày 21 tháng 12, 2007
 
 
 
Mùa bình an! 
Điểm Ngôi sao Blog: 35 (6 lượt) | Lượt xem: 536   
 
 
 
    Sắp đến ngày bận rộn thi cử mà cảm thấy lòng cũng thanh thản hơn. Vừa nhận điện thoại 
của Cha, tiếng nói như reo vui báo tin Mẹ ngồi dậy được, hai Cụ lại ngồi ...đánh tú lơ khơ (là 
Mẹ ngó bộ bài cho vui vậy thôi!). Muốn trào nước mắt khi Cha đưa điện thoại cho Mẹ nói, 
nghe tiếng Mẹ "A lô!" mà tim đập rộn ràng!  
    Dẫu có buồn mấy mà khi nghe tin nhà, cảm thấy lòng phấn chấn hơn! Ước sao mọi việc sẽ 
bình an! Cùng tắc bĩ, bĩ tắc biến, biến tắc thông! Mong bây giờ chỉ còn là chuỗi ngày vui vẻ 
và hạnh phúc. Chị dâu đã có cháu trai nữa, dù sinh non nhưng cũng qua cơn nguy hiểm. Ôi, 
hạnh phúc nhọc nhằn biết bao. Nhưng chỉ mong cuộc đời luôn cảm nhận được hạnh phúc và 
bình an! 
    Đêm qua, tranh thủ chat với bà xã, hai con. Con Tí tồ đạt giải học sinh giỏi, chuẩn bị thi 
tiếp! Con Lương bây giờ càng lúc càng láu lỉnh. Bà xã cũng yên vết mổ. Vất vả hơn, nhưng 
con ngoan, nhà yên ấm cũng an tâm. Hai phương trời cách biệt, thiên lý quan hà, chỉ mong 
mau được trở về, được  đón nhận những nụ cười thân yêu!  
    Mùa Giáng Sinh, dẫu không là con Chiên của Chúa, không tín ngưỡng nhưng lòng thành 
xin chúc mọi người cùng tìm thấy niềm vui và hạnh phúc, quên đi nước mắt,đón nhận nụ 
cười! 
 

Chủ Nhật, ngày 23 tháng 12, 2007 
 
 
Merry Christmas 
Điểm Ngôi sao Blog: 30 (5 lượt) | Lượt xem: 459   
 
 
CHÚC MÙA GIÁNG SINH AN BÌNH 
GỬI VỀ MẸ LỜI NGUYỆN CẦU CHO MẸ MAU BÌNH PHỤC
GỬI VỀ EM NGÀN TÌNH YÊU THƯƠNG 
GỬI VỀ CÁC CON LỜI CHÚC CHĂM NGOAN HỌC GIỎI  
 
Thứ Hai, ngày 24 tháng 12, 2007
 
 
 

Thơ ngày Giáng Sinh 
Điểm Ngôi sao Blog: 42 (7 lượt) | Lượt xem: 531  
 
 



 
Như một thuở Chúa giáng sinh an lạc 
Đem bình yên đến khắp muôn nhà 
Chuông ngân lên gửi tình thương bát ngát 
Những đau buồn bất hạnh sẽ lui xa! 
 
Như một thuở tình yêu là có thực 
Dệt thắm duyên, ta cùng sống một nhà 
Xin cầu nguyện cho những ai mất mát 
Giáng sinh này vang lại khúc hoan ca 
 
Giáng sinh lạnh, khát khao làn hơi ấm 
Thắp lửa lên xua giá buốt bàn tay 
Cho nỗi buồn bay đi không vương vấn 
Cho những cơn mơ hạnh phúc tràn đầy! 

 Thứ Ba, ngày 25 tháng 12, 
2007 

 
 
 
Những ngày cuối năm 
Điểm Ngôi sao Blog: 30 (5 lượt) | Lượt xem: 520   
 
    Những ngày cuối năm thật bận rộn, ra đường thấy ai cũng hối hả hơn. Dường như có 
một thoáng tư lự trên gương mặt mọi người khi năm nay vật giá leo thang mà lương 
bổng lại không theo kịp. 
    Những ngày cuối năm có biết bao nhiêu thông tin vui buồn. Sắp hết năm Hợi, thấy 
khoa phụ sản các bệnh viện đầy ắp người! Hậu quả cú rút của năm Con Heo Vàng đây 
mà! Nhà anh có thêm nhóc tì trai, nhà bạn thêm bé Bee xinh xinh! (mai mốt có thể ... 
làm sui nhỉ?). Năm nay chắc cơ quan Dân số không hoàn thành chỉ tiêu! Mà lại giải tán 
Ủy ban Dân số - KHH Gia đình. Không biết bà xã sẽ được giải quyết chế độ thế nào? 
   Những ngày cuối năm đường phố có thêm hình ảnh lạ: ai ra đường bằng xe máy cũng 
có thêm cái ... mũ bảo hiểm xinh xinh! Bây giờ có thêm dịch vụ mới: sơn vẽ mũ kiểu! 
Hoá ra trong bất kỳ hoàn cảnh nào, người ta cũng có nhu cầu xác lập dấu ấn cá tính của 
mình. Lại thêm các dịch vụ ăn theo: giữ mũ bảo hiểm, dán đề can lên mũ! Ngẫm nghĩ: 
dân mình "ngoan" thật! Nhưng xem ra để giải quyết tình trạng kẹt xe, tắc đường thì 
Nhà nước phải có những giải pháp mang tính chiến lược chứ không phải là giải pháp 
tình thế như hiện nay! Bà con có mũ, hình như phóng xe cũng ...ẩu hơn. Chính mắt 
mình chứng kiến ba vụ tông xe trong một ngày...Hãi! 
   Những ngày cuối năm, với riêng tôi cũng vui buồn lẫn lộn. Vui vì tin nhà báo mẹ đã đỡ 
hơn nhiều. Buồn vì không thể về nhà vào cuối năm, để gặp gỡ bạn bè nhân kỷ niệm 30 
năm thành lập trường Sư phạm. Hà Nội đang vào dịp rét đậm, khiến lòng mình cũng 
thấy nao nao... Đã thấp thoáng thấy bóng những cánh hoa đào nở sớm! Chợt nhớ một ý 
thơ Xuân Diệu: trời vì lạnh mà người ta cần có đôi... Nhận tin nhắn của bà xã, thương 
con nhỏ năm nay không được đi chơi Noel vì mẹ bận! 
    Những ngày cuối năm...! Bao điều tâm sự khi ta đang làm một kẻ xa nhà! "Đêm đông, 
ôi ta nhớ nhung đường về xa xa...!" 
 

Thứ Sáu, ngày 28 tháng 12, 2007 
 
 

Hà nội mưa đông 



Điểm Ngôi sao Blog: 36 (6 lượt) | Lượt xem: 1057  
 
 

 
Hà Nội bước vào đông 
Hơi mưa mù phố xá 
Buồn ơi, sao buồn quá 
Nhớ ơi sao nhớ hoài! 
 
Những cơn mưa phố dài 
Thăm thẳm lòng hoang lạnh 
Lữ khách trong cô quạnh 
Nhìn mưa mà thở dài... 
 
Thèm ngắm một sắc mai 
Quê nhà xa lăng lắc 
Tình không chia Nam Bắc 
Ngàn trùng hoài xa xăm 
 
Gió rét lạnh căm căm 
Chao ôi là nhung nhớ 
Trời mùa đông  lạnh thế 
Hà Nội buồn, đêm nay...  
 

Thứ Bảy, ngày 29 tháng 12, 2007 
 
 

Thứ Bảy 
Điểm Ngôi sao Blog: 24 (4 lượt) | Lượt xem: 520   
Thứ Bảy, ngày 29 tháng 12 năm 2007 
    Thứ Bảy cuối cùng của năm 2007. Tôi ngồi đây, trong quán cà phê wi fi sân ký 
túc xá A5. Một mình. Sinh viên về nghỉ Tết dương lịch khá nhiều, phòng cũng về 
hết, chỉ còn chú em học khoa Sinh Đại học Cần Thơ làm bài tập (chú em này xa vợ, 
chăm học, thuộc trường phái...chăm chỉ!).Hắn có điện thoại S-Fone buôn với vợ cả 
đêm, còn tôi  thì không dám  thế!  
Giờ này nhắn về nhà, nói vợ lên Net nói chuyện, mà hình như máy sửa, đành bó tay.  
    Trong quán có karaoke, một nhóm bạn xa quê đã vào hát. họ trẻ trung và vui vẻ 
quá. 
Hôm nay không lạnh, mặc chiếc áo vợ mua cho hồi đi Đà Lạt, thấy cũng đủ ấm. Mọi 
hôm sù sụ áo rét, găng tay. 
    Tính quỹ thời gian, còn ở Hà Nội không nhiều. Còn nhiều việc phải làm: bài tập 
điều kiện, bảo vệ đề cương, thi 3 môn. Còn mấy ngày sắp tới rảnh rỗi, phải tranh 
thủ đọc sách thôi.  
    Viết lách chẳng cái gì ra hồn. Hình như mình cũng đang mòn đi hơn. Bạn bảo: 
đừng cố! Hắn còn định phê bài thơ hôm trước trên blog! Hừm, có ông bạn vàng mà 
chuyên chê thơ mình! Mà tâm trạng khi gặp mưa rét của mình hôm đó cũng đúng 
thế chứ! Chắc hắn thích mình nói giản dị hơn, đừng...làm văn! 
    Nãy giờ viết, chẳng có gì đặc sắc, chẳng có gì đáng nhớ cả. 
    Bà con đừng cho điểm nhé, chỉ là một chút riêng tư thứ Bảy cuối năm thôi mà! 

Thứ Ba, ngày 01 tháng 01, 2008 
 



 
 
Bài vè các loại cá xứ Nẫu 
Điểm Ngôi sao Blog: 18 (3 lượt) | Lượt xem: 516   
 
 
 

 

Nói rằng con cá thu nấu cháo 

Con cá sạo phơi khô 

Cháu lấy chồng cô là con cá nóc 

Tháng năm lú óc là con cá măng 

Hát ghẹo băng xăng là con cá đối 

Thương nhau tăm tối hẹn lại cá mai 

Sắt nguội dẻo dai kéo ra con cá rựa 

Lên xe xuống ngựa là con cá cờ 

Học biết làm thơ là con cá chép 

Dượng khen cháu đẹp là con cá dê 

Nằm hầm bụi tre là con tràu lóc 

Mọc sừng trên óc là con cá trê 

Các chú thường chê là con cá hố 

Cửa sổ đóng đố là con cá sơn 

So thiệt tính hơn là con cá cào 

Đầu bạc tuổi cao là con bè lảu 

Vót nan  đương cảo là con bè tre 

Canh cưởi rành nghề là con cá suốt 

Yếu ăn mạnh nuốt là con cá chan 

Lông lá vàng vàng là con đối ó 

Cái mình vấy lọ là con đối rằn 



Năm bảy hàm răng là con cá mập 

Miệng nhai bộp bộp là con cá ngừ 

Chuyện nên nói hư là con cá trác 

Vàng vàng da bát là con cá chua 

Lợp nhà tư mùa là con cá lọt 

Thấy trai hếch hoác là con cá dìa 

Đi sớm về trưa là con cá dảu 

Gả con đổi cháu là con cá lầm 

Dúc dắc nẫu đâm là con cá lị 

Xây thành đắp lũy là con cá ong 

Tam cấp hoá long là con cá đú 

Thượng cầm hạ thú là con cá chim 

Tạo lúa lim dim là con cá cháy 

Thiếu ăn tháng Bảy là con cá cơm 

Đánh lộn bể ôm vợ chồng cá chạch 

Ở đời trong sạch là con cá ngồng 

Chiều xế kêu rân là con cá nhái 

Trai hay chọc gái nhằm vợ nẫu loi (!) 

(THN Sưu tầm năm 1987 – ông Hồ Đán, 80 tuổi thôn Hảo Ngãi, Bình An Bắc, Tây Sơn, Bình 
Định) 

Thứ Tư, ngày 02 tháng 01, 2008 
 
 
Xin cho hai chữ bình an 
Điểm Ngôi sao Blog: 54 (9 lượt) | Lượt xem: 578   
 
     

Nghe tin nhà, con bị cô giáo dạy văn bắt làm đề riêng, bạn nó bảo: điểm của mày chắc 
chắn không còn cao như hồi xưa! Một bài trước cô đã cho điểm dưới trung bình, bài này lại 6 
điểm? có phải con đang sa sút học lực không con? Mà tại sao cô lại cho con làm đề riêng, cô 
lại la con: đề này cô đã giảng khi cho học thêm rồi mà, sao Uy không làm được? (cả lớp đi 



học thêm!!!), rồi cô lại còn mỉa: À, mà có thèm đi học thêm đâu! 

Liên lạc về nhà, nghe mẹ kể lại mà ba không tin được con trai ạ! Chẳng lẽ một học 
sinh vốn học giỏi văn thuộc nhóm đứng đầu lớp mà lại phải đi học thêm cô giáo à? Không có 
qui chế nào như vậy cả! Mà con có tội tình gì lại phải làm một đề riêng, 5 học sinh yếu làm 1 
đề riêng? Lý do cô đưa ra cũng hay nhỉ: in đề thiếu, nên phải cho con làm đề riêng! Người lớn 
có khác!!! Luôn có lý do để giải thích, biện minh một cách hợp lý! Chả lẽ việc con không đi 
học lại sa sút bất ngờ vậy sao? Con trai ơi, thế thì làm sao con còn tập trung tốt cho việc học 
đội tuyển tiếng Anh nữa?  

Nhưng con yên tâm nhé, cứ lo tập trung ôn thi học kỳ cho thật tốt. Con là đứa có tư chất, chắc 
chắn không để những cú sốc này làm ảnh hưởng nhỉ? Bản thân con cũng cần lấy việc cô giáo 
lưu ý làm bài học sâu sắc cho mình. Còn ba tuần nữa, ba về, mọi việc sẽ ổn thôi. Chẳng lẽ ba 
dạy văn trường chuyên mà lại không dạy văn cho con được hay sao? 
 
Thứ Tư, ngày 02 tháng 01, 2008 
 
 
 
Post phim lên ngoisaoblog? 
Điểm Ngôi sao Blog: 6 (1 lượt) | Lượt xem: 420   

là địa chỉ tôi post cuốn phim VTC làm trong ngày 27.3.2007. Bà con nào có thể giúp chuyển 

lên ngoisaoblog được không? Coi theo link Nhật ký @ VTC thì hơi bất tiện! Nhưng 
nếu không có cách nào thì coi đỡ vậy! 
 

 Thứ Năm, ngày 03 tháng 01, 2008 
 
 
Viết cho những ngày đã qua... 
Điểm Ngôi sao Blog: 19 (4 lượt) | Lượt xem: 497   
 
Rồi tôi sẽ trở lại 
Không hẹn hò, không còn ai gọi tên... 
(Blues trong mưa - Thơ thầy Nguyễn Công Thắng) 
Nhanh quá, thời gian trôi, chỉ còn hơn 2 tuần nữa là tôi sẽ xa Hà Nội, chấm dứt quãng thời 
gian sống trọ, về lại mái nhà, về với cuộc sống của một ông giáo, và có thể tập trung toàn tâm 
toàn ý để viết luận văn. 
Hơn một năm sống ở Hà Nội, biết bao nhiêu vui buồn, biết bao nhiêu biến động: bỗng dưng 
thành ... người nổi tiếng sau cuộc thi ngoisaoblog, lại được thành nhân vật trong Nhật ký @ 
của VTC, có thêm bao bạn bè mới... Có lúc thấy mình thật lãng tử, có lúc thấy mình thật vớ 
vẩn... 
Hà Nội ơi, có gì để nhớ? Hình như những bài hát về Hà Nội đã nói hết rồi: Em ơi, Hà Nội 
phố, rồi Hà Nội mùa vắng những cơn mưa...Nhớ những lần lang thang phố xá, ngắm hồ 
Gươm lãng đãng sương bay. Những con đường phố cổ chật chội, quán vỉa hè nườm nượp 
người, những con đường giờ cao điểm mịt mù bụi và khói xăng. Nhớ hồ Giảng Võ những 
ngày mới ra, đúng vào những ngày thu đẹp nhất. 
Hà Nội ơi, còn gì để nhớ? Nhớ những ngày ở đường Nguyễn Phong Sắc nối dài, có bãi cỏ 
hóng mát những ngày hè, hai anh em cùng phòng trọ cứ chiều chiều lại lang thang. Căn phòng 
mà mỗi khi có chị em nào cùng lớp tới thăm đều...hấm hứ vì bài Kinh nhật tụng của Lãng 
tử:"Gái ơi tha ta-Dù ta tài hoa-Dù ta lãng tử-Nhưng ta đã già/Ta là cơn gió-Bay qua lòng 



em-Ta là khúc nhạc-Thoảng qua êm đềm/Gái tha ta nhé-Vợ ta ở nhà-Con ta còn nhỏ-Đang 
đợi chờ ta...".Ôi trời, các em lại bảo: gái tha mà hai bác Trọng Nam có tha gái không? Mình 
có tha không nhỉ? Hình như là có. Có lúc tim cũng rung lên, có lúc cũng như trong cơn 
mê...Nhưng rồi cũng qua đi, qua đi dù đôi khi...Chả trách người ta nói đàn ông tham lam 
và ích kỷ lắm! Anh không thể sống ích kỷ như thế được, bà xã nhỉ?  Một mai qua cơn mê, qua 
cuộc đời bềnh bồng, anh lại về bên em... 
Hà Nội có vui, có buồn, có yêu, có nhớ, có quên... 
Rồi tôi sẽ trở lại... 
 Thứ Sáu, ngày 04 tháng 01, 2008 
 
 
 
Bài vè các loại bông xứ Nẫu 
Điểm Ngôi sao Blog: 30 (5 lượt) | Lượt xem: 578   

 
Tháng năm nước biển mặn mòi  
Vác mai đi đào là bông hoa giếng  
Hay bay hay liệng - là bông chim chim  
Xuống nước hay chìm - Là bông quả đá  
Bạn bè với cá - Là bông san hô  
Ở hướng bìa hồ - Là bông hoa súng  
Hay ăn đám cúng - Là bông hoa sen  
Áo rách lèng xèng - Là bông dú dẻ  
Mùi thơm nhè nhẹ - Là bông ngát hương  
Gánh nước dầm đường - Là bông mần tưới  
Hay ăn đám cưới - LÀ bông hoa dâu  
Có sông không cầu - Là bông hoa cách  
Đi thời đụng vách - Là bông mù u  
Cạo đầu đi tu - Là bông hoa rút  
Chịu mưa chịu lụt - Là bông mồng tơi  
Các xứ các nơi - Là bông lúa trỗ  
Đi thời tứ lời tứ lỗ - Là bông cò ke  
Thấy gái muốn đè - Là bông mụt lẹo  
Đi thời đâm xiên đâm xẹo - Là bông chỉ thiên  
Ra cái thuyền (thường?) niên - Là bông hoa khế  
Đi thời đụng ghế - Là bông rau sưng  
Ăn nói không chừng - Là bông chùm phỏng  
(THN sưu tầm 1987 - người kể: Ông Năm Thập, thôn Trà Sơn, Bình An Bắc, Tây Sơn, Bình 
Định) 
 
Thứ Bảy, ngày 05 tháng 01, 2008
 
 
 
Bài chòi Bình Định 
Điểm Ngôi sao Blog: 24 (4 lượt) | Lượt xem: 461   
 
Những ngày đầu năm, chợt nhớ nhiều về thời đi sưu tầm văn học dân gian ở Bình An Bắc Tây 
Sơn. Mới đó mà đã 20 năm rồi. Những ông cụ bà cụ mình gặp có lẽ đã ra người thiên cổ. Chợt 
chạnh lòng vì những di sản một thời sẽ mai một theo thời gian. Nên chợt nảy ra ý định ghi lại 
những gì sưu tầm được thời đó giới thiệu với mọi người, may ra có giúp được cho ai quan tâm 
chăng. Biết rằng những gì mình ghi chép được còn rất nhỏ, có thể còn chỗ sai, nhưng thà cứ



tiên phong làm công việc này, rồi mỗi người một ít, biên tập chỉnh sửa sẽ tổng hợp được kho 
tàng văn hoá dân gian quê nhà còn tản mát. Những bài này, có bài nộp về văn phòng khoa 
Văn, nhưng rồi chẳng thấy tăm hơi đâu, nên cũng tiếc công lắm. Mà đưa vào phòng lưu trữ thì 
sẽ lại bị lãng quên thôi. Không có nhiều thời gian, đang phải làm bài tập về truyện thơ Nôm, 
sực nhớ có bài chòi kể chuyện Vân Tiên, tranh thủ đánh máy lại so sánh. Thôi thì tranh thủ
lúc rảnh, post bài lên coi như là giải lao làm việc gì có ích! 

Xin giới thiệu một bài gắn với sinh hoạt văn hoá dân gian hô Bài Chòi: 

Quan trung xưa không thờ vua hai ngả 

Gái chính chuyên ai gả hai chồng 

Nguyệt Nga con lão Kiều công 

Đem lòng thủ tiết thờ chồng Vân Tiên 

Cống Hồ Cốt Đột nước Phiên 

Biển Đông tự ái Kim Liên thế liền 

Sóng thần đưa đẩy miền tiên 

Ai thời đi lạc vô miền vườn hoa 

Bùi ông dỗ phỉnh về nhà 

Con trai Bùi Kiệm muốn lân la với nàng 

-“Nàng ơi đừng chớ than van 

Anh đây thất thể như chàng Vân Tiên 

Em đây là gái chính, đây vốn thiệt trai hiền 

Tỷ như mai điểu kết duyên vợ chồng 

Em đừng lánh đục tìm trong 

Ở đây với bậu đừng nguyệt (nguyện?) mong xa vời 

Vân Tiên vô phúc qua đời 

Lẽ nào em ở vậy uổng công lao nhưng là 

Sao nàng không nghĩ xa xa 

Mai sau có chết cũng con ma nhịn thèm 

Sao nàng thủ tiết như kem 



Tỉ Điêu Thuyền xưa thì cũng xét xem ở đời 

Chị tỉ Kiều thiên hạ thường chơi 

Tỉ như hai người đó thoả tình phỉ phu 

Nàng ơi thái thể vọng phu 

Còn xuân ở vậy qua thu khá gì.” 

Nguyệt Nga cất tiếng đương di 

Làm chay bảy bữa thông vi mới thành 

Cha con Bùi Kiệm cũng đành 

Đem đồ cầm thế sắm sanh đàn tràng 

Tối bày kinh tụng chửa an 

Nguyệt Nga thức dậy ra đàng trốn đi. 

Mất vàng mất bạc tôi chẳng tiếc chi 

Tiếc người thục nữ biết đi phương nào 

Bây giờ biết toan liệu làm sao 

Nguyệt Nga trợt lớt mà thêm hao tốn tiền 

                                    (Con Ngũ Trợt) 
 

 Thứ Hai, ngày 07 tháng 01, 2008 
 
 
Rảnh quá... 
Điểm Ngôi sao Blog: 18 (3 lượt) | Lượt xem: 450   
 
Hôm nay đón ngày mới vào lúc hơn 10 giờ sáng. Chẳng hiểu trời trở thế nào mà thức dậy 
không nổi. Đau ê ẩm khắp người! Trời Hà Nội thỉnh thoảng lại đỏng đảnh làm cho người "già 
cả" như mình dễ cảm ứng! 
Công việc của ngày hôm nay cũng còn khá nhiều. Phải đọc cho xong mấy truyện Nôm: Quan 
Âm Thị Kính, Chuyện Phan Trần, Hoàng Trừu, Phạm Công Cúc Hoa để làm bài tập. Thỉnh 
thoảng ngồi máy làm việc ở phòng lại có net chập chờn, update chương trình không được, 
xuống quán net của ký túc xá cho đàng hoàng, ăn tô miến, uống ly cà phê rồi làm việc luôn. 
buổi trưa không có ai, có thể ngồi thoải mái.  
Nhân tiện cài lại Y!Messenger 8.1 thay cho Y!Messenger 9.0 quá phiền phức, vừa thử vào, 
thấy nick của con trai đang sáng. Cu cậu đang kiểm tra lại đáp án với bạn, vừa thi học kỳ hai 
môn Toán và Anh. Mẹ hắn thì đang làm bếp. Ồ, hoá ra chỉ có mình giờ này là rảnh quá thôi! 
Mẹ con hắn tíu tít ăn cơm, lại giục ba về ăn cơm. Chờ đó, ba kiếm cái càng máy bay, quá 
giang về nhé!  
Thời gian còn lại ở Hà Nội không nhiều, rảnh cũng quá rảnh mà bận cũng quá bận. Chuẩn bị 



về nhà là cả một đống công việc ngập đầu. Cũng phải lo cày cuốc, "cui cút làm ăn toan lo 
nghèo khó" thôi! Quan trọng hơn là hỗ trợ cho con chuẩn bị vào lớp 10. 
Này, bà xã, anh không có rảnh đâu nhé! Thế mà lại nói móc tớ chứ! Hừm 
 

Thứ Bảy, ngày 12 tháng 01, 2008 
 
 
Đi vắng một thời gian 
Điểm Ngôi sao Blog: 33 (6 lượt) | Lượt xem: 427   
 
 
 

Bà con nào vào nhà, xin cứ tự nhiên! 
Ai quan tâm văn chương, có thể xem bài ở trong mục lưu trữ từng tháng. 
Đang trong thời gian nước rút, Lãng tử không lên net để khỏi bị...nghiện! Cai blog 
bớt, không thì bị knock-out! 
Tạm thời chưa lên trả lời cho các bạn có câu hỏi về văn. 
Tạm biệt!  
Thứ Hai, ngày 21 tháng 01, 2008 
 
 

Hà Nội mùa này ...mưa 
Điểm Ngôi sao Blog: 36 (6 lượt) | Lượt xem: 474  
 
 

Hà Nội mưa phùn bắt đầu xuất hiện, khi mùa đông vẫn hiện diện khắp phố phường. Mưa 
khiến cái lạnh như thấm sâu hơn vào da thịt, làm ta rùng mình nhè nhẹ khi mở cửa đón 
ngày mới! Mùa đông năm nay lạnh hơn, đợt lạnh kéo dài khiến ta cảm thấy được không 
khí Hà Nội như chùng lại, với rất nhiều suy tư, hoài niệm. 
Bạn bè cùng lớp cũng đang hối hả hoàn thành luận văn, riêng mình đã xong mọi việc, chỉ 
còn chờ, không biết có thể bảo vệ đúng thời hạn hay không, nếu không thì phải đến ông 
Táo chầu trời mới rời Hà Nội! Còn học hai buổi nữa, không biết chừng nào mới thi? 
Nhìn vào lịch từ đầu năm, cảm thấy cách làm việc và sự quan tâm của trường với học 
viên Cao học không thật sự đúng mức. Cũng phải thôi, khi cao học không còn là học cao 
đúng nghĩa!!! Buồn nhất là việc thi cử dường như nhà trường làm ngược lại với tất cả 
những lý thuyết dạy học, thi đề đóng, lại bắt học bài như con vẹt. Nhiều anh chị em học 
viên cũng không phải vì kiến thức mà đi học... Chuyện dài nhiều tập! 
Nôn nao vì nhớ nhà, vì thương con. Đúng như dự đoán, sắp tới sẽ là những ngày khó 
khăn của con, khi những áp lực dội xuống từ toan tính của người lớn quá nhỏ nhen để 
cho tổn thương tâm hồn con trẻ. Một đứa bé tự hào 9 năm học giỏi nhất trường, học kỳ 
này phải chấp nhận một kết quả học kỳ loại khá! Thôi, không sao con trai ạ, quan trọng 
là con tự phấn đấu hết mình. Ba về rồi, mọi sự sẽ ổn thôi. 
Mọi rối rắm phức tạp rồi cũng qua đi, để có dịp thanh thản hơn, ta sẽ nhìn kỹ lại, tự kiểm 
chính mình để lại chuẩn bị cho một chặng đường mới. Ở Hà Nội lâu, bây giờ mới giật 
mình nhận ra mình biết về Hà Nội còn quá ít. Quẩn quanh Bờ Hồ, vài con phố! Hà Nội là 
cơm bụi, là nước chè, là phở Thìn, phở Bát Đàn, lòng Thuỵ Khuê... Ôi trời, toàn là ăn 
uống! Hèn gì người xa Hà nội cứ nhớ thú ẩm thực. Và mưa phùn, mưa phùn khó quên! 
Mai mốt ra lại, không biết mình có nhớ nổi một con đường không? 

Thứ Ba, ngày 22 tháng 01, 2008 
 
 



Ngựa hoang nào giẫm nát tơi bời... 
Điểm Ngôi sao Blog: 18 (3 lượt) | Lượt xem: 735   
 
 
    Sắp xa Hà Nội, ngựa hoang lại trở về... 
    Những ngày cuối năm âm lịch, trời lạnh buốt! Đêm qua mấy anh em cùng phòng 
lông rông đi bộ ra tận Nghĩa Tân ăn lẩu, thấy bước chân mình hăm hở thế! cũng thật 
tình cờ: đứa Lào Cai, đứa Quảng Bình, đứa Vĩnh Long và mình : lão già Bình Định! 
    Tự dưng thấy vui vui khi cả phòng đặt cho mình biệt danh Già! Cứ bước chân về 
phòng là anh em chào đón: "Già đã về!", "Lão già đã về!". Già thật chứ còn gì nữa! 
Trong phòng toàn là anh em trẻ, đùa nghịch còn vô tư lắm. Chắc cũng khó có dịp 
nào sống chung những người khác nhau thế hệ mà lại cảm thấy đầm ấm như một 
gia đình. Đôi khi thấy mình trẻ lại, ôm guitar mà gào lên câu hát ruột: "Ngựa hoang 
nào dẫm nát tơi bời...", thấy mình cũng còn yêu đời lắm! 
    Tuần này chú em Vĩnh Long về trước, rồi sẽ đến mình (cảm ơn sư phụ vô cùng vì 
cho đệ tử ưu tiên không phải bảo vệ đề cương, chỉ học xong hai buổi, sửa đề cương 
gửi lại là xong). Phòng sẽ còn lại mấy anh em, sáng thứ Sáu là chú em Tú bảo vệ 
luận văn, chiều là mình ra ga! Ngựa phi về đồng cỏ, sống yên bình thật rồi! 
    Sẽ nhớ lắm những ngày lang thang phố xá, ngắm Hà Nội mưa mù, cảm nhận cái 
lạnh Hà Nội se lòng. Ta sẽ còn gặp lại Hà Nội, nhưng sao phút sắp chia xa, lòng 
bỗng nao nao như sắp chia tay tình nhân. Lão ngựa già này sao hôm nay đa cảm 
thế không biết! 

Thứ Ba, ngày 29 tháng 01, 2008 
 
 
Thú chơi thơ của người xưa 
Điểm Ngôi sao Blog: 18 (3 lượt) | Lượt xem: 524   
 
 
 
Lời ngỏ: Đọc lại tập thơ của Ông Nội - cử nhân Hán học Hà Trì Trần Đình Tân, nhân 
ngày Xuân sắp tới, cảm thấy thú vị vì cách chơi thơ của người xưa, xin giới thiệu cho 
những ai hoài niệm chút hương xưa để thấy nét độc đáo của thơ xưa! 
  
Phiên âm : 
            Hồi văn tứ tuyệt thi 
            Chỉ thập tự độc thành tứ tuyệt thi 
                    Cầm 
        Khâm hung khoái lạc cộng hòa âm ngũ lộng cầm 
                    Kỳ 
        Thư hùng định cuộc diệu thần cơ sự biến cờ (kỳ) 
                    Thi 
        Trì trì nhật ánh yểm hoa chi xuyết điểm thi 
                    Tửu 
        Si tình độ nguyệt chước tam chi tửu lực vi 
 
Phiên âm thành thơ thất ngôn tứ tuyệt : 
            1. Cầm 
Khâm hung khoái lạc cộng hòa âm, 
Lạc cộng hòa âm ngũ lộng cầm. 
Cầm lộng ngũ âm hòa cộng lạc, 



Âm hòa cộng lạc khoái hung khâm. 
 
Dịch nghĩa : 
            Đàn 
Trong lòng thích thú hòa với âm thanh, 
Thích thú hòa với âm thanh tiếng đàn năm dây gảy lên. 
Đàn gảy năm âm cung thương giốc chủy vũ hòa với sự thích thú, 
Âm thanh hòa với sự thích thú trong lòng người nghe. 
 
Dịch thơ : 
        Đàn 
Lòng nghe thích thú tiếng đàn hay, 
Thích tiếng đàn hay, biết của ai. 
Ai gảy năm dây nghe thích thú, 
Âm nghe thích thú cõi lòng đây. 
 
        2. Kỳ 
Thư hùng định cuộc diệu thần cơ, 
Cuộc diệu thần cơ sự biến cờ (kỳ). 
Kỳ biến sự cơ thần diệu cuộc, 
Cơ thần diệu cuộc định hùng thư. 
 
Dịch nghĩa : 
        Cờ 
Quyết đấu sống mái, giành thắng lợi lúc kết cuộc thì nhờ có tính toán hay, mưu kế khéo, 
Cuộc diệu, máy thần, thế cờ biến ảo. 
Thế cờ biến ảo, mưu mô như thần khiến nên cuộc cờ hay, 
Mưu thần cuộc hay đã quyết định trận sống mái. 
 
Dịch thơ : 
        Cờ 
Định cuộc thư hùng có mẹo hay, 
Thế cờ biến ảo quỉ nào tày. 
Biến ảo thế cờ thành cuộc khéo, 
Cơ thần cuộc khéo thắng trong tay. 
 
            3. Thi 
Trì trì nhật ánh yểm hoa chi, 
Ánh yểm hoa chi xuyết điểm thi. 
Thi điểm xuyết chi hoa yểm ánh, 
Chi hoa yểm ánh nhật trì trì. 
 
Dịch nghĩa : 
        Thơ 
Bóng mặt trời chầm chậm che cành hoa, 
Bóng che cành hoa tô vẽ nên thơ. 
Thơ điểm tô cành hoa bị bóng mặt trời che, 
Cành hoa bị bóng mặt trời che dần dần. 
 
Dịch thơ : 
            Thơ 
Bóng nắng dần dần che nhánh hoa, 



Bóng che hoa nở điểm thơ ca. 
Thơ ca tô điểm hoa nghiêng bóng, 
Nghiêng bóng cành hoa dưới nắng tà. 
 
        4. Tửu 
Si tình độ nguyệt chước tam chi, 
Nguyệt chước tam chi tửu lực vi. 
Vi lực tửu chi tam chước nguyệt, 
Chi tam chước nguyệt độ tình si. 
 
Dịch nghĩa : 
        Rượu 
Si tình, rót ba chén rượu đưa trăng đi qua, 
Dưới trăng, uống ba chén đã say vì sức rượu kém. 
Sức rượu kém chỉ uống ba chén dưới trăng, 
Ba chén dưới trăng cho qua mối si tình. 
 
Dịch thơ : 
            Rượu 
Si tình đưa nguyệt rót ba ly, 
Dưới nguyệt ba ly sức rượu suy. 
Sức rượu suy ba ly dưới nguyệt, 
Ba ly dưới nguyệt tiễn tình si. 
(Trích Hà Trì thi tập -Đặng Quí Địch phiên âm, dịch thơ) 
 

Thứ Tư, ngày 30 tháng 01, 2008 
 
 
Ngày tháng nào đã ra đi... 
Điểm Ngôi sao Blog: 42 (7 lượt) | Lượt xem: 644   
 

    Ngày tháng nào đã ra đi khi ta còn ngồi lại... 
    Tự dưng lòng buồn buồn khi trong đầu văng vẳng câu hát của Trịnh. Nhìn vào lý lịch 
trích ngang trên blog, thấy mình đã nhảy sang tuổi 39 - tuổi sang trọng của Quang Trung 
hoàng đế. Thấy năm tháng qua đi mà mình vẫn chẳng làm được gì ra hồn. Gọi điện cho 
bạn bè, cuối năm mọi người đều tất bật, riêng mình rảnh quá! Mà lại sắp sang một mùa 
xuân mới rồi!  
    Cũng mong xuân sang để mừng Mẹ thêm một tuổi mới. Từ hôm về nhà, Mẹ mở mắt 
nhìn mình được ba lần, nhưng chưa nói câu nào. Lúc Mẹ tỉnh táo, hồi sức sau cơn sốt, 
nói chuyện được với mọi người thì mình lại không có mặt ở đó! Lúc về chăm Mẹ thì Mẹ 
lại sốt!  
    Tết, với mọi người là dịp nhìn lại một năm qua! Với mình, năm qua có gì? Hôm nay 
ông Táo chầu trời, cũng tranh thủ làm sớ đưa Táo quân xem!  
    Trời ạ, năm qua con chẳng làm được gì cho nên hồn! Học hành xa tít tắp, gánh nặng 
dồn cả lên vai anh chị và vợ con ở nhà. Chẳng viết được cái gì vì đầu óc cứ lửng lơ con 
cá vàng... Văn thơ sáng tác lại càng chán vì ở tỉnh các văn nghệ sĩ còn bận cho đại hội, 
bận sắp ghế, lấp liếm chuyện tài chính lùm xùm, mãi mà chưa đại hội xong. Đã không 
viết được thì chớ, lại có quân vô lại nào nó bảo con là đang cấu kết lật đổ chủ tịch Hội 
VHNT!!! Con lạy trời chứng giám là con thèm vào! Thế mà cái loại có tật giật mình cứ 
đi đâu rỉ tai đó! Đúng là chưa đến năm Chuột đã thấy chuột thập thò! 
    Trời ơi, con ước gì con học cho chóng xong, làm luận văn tử tế để về còn dạy 
dỗ ...kiếm ít tiền nuôi vợ con. Tính ra đi học xa tập trung, kiến thức chưa thấy đâu, nhưng 



các khoản hỗ trợ chẳng đủ bù cho con khoản bị cắt. Chẳng những vợ con ở nhà méo mặt 
mà con trong thời gian vừa rồi cũng bữa đói bữa no. Con cũng chẳng mong bóp hầu bóp 
họng các cháu lấy tiền như cái cô giáo gì gì đó chỉ vì mấy đồng tiền mà tìm mọi cách ép 
điểm học sinh, chỉ dạy để có tiền đứng lớp là đủ sống. Lạy trời, con coi bài thằng nhóc 
nhà con rồi! Chỗ trắc nghiệm đúng cô cũng gạch đi, chỗ đúng kiến thức nhưng...không 
giống cô thì không thèm chấm! Con của con bị mấy bài dưới trung bình là vì nó là con 
của con! Hoá ra con đây cũng có nhiều người ghét! Có điều kiện cáo ra thì rách việc. 
Loại người đã thiếu tầm, lại thiếu cả tâm thì dây vào có khi lại bị dính đòn tiểu nhân. 
Nhưng lẽ trời công bằng, con của con cũng chẳng bị thiệt thòi đâu, trời nhỉ? Con cũng 
ráng dạy con, coi thử trời có mắt chứng kiến cho con không? Có câu: thiên bất dung gian, 
con ghi nằm lòng, nên con chẳng sợ gì!  
    Ráng sang năm mới, con ở nhà lo cho Mẹ, chăm cho con, phụ vợ (nghĩa là giúp đấy ạ, 
đừng xuyên tạc là phụ bạc vợ!). Ngày tháng còn dài, con cũng còn cái đầu, cái lưỡi! Con 
hứa với trời là con sẽ thành chồng ngoan, cha giỏi, con hiếu.v.v... Con cũng không dám 
hứa nhiều, kẻo có ai lại bảo : hứa thật nhiều rồi thất hứa cũng thật nhiều, như chuyện con 
quyết tâm bỏ thuốc mà mãi vẫn chưa đủ tâm để quyết! 

Chủ Nhật, ngày 03 tháng 02, 2008 
 
 
Hãi các bác nhà báo!!! 
Điểm Ngôi sao Blog: 29 (5 lượt) | Lượt xem: 411  
 
 
Mấy hôm nay mới tạm thời nguôi ngoai cơn sợ báo sau một loạt thông tin dùng nước tương 
gây ung thư, trồng cây này, nuôi con kia có dùng thuốc gây bệnh... thì lại tiếp tục choáng vì 
thông tin nhà đài trung ương đưa lên về thuốc siêu tăng trưởng bón cho rau lớn như thổi! May 
mà sáng nay bác TS. Nguyễn Lân Hùng lên giải thích trên Đài, em mới hoàn hồn vì tưởng phải 
cắt cơn thèm rau mấy tháng nay! Em là em hãi thông tin từ các ông nhà đài nhà báo cứ nói 
vống lên những nguy cơ...do các ông đồn lên! 
Nghiệm ra một điều, các bác nhà báo bây giờ hầu như đều khá giả, nên đâm ra mắc bệnh nhà 
giàu! Các bác sợ đủ kiểu ung thư sợ riết đâm ra nhìn đâu cũng thấy ung thư! Có khi cả thể 
thao, hôm trước còn khen lên mây xanh, chẳng may thua trận các bạc cho xuống bùn đen, tìm 
ra đủ căn bệnh cho đội tuyển. Mà chẳng hiểu sao các bác khéo...đảo lưỡi đến thế! Nghiệm ra, 
có đến 50 phần trăm các tin giật gân các bác đưa ra để báo bán chạy, đài được xem, người tiêu 
dùng sốt vó, người sản xuất thiệt hại...cuối cùng kiểm lại đều là tin vịt. Hỡi ôi, lúc ấy các bác 
thản nhiên đính chính thì nhân dân đã lên bờ xuống ruộng vì cái kiểu đưa tin chụp giựt vô 
lương tâm của các bác rồi! 

Làm báo kiểu tung tin thì đúng là...báo đời! 
 
Thứ Hai, ngày 04 tháng 02, 2008
 
 
 
Xuân này dành cho Mẹ 
Điểm Ngôi sao Blog: 42 (7 lượt) | Lượt xem: 590  
 
 

   Chỉ còn hai ngày nữa là đến 30 Tết. Rồi sẽ như mọi năm, tất cả cùng đón thời khắc giao 
thừa thiêng liêng khi năm mới đến. Nhưng năm nay, với riêng tôi, Tết khác mọi lần. Mẹ 
không thể ngồi bên máy điện thoại để nhận lời chúc Tết của con cái, bà con gọi về. Mẹ vẫn 



nằm đó, lặng lẽ, đôi khi tỉnh dậy nói một vài câu khó khăn rồi lại lịm đi.  

    Đến Tết này Mẹ đã sang 79 tuổi ta, bản thân Mẹ không có một ngày sinh nhật nên cứ hàng 
năm vào dịp giao thừa và sáng mồng Một chúng con và các cháu lại về chúc thọ cho Mẹ. Mẹ 
ơi, qua giao thừa Mẹ có tỉnh táo để mặc bộ đồ mới mà tươi cười đón nhận lời chúc Tết 
không? 
 
    Ngày hôm qua Mẹ lại sốt, rồi sau đó lại thiêm thiếp, đến gần sáng nay Mẹ tỉnh và nhìn con 
thật lâu làm con muốn ứa nước mắt. Mẹ vốn bé nhỏ, mà bây giờ lại nhỏ hơn, như một em bé. 
Mãi đến hôm nay Mẹ mới nói với con sau hơn một tuần con về với Mẹ. Con chỉ mong những 
ngày tới Mẹ dần dần khoẻ lại. 
 
    Những bài thuốc của Cha đã giúp cho Mẹ vượt qua mùa đông khắc nghiệt! Kỳ này con về 
thấy Cha gầy sút đi nhiều, nhưng mỗi khi Mẹ khoẻ lại, con thấy ánh mắt Cha rạng rỡ như 
quên mệt nhọc. Anh cũng gầy sút đi nhiều! Con xa nhà không có dịp chăm sóc cho Mẹ. 
Nhưng từ nay con có thể về bên Mẹ rồi!  
  
   Con ngắm thật lâu tấm hình ngày cũ, Mẹ bên hai anh em con ngày con còn bé tí, mới chừng 
2, 3 tuổi. Bây giờ anh em chúng con đã trưởng thành, các cháu của Mẹ cũng lớn. Mẹ cũng có 
thêm niềm vui đón cháu nội trai con anh vừa đầy tháng, lúc Mẹ tỉnh cũng đã khen cháu đẹp! 
Như vậy nhà mình cũng có phúc, Mẹ nhỉ? 
Mẹ ơi, năm mới Mậu Tí đang về, cả nhà mình năm nay sẽ quây quần bên Mẹ, chỉ mong sao 
Mẹ thêm tuổi mới sẽ hồi phục phần nào sức khoẻ để chứng kiến con cháu trưởng thành. 
Tết này, chúng con dành cho Mẹ! 

Lãng tử Trần >> 01:57 PM  9 góp ý  
 
 
 

9 Góp ý: 
vào lúc 01:38 PM | Thứ Năm, ngày 31 tháng 07, 2008, heoconlonton  

 
 

tết này chỉ có Mẹ thôi 
tết này con trẻ sẻ ngồi đoàn viên 
Mẹ ơi! hãy gắng cười lên 
chúng con bên Mẹ êm đềm làm sao! 
[Xóa]  

vào lúc 04:10 PM | Thứ Ba, ngày 05 tháng 02, 2008, Xương Thủy Tinh  
 
 

Xin phép bác Lãng cho cháu gửi bài này lên Tin Nhanh Blog ạ. Cảm ơn bác rất nhiều 
[Xóa]  

vào lúc 04:05 PM | Thứ Ba, ngày 05 tháng 02, 2008, Policewoman_113  
 
 

Xin kính chúc Cụ nhà sức khoẻ, sống lâu trăm tuổi... 
 
Xin chúc Thầy và gia đình một mùa xuân vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn ạ! 
[Xóa]  

vào lúc 02:37 PM | Thứ Ba, ngày 05 tháng 02, 2008, Phương Thảo  
 



 
Xin cho tôi đựơc gửi lời chúc chân thành đến mẹ của anh năm mới đầy an vui bên con 
cháu. Xin chia sẻ cùng hạnh phúc gia đình anh, vì một lẽ 2 người mẹ của chúng ta 
cùng tuổi thọ, và tôi cũng luôn bên mẹ lúc cuối đời. Cám ơn anh về bài viết anh nhé, 
chúc anh và toàn thể gia đình hạnh phúc. 
[Xóa]  

vào lúc 12:35 PM | Thứ Ba, ngày 05 tháng 02, 2008, Muagiochuong187  
 

Em cũng bắt chước anh, tết nay cũng ở nhà với mẹ. Mọi năm, chẳng bao giờ về nhà, 
dù có ở đâu xa đâu! 
[Xóa]  

vào lúc 08:44 PM | Thứ Hai, ngày 04 tháng 02, 2008, Ngơ  
 
 

Đọc bài này Hồng Công nhớ mẹ quá! 
[Xóa]  

vào lúc 05:20 PM | Thứ Hai, ngày 04 tháng 02, 2008, Tê Giác  
 
 

 

[Xóa]  
vào lúc 04:17 PM | Thứ Hai, ngày 04 tháng 02, 2008, (vô danh)  

 
tết này chúng con dành cho mẹ.nên dành thời gian nhiều cho bà cụ thầy à,mẹ già như 
chuối ba hương... 
[Xóa]  

vào lúc 02:40 PM | Thứ Hai, ngày 04 tháng 02, 2008, bengoc  
 

Cảm ơn anh, tết này mẹ không phải nhọc lòng ngồi bên cái điện thọai để nhận lời chúc 
tết của các con nữa; vì tết nay các con sẽ bên mẹ. 

Thứ Ba, ngày 05 tháng 02, 2008 
 
 
Viết cho mái nhà mình 
Điểm Ngôi sao Blog: 23 (4 lượt) | Lượt xem: 460   
 

Đang ngồi lướt nét, chợt nghe tiếng gì là lạ! Đi tìm nguyên nhân, hoá ra ông nhóc nhỏ nhà 
mình đang ngáy vang nhà! 
Sau một ngày chuẩn bị sắm Tết miệt mài, cả nhà đều đã ngủ, chỉ còn mình thao thức theo thói 
quen khó bỏ. Vừa chạy ra Mẹ về, thấy Mẹ hôm nay sức khoẻ khá hơn, dường như mùa xuân 
cũng mang theo những điều tốt đẹp. Hôm nay mới thật sự cảm thấy không khí Tết đã đến rất 
gần! Thôi thì điểm lại một ngày đáng nhớ! 
Sáng lúc bà xã lên cơ quan, mình cũng tranh thủ giặt vỏ nệm phòng hai ông con. Cu lớn đặc 
phái ra chăm Nội, cu nhỏ ở nhà mở Cô gái Trung Hoa hát vang nhà làm mình cười ngất: ông 
con mới lớp 3 mà hát toàn nhạc tình yêu! Hỏi: "Wo ai ni" là gì, đáp gọn lỏn: con không biết! 
Giải thích cho cu cậu, lại gân cổ lên cãi: "Anh yêu em" là "I love you" chứ ba! Đúng là lý sự 
cùn! Buổi trưa bà xã làm mâm cơm cúng tất niên, cu con lăng xăng xếp vàng mã, làm thì ít 



mà hỏi rồi tưởng tượng thì nhiều. Không khí ngày Tết lại càng hiện rõ khi nhìn hai thằng nhóc 
ăn uống ngon lành. Cu con thì vừa hạ mâm xuống đã xông ngay xuống bếp đòi mẹ cho xơi cái 
đùi gà! Miệng nhồm nhoàm thịt gà, hắn tấm tắc khen gà ngon! Hic, đúng là thằng cu mèo! 
Chả bù cho cu anh chẳng ăn được thịt gà, đành xơi tạm món bò! Ba là gà mà đành đau lòng 
xơi thịt gà no ặc è. Mẹ hai thằng nhóc thì hả hê vì cả ba cha con cùng ăn ngon miệng. 
 
    Đầu giờ chiều bắt đầu khởi hành đi mua sắm các thứ lặt vặt và chạy ra với Mẹ. Đi lùng mua 
cải làm dưa mà không có, thôi thì bà xã cũng kịp sắm một lọ hoa thật đẹp, đang đi đói bụng 
lại vào quán bánh canh bà O (quán này mình đã giới thiệu bên vnweblogs). 
 
    Quán đông nghẹt không có chỗ gửi xe, lâu ngày ăn lại món ngon quê hương mà đã thèm! 
Hình như những người tới quán cũng toàn là những người Bình Định lâu ngày về thăm quê, 
ăn cho đỡ nhớ!  
    
    Cũng vì thế mà lại sực nhớ còn thiếu món tré đặc sản...nhậu hàng năm ở nhà còn thiếu. 
Trời đất, thịt lên giá làm cho tré cũng mắc gấp đôi: 15.000 một cái! Tính với bà xã ra mua 
chậu quất, giỏi lắm thì cũng bằng mua 2 kí thịt heo 160.000 hoặc chưa tới 2 kí thịt bò 
200.000.  
 
    Mua sắm xong xả, lại chở Cha đi siêu thị, ông cụ cũng muốn nhìn không khí Tết! Lâu thật 
lâu mình mới cảm thấy không khí tất bật lo chuyện nhà mệt nhưng thật đầm ấm!  
    Chẳng biết cu con ngủ ngáy vang nhà, có mơ thấy đang nhồm nhoàm gặm đùi gà không 
nhỉ? 
Thứ Sáu, ngày 08 tháng 02, 2008 
 
 
 
Post lại phim sao mà khó thế! 
Điểm Ngôi sao Blog: 18 (3 lượt) | Lượt xem: 533   
 
 
 

Chả hiểu ra sao nữa, khi mà post đoạn phim cá nhân lên mạng ngoisaoblog, ban đầu xem vô 
tư, nhưng sau đó qua máy khác thì chẳng xem được gì, mặc dù đã định dạng lại swf đàng 
hoàng! Lấy từ Youtube thiìpost ngon lành theo hướng dẫn của XTT! Đành ngậm ngùi thôi! 
Chẳng lẽ năm mới năm me mà chịu bó tay? Thôi thì post một bài Đón Xuân cho hoành tráng 
từ Youtube làm chứng! Bà con không coi được đoạn phim trực tiếp  thì đành vậy! 
Chủ Nhật, ngày 10 tháng 02, 2008 
 
 
 
Ấn tượng ngày Tết 
Điểm Ngôi sao Blog: 37 (7 lượt) | Lượt xem: 747   
    Những ngày Tết trôi qua thật nhanh, quay đi quay lại rồi đã hết ngày mồng 4. Tết nhất là 
ngày thăm thú bà con họ hàng, bạn bè lâu ngày xa cách... nên cũng ráng làm xong thủ tục! 
Nhưng rồi ưu tiên số 1 vẫn là dành thời gian bên Mẹ. Nghe văng vẳng bên tai lời ca Mừng 
tuổi Mẹ: Mỗi mùa xuân sang Mẹ tôi lại thêm một tuổi, ...Mẹ đã sang một tuổi mới, chúng 
con mừng vì Tết này còn được chăm sóc Mẹ! Nhưng Mẹ ơi, Mẹ già như chuối chín 
cây...Lòng sao thắt lại trong Tết này! 
    Ngày hôm nay là một ngày đặc biệt, vì sinh nhật bà xã! Nhưng mãi đến giờ này mới viết 
được đôi dòng cho em. Mấy ngày Tết này thật lạ em nhỉ, đôi ta cứ như vợ chồng Ngâu. Chả 



mấy khi có dịp cùng đi thăm bà con họ hàng! Có phải vì thế mà mắt em thật buồn không?  
 
    Cả đêm qua bên Mẹ, sáng nay đến 9 giờ hai vợ chồng mới gặp nhau! Tranh thủ thời gian đi 
thăm được hai chỗ! Ăn sáng với một chút hương vị Hà Nội phở giữa Quy Nhơn đầy gió! 
Quán vắng, nằm nép ở một góc phố nhỏ. Chợt bâng khuâng những ngày giá rét thủ đô, một tô 
phở muộn màng cũng đủ ấm lòng chiến sĩ rồi nhịn ăn trưa luôn! 
 
    Tối về nhà tiếp học trò lớp chủ nhiệm. Đám học trò hí hửng vì thầy đi học, chúng vẫn là 
những học trò ruột sau cùng! Tiếp học trò xong, định đi mua hoa hồng tặng vợ mà sực nhớ ra 
mới mồng 4 Tết! Thôi thì chuộc lỗi chở vợ con đi lòng vòng ra siêu thị xem múa lân! 
 
    Cu con mê mẩn lân, đội cả mũ bảo hiểm mon men lên sân khấu xem lân múa: 
 
    Ngày mai là mồng 5, Tết của chiến thắng Đống Đa! Chợt nhớ cội mai vườn tuyệt đẹp, ấn 
tượng Tết đậm nét nhất của mình, thôi thì gửi lên tặng mọi người! 

 Thứ Ba, ngày 12 tháng 02, 2008 
 
 
Thơ nhân Valentine's Day 
Điểm Ngôi sao Blog: 18 (3 lượt) | Lượt xem: 609   
 
 
 
  

 
ĐÔI KHI... 
Không có chocolate cho ngày tình nhân 
Bởi vị ngọt ngào đôi khi nhiều điêu trá 
Đôi khi hoa hồng lại mang sắc vàng nhạt nhẽo 
Vì ta hờ hững những ân tình. 
 
Có lúc  tình yêu 
tưởng mong manh sương khói 
Tan tác cánh hoa 
Đôi khi ở gần nhau mà lòng lại cách xa 
Chợt nhận ra trái tim mình bạc bẽo! 
 
Khi trái tim ta còn yêu, chỉ cần em hiểu 
Cần chi chocolate, cần chi phải hoa hồng 
Sự lãng mạn ngọt ngào đâu thể thiếu 
Khi tình yêu kết duyên nợ vợ chồng! 
 
Đôi khi một nụ hôn đủ thay lời ta nói 
Một nụ cười làm ấm mãi lòng nhau 
Hạnh phúc đôi khi chỉ cần mắt nhìn trong mắt 
Tay trong tay mà sống đến bạc đầu! 
2.2008 
T.H.N  
 
Thứ Sáu, ngày 15 tháng 02, 2008
 



 
 
Quy Nhơn ngày trở lại 
Điểm Ngôi sao Blog: 12 (2 lượt) | Lượt xem: 553   
 

    Quy nhơn ngày trở lại là bài thơ của tác giả Ngọc Toàn - hiện nay là trưởng 
đại diện văn phòng báo Thanh Niên tại khu vực Nam Trung bộ và Bắc Tây 
nguyên, được nhạc sĩ Văn Phượng phổ nhạc. Cả hai người đều là người Quảng 
Ngãi, nhưng đã gắn bó với Quy Nhơn, thành phố thi ca bằng những kỷ niệm rất 
ngọt ngào như tình yêu. Có lẽ vì vậy mà nhạc phẩm đã có sự thăng hoa riêng.  
    Trong ngày trở về Quy Nhơn, nghe lại bài hát này, tôi có cảm giác như được 
sống cùng những ngày tháng đẹp nhất của tuổi sinh viên cùng những kỷ niệm 
tình yêu thuở ấy! 
    Bây giờ, chưa gặp bạn, nhớ nhau, post lại bài hát này! 
Quy Nhơn ngày trở lại 
(dạng wma) 
Và trên youtube: 

Thứ Sáu, ngày 15 tháng 02, 2008 
 
 

Này thì xích lô... 
Điểm Ngôi sao Blog: 47 (8 lượt) | Lượt xem: 790   
Xem chương trình thời sự, tự dưng thấy thương những bác xích lô sắp tới méo mặt 
tìm kế mưu sinh vì cái chủ trương "quản không được thì cấm" của các nhà quản lý 
tài ba! 
Và chợt thấy bài hát "Xích lô" của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh sao sắp thành ca khúc tấu hài 
quá! 
Thôi thì vì xích lô sắp bị cấm cùng ba gác, xe lam, xe tự chế... xin dành hết phần còn lại 
để minh hoạ cho bài hát: 

XÍCH LÔ 
 
Nhạc và lời : Võ Thiện Thanh 
 
Là là la la la la ... (2)  
Xích lô ai không hay đắn đo,  
Cứ lo trời nắng cứ lo trời mưa cứ lo toan thân gầy  
 
Một mình ngửa mặt nằm yên ngắm sao trời  
Đèn đường bạn thân với đôi vai gầy.  
 
Xích lô ai không hay ước mơ,  
cứ vui đùa nhé cứ mơ lặng lẽ cứ lom khom đi về,  
Dòng đời về đêm dường như vắng tanh rồi  
Còn lại mình ta ước mơ đã đời.  
La la lá la ...  
 
Xích lô cho tôi thôi đắn đo  
Giá chi trời nắng giá chi trời mưa cứ vô tư không ngờ.  
Một chiều cùng em dạo chơi phố đông người  
chẳng buồn chẳng vui khóc hay nên cười.  



 
Xích lô thôi cho tôi xuống đây,  
Phố đông người quá lối kia chật quá khiến con tim hao gầy,  
 
Người người còn đang vội chen lấn vô vùng  
Mà đời thì ai cũng nuôi hy vọng  
Là là la lá la la ... 
 
(Hình ảnh sưu tầm từ các trang web) 

Thứ Ba, ngày 26 tháng 02, 2008 
 
 
Bình thơ : TRĂNG VÀNG TRĂNG NGỌC của Hàn Mặc Tử 
Điểm Ngôi sao Blog: 21 (4 lượt) | Lượt xem: 1133  
 
 

 
Ảnh: Trăng bên mộ Hàn Mặc Tử  (Ảnh Đào Tiến Đạt) 
TRĂNG VÀNG TRĂNG NGỌC 
Trăng! Trăng! Trăng! Là Trăng! Trăng! Trăng!  
Ai mua trăng tôi bán trăng cho  
Không bán đoàn viên, ước hẹn hò...  
Bao giờ đậu trạng vinh qui đã  
Anh lại đây tôi thối chữ thơ.  
 
Không, Không, Không! Tôi chẳng bán hòn Trăng.  
Tôi giả đò chơi, anh tưởng rằng  
Tôi nói thiệt, là anh dại quá:  
Trăng Vàng Trăng Ngọc bán sao đang.  
 
Trăng! Trăng! Trăng! Là Trăng! Trăng! Trăng!  
Trăng sáng trăng sáng khắp mọi nơi  
Tôi đang cầu nguyện cho trăng tôi  
Tôi lần cho trăng một tràng chuỗi  
Trăng mới là trăng của Rạng Ngời.  
 
Trăng! Trăng! Trăng! Là Trăng! Trăng! Trăng! 
Hàn Mặc Tử 

“Trăng! Trăng! Trăng! Là Trăng! Trăng! Trăng!” 

Hàn Mặc Tử đang reo to lên với mọi người. Ta ngỡ như nhà thơ đang nhảy nhót mừng vui. 
Như điên cuồng: “Ai mua Trăng tôi bán Trăng cho”. TRăng nào của riêng Hàn Mặc Tử? 
Nhưng Trăng trong thơ Hàn Mặc Tử lại là một góc rất riêng của thi nhân. Như mỗi một 
Người-Thơ đích thực đều có một vầng trăng của riêng mình. Tôi không so sánh được Hàn 
Mặc Tử với thi tiên Trung Hoa Lý Bạch – nhà thơ của Rượu và Trăng, bởi giữa hai nhà thơ là 
hai thế giới hoàn toàn khác. Điều có thể khẳng định là ở Việt Nam ta, Hàn Mặc Tử là người 
viết về trăng hay số một trong số những thi sĩ lãng mạn 1932 – 1945. Vầng trăng đã trở thành 
sự gắn bó định mệnh với nhà thơ, trăng càng viên mãn thì thân thể nhà thơ càng bị đau đớn 
hao khuyết. Vẻ đẹp của trăng đã được Hàn Mặc Tử cảm nhận bằng chính nỗi đau thể phách 
của mình. Có hiểu vậy ta mới thấy mỗi lời thơ của Hàn Mặc Tử như được rứt ra tự sâu thẳm 



tâm hồn. 

“Trăng! Trăng! Trăng! Là Trăng! Trăng! Trăng!” 

Trăng của Hàn Mặc Tử. Mang nỗi đau vò xé thể xác nhưng tâm hồn đầy khát vọng của nhà 
thơ. Lời, từng lời choáng ngợp, sáng láng. Bệnh tật đẩy nhà thơ ra khỏi thế giới người bình 
thường, do định kiến của xã hội. Sự đày đọa thể xác cũng không bằng sự đày đọa tinh thần 
nhà thơ phải gánh chịu: cảm giác cô đơn. Hàn Mặc Tử cô đơn, cô đơn khủng khiếp. Có ai làm 
người mà lại thích cô đơn, nên người nào lâm vào cảnh đó cũng cố tìm một nguồn chia sẻ. 
Với Hàn Mặc Tử, là Trăng. Phải, chỉ còn Trăng cạnh nhà thơ, an ủi tâm hồn, vực dậy trong 
nhà thơ những tâm tư, khát khao vươn về cuộc sống. Khát vọng lớn lắm nên những câu thơ 
như huyết mạch sôi lên gấp gáp: “Trăng! Trăng! Trăng! Là Trăng! Trăng! Trăng!”. Trăng là 
phần đời, là sự sống của Người: 

“Tôi đang cầu nguyện cho Trăng tôi” 

Không chỉ là bạn tâm tình, trăng đã thành sự hoá thân: “Tôi cũng Trăng mà nàng cũng 
Trăng” (Huyền ảo); thành nguồn thơ bất tuyệt: “Cả miệng ta trăng là trăng” (Một miệng 
trăng). Người “chơi giữa mùa trăng” để thấy mình tan ra trong cảm giác hoà nhập với ánh 
sáng. Trăng thành nguồn sáng trong đêm tối đời Người. Cho nên ta không lấy làm lạ khi đi 
vào vườn thơ của Hàn Mặc Tử, ta đã được tắm trong luồng ánh sáng kỳ ảo của Trăng, trong 
đủ mọi cung bậc cảm giác, lúc ấm nồng, khi ớn lạnh. Nguồn Thơ, Nguồn Trăng, “Trăng Vàng 
Trăng Ngọc bán sao đang?”. Một khi còn khat khao giao cảm với đời, nhà thơ làm sao có thể 
đánh đổi vầng trăng để mua về sự tuyệt vọng? 

Hàn Mặc Tử đã vào cõi vĩnh hằng tròn 50 năm*, nhưng đã mấy ai hiểu hết tấm lòng nhà thơ? 
Viết những câu thơ như đùa, như bỡn kia, nhà thơ đã phải sống, phải cảm “bằng máu, bằng lệ, 
bằng hồn”, sống đến tận cùng sự sống. 

Vẫn là vầng trăng đêm đêm toả sáng, chúng ta có thể coi là chuyện bình thường. Nhưng vầng 
trăng đã trở thành cõi – thiêng – liêng toả sáng hồn thơ Hàn Mặc Tử: “Trăng mới là Trăng của 
Rạng Ngời”. Ngậm ngùi cho cuộc đời thi nhân, ta càng khâm phục, kính yêu người – thơ ấy: 
từ căn bệnh tuyệt vọng, từ cuộc sống đau thương, vẫn vươn lên nhập cuộc với Đời, bám víu 
lấy Đời bằng những luồng tơ trăng mỏng mảnh. Để sống. Để kết tụ hương – thơm qua những 
vần thơ diễm lệ: 

“Trăng! Trăng! Trăng! Là Trăng! Trăng! Trăng!” 

Qui Nhơn tháng 8 – 10 năm 1990 

T.H.N 
* Thời điểm viết bài này là 1990,đến nay là gần 68 năm Hàn ra đi! 

Những bài đã viết về Hàn Mặc Tử: 

- Bình thơ Mùa Xuân Chín  

- Bình thơ Những gịot lệ  

- Bình thơ Thời gian 

- Bình thơ Chuỗi cười  



- Trời đất này thực của riêng Hàn Mặc Tử 

- Cảm nhận thi ca: Mùa Xuân của Hàn Mặc Tử 

- Hành trình đến cùng Hàn Mặc Tử   
Thứ Tư, ngày 27 tháng 02, 2008 
 
 
 

Nhớ cu Cún 
Điểm Ngôi sao Blog: 23 (4 lượt) | Lượt xem: 466   

 
Bác nhớ thằng cu Cún 
Hà Nội lạnh nữa rồi 
Trời gió mùa đông bắc 
Có lạnh không, cháu ơi? 
 
Những ngày chơi với cháu 
Thích nụ cười thiên thần 
Nửa đêm trông cháu ngủ 
Lại nhớ con bồi hồi... 
 
Thương cháu không nhìn được 
Cứ suốt ngày nhê nha 
Đời chỉ là giai điệu 
Suốt ngày cháu ngân nga 
 
Mai này khi có thuốc 
Mong mắt cháu sáng ra 
Mai này bác gặp Cún 
Cháu sẽ hát vang nhà... 
 

Thứ Tư, ngày 27 tháng 02, 2008 
 
 

Công Nông đi về đâu? 
Điểm Ngôi sao Blog: 35 (6 lượt) | Lượt xem: 662   
 
Ra đường sợ nhất công nông 
Về nhà sợ nhất vợ không nói gì! 
 
Công nông cũng chẳng tội chi 
Những phen lũ lụt có khi được nhờ 
 
Công nông tải, công nông thồ 
 
Bà con đổi kiếp cũng nhờ công nông 
 
Có khi được vợ được chồng 
Cũng nhờ có chiếc công nông rước nàng 
 



Bỗng đâu lệnh cấm được ban 
Bà con méo mặt thở than mất nghề... 
Mong sao trên chịu lắng nghe 
Dân nghèo xóm núi vùng quê được nhờ! 
 
Ai giàu thì sắm xe to 
Xe Tàu, xe Mỹ lại lo túi tiền! 
Công nông sẽ rất là hiền 
Ra đường khỏi sợ khỏi phiền công nông!!! 
Về nhà thì ... 

Chủ Nhật, ngày 02 tháng 03, 2008 
 
 
Băn khoăn Giá - Lương - Tiền!!! 
Điểm Ngôi sao Blog: 18 (3 lượt) | Lượt xem: 485   
 
 
 
 
Giá cứ lên vùn vụt 
Lương bình ổn lâu nay 
Tiền tiêu vèo vèo hết 
Đâu còn bụng dạ say! 
 
Phải chi đừng lạm phát 
Chuyện gì cũng êm xuôi 
Đùa vui và ca hát 
Chơi ngông rồi cả cười! 
 
Thôi đành...nay buộc bụng 
Thì cũng xong một đời 
Tính toán lo làm lụng 
Đếm từng đồng mà vui! 
 
Làm nhiều ăn cũng lắm 
Ăn lại nhiều hơn làm 
Cẩn tắc vô áy náy 
Thận trọng vẫn an toàn 
 
Cho ngày mai tươi đẹp 
Nhà cửa thêm đàng hoàng 
Ta cần phải cố gắng 
Nhờ trời, đỡ khổ chăng? 
 

Thứ Tư, ngày 05 tháng 03, 2008 
 
 
Những chuyện quậy của Tiểu Tử Tà 
Điểm Ngôi sao Blog: 18 (3 lượt) | Lượt xem: 490   
 
 
 



Nhà tớ có một Tiểu Tử Tà! 
 
Hắn là thằng cu Út Thiên Lương (khà khà, nghe giống nghệ danh của Út Trà Ôn 
quá!). Chưa gì mà thấy hắn tà hơn tớ, dù rằng tớ có lúc vỗ ngực tự xưng là Lão Tà. 
Đúng là "lão ô bách tuế bất như phượng hoàng sơ sinh". Sau đây là vài chuyện tà 
của hắn mà thuở...bằng tuổi hắn, tớ không nghĩ ra được! 
Chuyện thứ nhất: May mà... 
Tiểu tử Tà đi học môn Tin học lớp Ba, một hôm quên vở, chợt phát hiện thấy không 
có vở thì khỏi chép bài, từ đó hễ học môn Tin là quên vở luôn! Sự đời thiên bất dung 
gian, cuối cùng cô giáo dạy Tin cũng phát hiện ra, liền bắt Tiểu Tử Tà úp mặt vào 
tường phạt. Tối đó hắn về nhà, sau khi bị mẹ la một hồi, hắn bèn thủ thỉ: 
- May cho con ghê đó mẹ! 
- ??? 
- Con đứng một chặp, đau bụng chịu không nổi, liền xin cô cho đi cầu. May mà ở cơ 
sở 1, cầu bên đó sạch, nên con đi thoải mái, chứ như cầu bên cơ sở 2 con học dơ 
lắm, con có mót cũng ráng phải nhịn! 
- Rồi... 
- Sau khi con "đi" xong, ra ngoài thì xong tiết học Tin, các bạn về lớp hết rồi, 
con ...khỏi phải úp mặt vào tường. May ghê!!! 
Chuyện thứ hai: Bắt quả tang ba... 
Tớ vào coi trang thể thao, còn Tiểu Tử Tà coi ti vi. Chợt tớ thấy họ đưa tin giật gân: 
Paparazi chụp được cảnh nóng vợ chồng Zidane, bèn vào xem ảnh. Bất đồ, hắn 
trông thấy thét ầm lên: 
- Mẹ ơi! Ba coi trang...tầm bậy! 
Ba giật thót mình, mẹ ở nhà dưới tức tốc phi lên, sau khi nhìn thấy, tủm tỉm cười 
rồi ...không nói gì! 
Đến bữa cơm, tớ tranh thủ xả...ấm ức: 
- Ba coi trang vận động viên, có gì mà... 
Hắn khăng khăng không chịu: 
- Không đúng! Ba coi trang tầm bậy... 
- Hứ! Bậy chỗ nào? 
- Ba coi hình mấy cô mặc đồ tắm! 
- Đó là...vận động viên nữ chứ bộ! 
- Không đúng, mấy cô lòi hết ra, vậy là ba quá sức tầm bậy! 
Ba mẹ không biết nói gì, chỉ biết cười ngắc nghẻo! vì mỗi khi xem TV, thấy có cảnh 
bãi biển, hay cảnh trai gái...kiss nhau là bắt Tiểu Tử Tà bịt mắt lại hay quay mặt đi vì 
giải thích cho nó: đây là cảnh tầm bậy, con không được coi nghe chưa! Nay hắn bắt 
bẻ lại, đành bó phép! 
Chuyện còn dài nhiều tập, kể trước cho bà con hai chuyện đã...! 
 

Thứ Năm, ngày 06 tháng 03, 2008 
 
 
Tiểu Lãng Tử và Tiểu Tử Tà 
Điểm Ngôi sao Blog: 17 (3 lượt) | Lượt xem: 487   
 
 
 

Hai anh em chẳng ai chịu kém ai! Thằng anh bảo: ba là Đại Lãng Tử thì con là Tiểu Lãng 
Tử! Thằng em bảo: Ba là Lão Tà thì con là Tiểu Tử Tà! Chỉ còn mẹ may mà không lãng 
tử, không tà! Không thì đói nhăn răng! 
 



  
Thứ Năm, ngày 06 tháng 03, 2008 
 
 
 

Chiếc thuyền ngoài xa – con người trần trụi đời thường: 
Điểm Ngôi sao Blog: 18 (3 lượt) | Lượt xem: 11437   

  

“Trong sáng tác của Nguyễn Minh Châu, dù có là tiểu thuyết hay 
truyện ngắn, cốt truyện thường không đóng một vai trò nào đáng kể. Nhà 
văn tập trung chú ý vào thân phận con người, tính cách nhân vật và đã huy 
động vào đấy tâm hồn đa cảm dồi dào ấn tượng tươi mới và xúc động về 
cuộc sống, bút pháp chân thực và một giọng văn trữ tình trầm lắng ấp áp” 
(Nguyễn Văn Hạnh, Nguyễn Minh Châu những năm 80 và sự đổi mới cách 
nhìn về con người, T.C Văn học, 1993, số 3, tr.20). Có thể nói Chiếc 
thuyền ngoài xa là một biểu hiện của xu hướng tìm tòi khám phá trong văn 
của Nguyễn Minh Châu, trở về với đời thường, với mảnh đất miền Trung 
cằn cỗi và cơ cực, đau đáu đi tìm câu hỏi cho những phận người trong cuộc 
sống đời thường trăm đắng ngàn cay. Trên tinh thần quyết liệt đổi mới, 
Nguyễn Minh Châu đã lấy con người làm đối tượng phản ánh thay cho hiện 
thực đời sống. Mặc dù không phủ nhận văn chương gắn với cái chung, với 
cộng đồng nhưng Nguyễn Minh Châu còn muốn thể hiện một quan niệm 
văn chương trước hết phải là câu chuyện của con người, với muôn mặt phức 
tạp phong phú với tất cả chiều sâu. 

          Hiện thực của tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa không phải là bức 
tranh hoành tráng của mảnh đất chiến trường xưa A So từng ghi dấu bao 
chiến công, cũng không phải là những con người tạc dáng đứng hào hùng 
của mình vào lịch sử. Nhân vật Phùng trở về với mảnh đất từng chiến đấu, 
một người lính năm xưa giờ là phóng viên ảnh trở về ghi lại những vẻ đẹp 
cuộc sống đời thường cho bộ ảnh lịch quê hương đất nước, phản ánh cuộc 
sống lao động khoẻ khoắn tươi rói của những con người dựng xây đất nước, 
đi tìm vẻ đẹp bí ẩn của màn sương buổi sáng bổ sung cho tấm ảnh lịch hoàn 
chỉnh  (!). Thế nhưng, những gì anh chứng kiến đã khiến anh và những 
người bạn của mình nhận ra một sự thật  gắn với cuộc sống của những người 
dân chài lam lũ: “Cuộc sống cứ lênh đênh khắp cả một vùng phá mênh 
mông. Cưới xin, sinh con đẻ cái, hoặc lúc nhắm mắt cũng chỉ trên một 
chiếc thuyền. Xóm giềng không có. Quê hương bản quán cả chục cây số 
trời nước chứ không cố kết vào một khoảnh đất nào”. Từ cuộc sống ấy, 
những bi kịch tiềm ẩn khiến con người phải ngỡ ngàng. Một câu chuyện đơn 
giản nhưng đã chứa đựng những phát hiện mới mẻ hàm chứa quan niệm văn 
chương hướng về con người của Nguyễn Minh Châu. Nếu chỉ nghĩ suy một 
cách xuôi chiều đơn giản, cuộc sống khi có ánh sáng cách mạng sẽ đổi đời 
cho số phận người lao động, sẽ xoá tan những bi kịch đè nặng lên kiếp 



người. Thế nhưng Nguyễn Minh Châu đã chỉ rõ cho chúng ta : cách mạng 
không phải giải quyết bi kịch trong một sớm một chiều, con người vẫn phải 
đối diện với những bi kịch đời mình, dung hoà với nó. Cách lý giải về con 
người của Nguyễn Minh Châu còn ẩn chứa những suy ngẫm về số phận dân 
tộc phải trải qua những khổ đau để đối diện với hiện thực bao thách thức.   

          Người nghệ sĩ nhiếp ảnh đi tìm những vẻ đẹp đích thực của cuộc 
sống, ngỡ như anh đã phát hiện ra một khung cảnh thật đáng yêu đáng ca 
tụng, hướng người xem về cái đẹp có thể làm quên đi những phiền não cuộc 
sống: “Qua khuôn hình ánh sáng, tôi đã hình dung thấy trước những tấm 
ảnh nghệ thuật của tôi sẽ là vài ba chiếc mũi thuyền và một cảnh đan 
chéo của những tấm lưới đọng đầy những giọt nước, mỗi mắt lưới sẽ là 
một nốt nhạc trong bản hòa tấu ánh sáng và bóng tối, tượng trưng cho 
khung cảnh bình minh là một khoảng sáng rực rỡ đến mức chói mắt, 
trong khoảng sáng đó sẽ hiện lên trong tầm nhìn thật xa những đường 
nét của thân hình một người đàn bà đang cúi lom khom, sải cánh tay thật 
dài về phía trước kéo tấm lưới lên khỏi mặt nước, và phía sau lưng người 
đàn bà, hình một ngư phủ và một đứa trẻ đứng thẳng trên đầu mũi 
thuyền, dùng lực toàn thân làm đòn bẩy nâng bổng hai chiếc gọng lưới 
chĩa thẳng lên trời.” . Và những người dân vùng biển ấy hiện lên thật đáng 
yêu, đáng ca ngợi: cuộc sống lao động đầm ấm khoẻ khoắn, những con 
người gặp gỡ thật đáng yêu…Tất cả những ấn tượng ấy sẽ không bị phá vỡ 
nếu như không có sự xuất hiện của chiếc - thuyền – ngoài – xa. Người đàn 
ông xuất hiện cùng với người đàn bà trong khung cảnh nên thơ đã nhanh 
chóng phá vỡ đi cảm giác thăng hoa nghệ thuật bằng trận đòn  dây lưng quật 
thẳng tay vào người vợ không thương xót. Có lẽ khó ai hình dung cảnh 
tượng ấy lại diễn ra trong bối cảnh cuộc sống mới, nó hoàn toàn đối lập với 
điều chúng ta hằng xây dựng cho cuộc sống này “người yêu người, sống để 
yêu nhau” (Tố Hữu). Điều bất công diễn ra nhức nhối trước mắt người lính 
từng chiến đấu cho sự nghiệp giải phóng đất nước, giải phóng con người đã 
làm nên một cơn giận bùng phát. Bản thân anh nghĩ về người đàn ông kia 
như “gã đàn ông “độc ác và tàn nhẫn nhất thế gian”, còn người phụ nữ xấu 
xí mặt rỗ kia đích thị là nạn nhân đáng thương nhất của nạn bạo hành trong 
gia đình. Hành động tấn công gã đàn ông khiến cho anh ngộ nhận mình là 
anh hùng: “Tôi nện hắn bằng tay không, nhưng cú nào ra cú ấy, không 
phải bằng bàn tay một anh thợ chụp ảnh mà bằng bàn tay rắn sắt của một 
người lính giải phóng đã từng mười năm cầm súng. Tôi đã chiến đấu 
trong mấy ngày cuối cùng chiến tranh trên mảnh đất này. Bất luận trong 
hoàn cảnh nào tôi cũng không cho phép hắn đánh một người đàn bà, cho 
dù đó là vợ và tự nguyện rúc vào trong xó bãi xe tăng kín đáo cho hắn 
đánh”. Nhưng phản ứng của người đàn bà trước ông chánh án đã khiến anh 
choáng váng: “Quí tòa bắt tội con cũng được, phạt tù con cũng được, 
đừng bắt con bỏ nó...”. Hoá ra, người cần được thông cảm lại là những quan 
toà cách mạng có lòng tốt nhưng “các chú đâu có phải là người làm ăn... 
cho nên các chú đâu có hiểu được cái việc của các người làm ăn lam lũ, 



khó nhọc”. Người đàn bà khốn khổ ấy đã không chối bỏ người đàn ông đích 
thực của mình, dù trong lòng đau đớn khi hàng ngày phải chịu những trận 
đòn, phải chứng kiến cảnh hai cha con đối xử với nhau như kẻ thù, phải 
chấp nhận cuộc sống đương đầu nơi gió bão.Có người đã nhận định: Chiếc 
thuyền ngoài xa là hình tượng có ý nghĩa biểu tượng, như vẻ đẹp của một 
bức tranh toàn bích, nhưng đàng sau hình ảnh thiên nhiên tươi đẹp là cuộc 
sống đầy khắc nghiệt, dữ dội và những số phận con người vật vã trong cuộc 
mưu sinh. Hoá ra hành trình tìm kiếm hạnh phúc không hề đơn giản : người 
đàn ông kia dù cục súc nhưng trên chiếc thuyền phải có lúc có đàn ông, 
hạnh phúc đơn giản khi cả nhà quây quần trong bữa ăn trên chiếcthuyền 
khiến người đàn bà nhẫn nhục chịu đựng tất cả. Hành trình của gia đình kỳ 
lạ kia vẫn tiềm ẩn những nguy cơ: đứa con yêu mẹ sẵn sàng đánh nhau với 
bố, thủ dao găm tìm dịp trả thù, những trận đòn tàn khốc có thể làm cho 
người đàn bà kia gục ngã bất cứ lúc nào…Thế nhưng trong cuộc sống nghèo 
khổ, chật vật và ngày ngày phải nuôi đủ cho mười miệng ăn trên chiếc 
thuyền ọp ẹp, người đàn bà ấy là hiện thân của một sự hy sinh vô bờ 
bến.Tình yêu chồng con được nhìn nhận từ cuộc đời trăm đắng ngàn cay có 
vẻ đẹp riêng khiến cho “một cái gì mới vừa vỡ ra trong đầu vị Bao Công 
của cái phố huyện vùng biển”. Sự vỡ lẽ ấy chính là sự phá vỡ những quan 
niệm giản đơn về tình yêu, hạnh phúc, về lòng nhân ái, sự khoan 
dung…mang giá trị nhân bản sâu sắc. Những kết hợp ấy trong tác phẩm của 
Nguyễn Minh Châu đem đến cái nhìn đa diện về số phận con người. 

Nếu như trước kia, trong văn học 1945 – 1975, khi đề cập đến số 
phận con người thì bao giờ các nhà văn cũng đề cao vào khả năng con người 
vượt qua nghịch cảnh và những tác động của môi trường, của xã hội mới sẽ 
giúp con người tìm thấy hạnh phúc. Khi diễn tả sự vận động của tính cách 
con người, các nhà văn cũng thường nói về sự vận động theo chiều hướng 
tích cực, từng bước vượt lên hoàn cảnh, hồi sinh tâm hồn. Cách minh họa tư 
tưởng ấy không tránh khỏi có phần giản đơn và phiến diện. Nguyễn minh 
Châu đã không đi theo con đường mòn đó. Trong Chiếc thuyền ngoài xa, 
nhà văn đã nói về những nghịch lý tồn tại như một sự thật hiển nhiên trong 
đời sống con người. Bằng thái độ cảm thông và sự hiểu biết sâu sắc về con 
người, ông đã cung cấp cho ta cái nhìn toàn diện về cái đẹp cuộc sống, hiểu 
cả bề mặt lẫn chiều sâu.  Nguyễn Minh Châu đã từng phát biểu: “Văn học 
và đời sống là những vòng tròn đồng tâm mà tâm điểm là con người” 
(Phỏng vấn đầu xuân 1986 của báo Văn nghệ), “Nhà văn tồn tại ở trên 
đời có lẽ trước hết là vì thế: để làm công việc giống như kẻ nâng giấc 
cho những người cùng đường, tuyệt lộ, bị cái ác hoặc số phận đen đủi 
dồn con người ta đến chân tường, những con người cả tâm hồn và thể 
xác bị hắt hủi và đoạ đầy đến ê chề, hoàn toàn mất hết lòng tin vào con 
người vhà cuộc đời để bênh vực cho những con người không có ai để 
bênh vực” (Ngồi buồn viết mà chơi). Tư tưởng ấy được thể hiện trong tác 
phẩm Chiếc thuyền ngoài xa như một minh chứng cho tấm lòng hướng về 
con người, khả năng giải mã những mặt phức tạp của cuộc đời. Bức thông 



điệp trong tác phẩm về mối quan hệ giữa nghệ thuật và cuộc sống là nhận 
thức thấm thía : “cuộc đời vốn dĩ là nơi sản sinh ra cái đẹp của nghệ thuật 
nhưng không phải bao giờ cuộc đời cũng là nghệ thuật, và rằng con người 
ta cần có một khoảng cách để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nghệ thuật  nhưng 
nếu muốn khám phá những bí ẩn bên trong thân phận con người và cuộc đời 
thì phải tiếp cận với cuộc đời, đi vào bên trong cuộc đời và sống cùng cuộc 
đời.”(Lê Ngọc Chương- Chiếc thuyền ngoài xa, một ẩn dụ nghệ thuật của 
Nguyễn Minh Châu). Kết thúc tác phẩm, người nghệ sĩ đã hoàn thành kiệt 
tác của mình đem đến cho công chúng những cảm nhận về vẻ đẹp tuyệt mỹ 
của tạo hoá, thế nhưng mấy ai biết được sự thật nằm sau vẻ đẹp tuyệt vời 
kia? Phần kết của tác phẩm để lại nhiều suy ngẫm: “Quái lạ, tuy là ảnh đen 
trắng nhưng mỗi lần ngắm kỹ, tôi vẫn thấy hiện lên cái màu hồng hồng 
của ánh sương mai lúc bấy giờ tôi nhìn thấy từ bãi xe tăng hỏng, và nếu 
nhìn lâu hơn, bao giờ tôi cũng thấy người đàn bà ấy đang bước ra khỏi 
tấm ảnh, đó là một người đàn bà vùng biển cao lớn với những đường nét 
thô kệch tấm lưng áo bạc phếch có miếng vá, nửa thân dưới ướt sũng 
khuôn mặt rỗ đã nhợt trắng vì kéo lưới suốt đêm. Mụ bước những bước 
chậm rãi, bàn chân dậm trên mặt đất chắc chắn, hòa lẫn trong đám 
đông.”.Cuộc sống vốn vậy, vẫn đẹp tươi, vẫn êm ả, nhưng nếu không có 
tấm lòng để nhận ra những uẩn khúc số phận thì những vẻ đẹp như màu 
hồng hồng của ánh sương mai kia cũng trở nên vô nghĩa, người nghệ sĩ phải 
nhận ra sự thật ẩn khuất sau màn sương huyền ảo kia, phải tiếp cận sự thật 
để nhận ra ý nghĩa đích thực của cuộc sống và con người. 

Thứ Sáu, ngày 07 tháng 03, 2008 
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    En-xa luôn là hình tượng xuyên suốt trong hầu hết các tác phẩm của 
L.Aragon, nhà thơ cộng sản Pháp. Với ông, nàng chính là nguồn cảm hứng khơi 
lên suy ngẫm và rung động của nhà thơ về thời đại, đất nước, lý tưởng và tình 
yêu. Hình ảnh En-xa “một ngày dài ngồi bên chiếc gương soi”  được nhà thơ 
nâng lên thành một biểu tượng nghệ thuật, hàm chứa thái độ tình cảm của nhà 
thơ trong thời đại mà ông cùng dân tộc Pháp đã phải trải qua những bi kịch lớn 
lao nhất. 

Có lẽ sức ám ảnh lớn nhất của hình tượng En-xa chính là “mái tóc vàng 
óng ả” trong mối liên tưởng với những sắc thái khác nhau của ánh lửa. en-xa 
chải tóc, soi mình trong gương - tất cả phản chiếu trong gương để mở ra ý nghĩa 
độc đáo, sâu sắc đầy khám phá về hiện thực va con người. Nhà thơ đóng vai trò 
của người quan sát và ghi lại đầy đủ những gì chứng kiến từ người vợ, người 
tình, người đồng chí của mình. Sự cảm nhận phong phú qua những đoạn thơ 
điệp khúc và cách diễn giải của nhà thơ còn làm người đọc nhận ra ý nghĩa sâu 



sắc của hình tượng nghệ thuật En-xa. 

Vẻ đẹp toàn diện và có sức khái quát cao đem lại nhận thức về thời “bi 
kịch của chúng ta”. Ngọn lửa chiến tranh còn đọng những tro tàn nhức nhối, 
những nỗi đau âm ỉ của con người. Trước hiện thực mất mát, mỗi con người ở 
trung tâm dòng xoáy thời đại đã đón nhận bằng tất cả sức chịu đựng phi thường 
và sự trải nghiệm bình thản. Ám ảnh từ bàn tay chải tóc tạo thành những liên 
tưởng như kiên trì dập tắc đám cháy, như tấu lên khúc nhạc êm ả của đàn hạc 
(harpe) như đã phát hiện ra những vẻ đẹp cuộc sống như “hoa lửa” cứ bùng lên 
giữa “đám cháy”. Nhà thơ đã đánh thức kí ức nhữngngười kháng chiến Pháp, 
nhắc nhở mọi người cùng nhớ lại tất cả, như En-xa lặng lẽ miết vào tóc, như lục 
tìm trong trí nhớ những ánh lửa. 

Tình yêu của “anh chàng say đắm En-xa” không chỉ thể hiện trong sự 
chiêm ngưỡng vẻ đẹp lạ kỳ của mái tóc En-xa mà còn mở ra những mối dây 
đồng cảm giữa nhà thơ với mọi người. Lặng lẽ, kiên nhẫn, đau đớn, tự hào – 
hình ảnh En-xa hiện lên cũng chính là hoá thân cho những chiêm nghiệm của 
L.Aragon cùng những người kháng chiến Pháp về thời đại của mình. Từ En-xa, 
nhà thơ cũng như được soi sáng từng ngõ ngách của kí ức, tâm hồn. Sự huy 
động của cảm xúc, liên tưởng để làm sống lại từng gương mặt, những « diễn 
viên ưu tú » của vở « bi kịch thời đại ». Tình yêu đã thổi bùng lên những ngọn 
lửa của niềm tin vào sự sống bất diệt, đã thắp sáng lòng tự hào, tình yêu nước 
lớn lao, đã mở ra nhận thức về thời đại và cả tự nhận thức về bản thân.  

Bài thơ đã chứng minh một khả năng kì diệu của thi ca, của những vẻ 
đẹp hình tượng nghệ thuật có thể đọng lại trong mỗi người những suy ngẫm sâu 
sắc nhất về hiện thực và con người. Tiếng nói hoà quyện giữa tình yêu và lý 
tưởng đã làm nên sức sống mãnh liệt của hình tượng En-xa. 

                                                                        T.H.N 
Thứ Bảy, ngày 08 tháng 03, 2008 
 
 
 
Đơn giản là ngày 8-3 
Điểm Ngôi sao Blog: 29 (5 lượt) | Lượt xem: 508   
 

Đơn giản vì đó là ngày của Mẹ tôi, vợ tôi, những người tôi yêu! 
Đơn giản vì đó là sinh nhật con trai đầu lòng của tôi! 
Đơn giản vì đó là 8 - 3!  
Với tôi, mọi thứ đều đơn giản. Nghĩa là phải thể hiện đúng vai trò của 
người con, người chồng, người cha! 
Lên blog, viết đôi dòng, gửi lời chúc mừng đến mọi thành viên 
nữ  của mái nhà này!  
 
 Thứ Ba, ngày 18 tháng 03, 2008 
 
 
 

Cảm nhận SỐ PHẬN CON NGƯỜI (M.Sôlôkhôp) 
Điểm Ngôi sao Blog: 29 (5 lượt) | Lượt xem: 3239  



 
 

SỐ PHẬN CON NGƯỜI (M.Sôlôkhôp) - (bấm vào link để đọc một phần truyện)  

Tác phẩm là lời tự sự của nhân vật trung tâm – anh lính hồng quân Xôcôlôp, 
người đàn ông đã chịu bao giông tố khắc nghiệt của cuộc đời đổ ập lên số phận. Đó là 
cuộc đời gắn liền với một trang sử bi tráng hào hùng của nhân dân Nga, với chế độ Xô-
viết đã tạo thành phẩm chất của những con người Nga kiên cường. 

M.Sôlôkhôp đã dựng lên chân dung một con người Nga bình thường nhất, một 
người xô viết chân chính. Số phận ấy tiêu biểu cho bao người con ưu tú đã viết nên trang 
sử thời đại hào hùng của đất nước Liên Xô cũ. 

Cuộc sống hiện lên trần trụi như nó vốn có – không khoa trương hào nhoáng, 
không bi kịch hoá mà cứ đều đều như giọng kể của người đàn ông Nga có cái họ bình 
thường như bao người Nga: Xôcôlôp. Nhưng trong số phận anh có sức nặng của nỗi đau 
dân tộc Nga qua các thời kỳ khốc liệt nhất. Không tránh né sự thật – đó là phẩm chất 
hàng đầu của các cây bút Nga – xô viết mà M. Sôlôkhôp chính là một tấm gương. Sự thật 
đó không phải được kể bằng giọng lạnh lùng thản nhiên mà còn hằn nguyên nỗi đau 
trong giọng văn thấm thía, trong những ám ảnh kí ức hằn sâu trong tâm trí của người cựu 
binh xô viết – chính là phản chiếu một mảng hiện thực rộng lớn và xuyên suốt các chặng 
đường của nhân dân Nga. 

Trước hết là kí ức những ngày nội chiến, khi chính quyền xô viết non trẻ phải đối 
mặt với lũ bạch vệ, thổ phỉ và can thiệp. Người đọc có thể nhận ra những dấu ấn quen 
thuộc làm nên tên tuổi của M.Sôlôkhôp trong Sông Đông êm đềm.  Nạn đói, cuộc sống 
cùng cực không quật ngã nổi ý chí của người dân xô viết. Xôcôlôp từng trải qua cuộc đời 
làm thuê, từng chứng kiến gia đình gục chết trong cái đói, nhưng chính sự tàn khốc ấy là 
một sự lý giải vì sao anh trở thành chiến sĩ hồng quân, vì sao anh lại có một hạnh phúc từ 
đau thương bất hạnh. Đó là hạnh phúc của những người nghèo khổ được xây lên từ bất 
hạnh để họ khẳng định tư thế làm chủ cuộc đời. 

Có lẽ kí ức nhân loại mãi mãi không phai mờ bao ám ảnh khủng khiếp của Chiến 
tranh thế giới lần thứ II. Nhưng nhà văn không theo cách thông thường để ca ngợi vào 
những đóng góp xương máu của hơn hai mươi triệu người xô viết làm nên thắng lợi của 
cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. bi kịch chiến tranh hiện hữu ngay trong từng số phận, 
từng gia đình. Sức hủy diệt của nó khiến cho Xôcôlôp mất vợ và hai con; bé Vania mồ 
côi cả cha lẫn mẹ. Mất mát là điều không tránh khỏi nhưng với người trong cuộc còn 
kinh khủng hơn rất nhiều, khi sức ám ảnh của nó vẫn trở về trong những giấc ngủ nặng 
nề, để Xôcôlôp mỗi lần tỉnh giấc lại đầm đìa nước mắt. Nhưng vào thời điểm đối mặt 
quyết liệt với kẻ thù, nước mắt không thể rơi! Chỉ có thể là ánh mắt rực lửa căm hờn và 
khinh bỉ với kẻ thù, với những tên phản bội. Anh đã sống đúng với tư cách người lính 
ngay cả khi “chiến bại”, bị bắt làm tù binh. Cảm hứng về cuộc chiến tranh của 
M.Sôlôkhôp có phần gần gũi với Alêcxây Tônxtôi với “Tính cách Nga”, với “Người xô 
viết chúng tôi”… Nhưng người đọc hiểu đó chính là lúc con người đang chiến đấu vì 
danh dự dân tộc, vì những niềm hy vọng không tắt về tương lai. Xôcôlôp đã là người 
chiến thắng, ngẩng cao đầu trong trại tập trung của kẻ thù, mưu trí dũng cảm trở về đội 
ngũ, chiến đấu bằng tất cả lòng căm thù sục sôi với kẻ đã hủy hoại hạnh phúc gia đình, 
và cả “niềm hy vọng cuối cùng” - người con trai đã thành đại úy pháo binh Anđrây 
Xôcôlôp. Trớ trêu thay, vào ngày cờ đỏ thắm trên nóc nhà Quốc hội Đức , anh đã phải 
tiễn đưa con mình. Dẫu biết sự hy sinh ấy là anh hùng, là cần thiết, nhưng quả thật đó là 
một cú đập phũ phàng của định mệnh khiến bất cứ ai yếu lòng cũng có thể quị ngã. Có lẽ 



đó cũng là những trang viết gợi nhắc cho chúng ta nhiều nhất về ý nghĩa tàn khốc của 
chiến tranh, vinh quang và cay đắng, hạnh phú và bất hạnh, niềm vui chung và nỗi đau 
riêng để từ đó suy ngẫm và hiểu sâu sắc hơn về ý nghĩa của từ “hy sinh”. 

Thế nhưng tuyệt nhiên ta không nhận thấy tâm trạng của những con người – nhân 
dân Nga trở về sau chiến tranh lại nặng nề bi thảm như của “thế hệ vứt đi” trở về sau Đại 
chiến I ở Mỹ hay châu Âu. Bởi lẽ hy sinh sẽ là vô ích nếu như sự sống sẽ tê liệt sau bao 
mất mát. Bởi thế, Xôcôlôp đã sống, làm việc như bao người lính xô viết trở về sau chiến 
trận. Nỗi đau lắng vào trong và chỉ thật sự hiện hữu khi Xôcôlôp tìm quên trong men 
rượu. Áp lực đời thường và hậu quả chiến tranh quá nặng nề tưởng chừng có thể làm cho 
con người gục ngã. Sự tình cờ, ngỡ như ngẫu nhiên mà tất yếu đã gắn chặt cuộc đời 
Xôcôlôp với bé Vania. Chú bé Vania – đôi mắt đen lay láy, cuộc sống vất vưởng là một 
hình tượng nghệ thuật có thể làm mềm những trái tim sắt đá nhất. Chú bé chính là hiện 
thân của thế hệ tương lai nước Nga, là vẻ đẹp của sự thơ ngây thánh thiện cần phải chở 
che, bảo bọc. Cuộc gặp gỡ của hai con người ấy là tất yếu. Không chỉ cảm động vì 
khoảnh khắc thì thầm của Xôcôlôp với bé Vania: “Ta là bố của con”, lúc nhận bố con 
cũng là lúc người đọc chứng kiến sự trở lại của những giọt nước mắt ở con người tưởng 
như trái tim đã khô héo vì đau khổ. Nước mắt - hạnh phúc và xót xa cứ đan quyện vào 
nhau, thấm vào lòng tất cả mọi người.  

Ngỡ rằng hạnh phúc đã thật sự trở lại, ngỡ rằng từ đây đầy ắp tiếng cười và 
những tiếng ríu rít như chim của bé Vania, nhưng kí ức vẫn hiện về đấy ám ảnh. Người 
đọc phải chứng kiến những lời nói dối – nhưng lạ thay đó lại là lời đẹp hơn trăm lần sự 
thật. Bởi sự đồng cảm số phận và tình thương yêu đã gắn chặt cuộc đời hai bố con - một 
người đang cần nén chặt nỗi đau quá khứ và một người cần được bảo đảm tương lai tốt 
đẹp. Vậy mà định mệnh lại trêu cợt để cho bố con Xôcôlôp lại tiếp tục hành trình giữa 
đời thường với bao thử thách đón chờ phía trước.  

Số phận con người là câu chuyện kể chân thực về một con người bình thường. 
Nhưng cuộc sống bao dồn đẩy sóng gió đã tôi luyện cho anh một phẩm chất kiên cường, 
một tình thương yêu bao la. Gương mặt người đàn ông ấy đã sắt lại vì đau khổ, nhưng 
trái tim tổn thương ấy vẫn đập những nhịp thương yêu nồng nàn với con người. Nhà văn 
đã lên tiếng thay nhân vật ở cuối tác phẩm, bằng tất cả niềm xúc động sâu xa và lòng cảm 
phục vô hạn trước nhân cách một Con Người chân chính. Bức thông điệp của nhà văn 
giúp ta nhận ra rõ hơn chân dung của nhân dân Nga, vẻ đẹp của tâm hồn Nga và sức 
mạnh của con người vượt lên bao bi kịch bất hạnh. Đó là sự khẳng định tuyệt đối của nhà 
văn thể hiện niềm tin tưởng vào Con người Nhân dân và tương lai của đất nước. Nỗi 
buồn kết lại tác phẩm lại khiến ta nhận ra tầm vóc vĩ đại của đất nước và con người Nga 
xô viết quả cảm, kiên cường, nhân hậu ./. 

                                                                        T.H.N 
Thứ Năm, ngày 20 tháng 03, 2008 
 
 
 
Bài văn toát mồ hôi lạnh! 
Điểm Ngôi sao Blog: 24 (4 lượt) | Lượt xem: 1910   
 

Qua blog của học trò Trần Thị Quỳnh Hương, giải Nhì văn quốc gia năm học 2005 - 2006, 
đọc bài văn lạ mà toát hết mồ hôi lạnh, đem qua bên này để bà con hiểu vì sao mà một cựu 
học sinh giỏi quốc gia chút xíu nữa phải đi ...cấp cứu vì đàn em! 
 



 
(Nguồn: http://uk.blog.360.yahoo.com/blog-sIUzFCUhbrYazZHqIvuAhQ--
?cq=1&p=283#comments  ) 

Thứ Ba, ngày 25 tháng 03, 2008 
 
 

Suy nghĩ trước thềm Đại hội VHNT tỉnh Bình Định 
Điểm Ngôi sao Blog: 12 (2 lượt) | Lượt xem: 473  
 
 

Đọc thông tin từ trang CLB Xuân Diệu về Đại hội VHNT tỉnh Bình Định, 
cảm thấy vừa vui vừa buồn vừa giật mình! 
1. Vui: Cuối cùng thì Đại hội cũng đã được ấn định ngày tổ chức! 
2. Buồn: Vì mọi thông tin của Đại hội dường như có những điều rất khó hiểu, 
từ việc tổ chức, điều hành, dự kiến nhân sự diễn ra có vẻ vô cùng bí mật. Buồn 
hơn là các chi hội không được tổ chức họp để đề xuất về mặt nhân sự tham gia 
Ban chấp hành mới. Buồn vì mọi ý kiến khiếu kiện về mặt nhân sự phải diễn ra 
trước đại hội 15 ngày mà thông tin này chỉ công bố vỏn vẹn trước 1 tuần. 
Nghĩa là về mặt nguyên tắc, BCH đặt anh em hội viên vào thế đã rồi! Nghĩa là 
xét theo tiêu chí dân chủ và công khai thì hoàn toàn thiếu dân chủ. Buồn vì 
trong gương mặt đoàn chủ tịch vẫn là những gương mặt hoàn toàn cũ của 
nhiệm kỳ Đại hội trước, không có một gương mặt nào mới, báo trước mọi việc 
cũng vẫn như cũ. 
3. Giật mình: Danh sách nhân sự đưa ra đề cử vào BCH gồm 11 nhân vật của 
BCH cũ tiếp tục được chính BCH tín nhiệm đưa ra bên cạnh một số gương mặt 
mới: Lê Hoài Lương, Đào Tiến Đạt, Trần Quang Lộc, Phạm Ánh. Giật mình vì 
thử làm một phép thống kê để thấy: 
- Có một cặp vợ chồng: Nguyễn Thanh Mừng (CT Hội) - Trần Huyền Trang 
- Có 1 hội viên chi hội sân khấu: Hoàng Ngọc Đình (PCT đương nhiệm) 
- Có 1 người đại diện của chi hội Văn học dân gian: Nguyễn Xuân Nhân 
- Có 1 người đại diện văn học dân tộc: Yang Danh 
- Có 2 người đại diện chi hội nghệ sĩ tạo hình: Nguyễn Chơn Hiền - Nguyễn 
Quốc Hùng (thường trực Hội cũ) 
- Có 2 người chi hội Nhiếp ảnh: Đào Tiến Đạt - Ngọc Lối 
- Có 1 người đại diện chi hội âm nhạc: Nguyễn Hữu Thuần 
- Còn lại là 5 người là hội viên chi hội Văn học:  Lê Hoài Lương, Mai Văn 
Thìn, Trần Quang Lộc, Đào Quý Thạnh, Phạm Ánh. 
Trong số các hội viên được đề cử vào BCH kỳ này, cơ quan hội có mặt 
100/100 những hội viên: Mừng, Lộc, Thạnh, Ánh, Hùng (may mà các thành 
viên khác ở cơ quan Hội chưa phải là hội viên!) 
Giật mình vì lẽ chi hội Văn học được ưu ái đặc biệt, có 3/5 UVBCH Chi hội 
văn học đã được đề cử (trong đó có 2 là cán bộ Hội), cả hội viên mới Phạm 
Ánh cũng được đề cử vào BCH. Giật mình vì nhớ lại chuyện bầu cử ở Đại hội 
trước, chi hội âm nhạc đã xảy ra tình trạng thiếu tập trung phiếu, cuối cùng chi 
hội trưởng không trúng BCH, anh em chi hội âm nhạc chứng kiến một cuộc cãi 
vã ngay sau đại hội vì một chuyện chẳng ra sao! Giật mình vì không biết rõ 
tiêu chí đề cử BCH mới có thật sự chú ý đến sự cân đối giữa các chi hội cũng 



như xét đến thành viên được đề cử có thật sự tiêu biểu cho văn nghệ sĩ tỉnh nhà 
hay chưa! Tiếc là thông báo không cho họp BCH các chi hội trước Đại hội đã 
tước đi quyền đề cử từ các chi hội, mọi việc đều do BCH cũ điều hành. 
Còn một chút băn khoăn: Không biết kỳ Đại hội này, việc Đoàn chủ tịch gồm 
những gương mặt quen thuộc, có kinh nghiệm này có thể giúp Đại hội thành 
công tốt đẹp hay không? Chưa nghe bất cứ thông báo nào về việc chuẩn bị 
tham luận của các chi hội được BCH gửi xuống cho các chi hội trưởng để phổ 
biến cho anh em BCH. Liệu rằng sau Đại hội, văn nghệ tỉnh nhà có những 
chuyển biến tích cực, rõ rệt hay không? 
Chờ ngày 31.3! 

Chủ Nhật, ngày 06 tháng 04, 2008 
 
 
 
Góp ý về chương trình và sách giáo khoa môn Ngữ Văn 
Điểm Ngôi sao Blog: 17 (3 lượt) | Lượt xem: 1369   

Bài 1: Sự thay đổi sách và chương trình chóng mặt...
    Những suy nghĩ tản mạn qua tiếp xúc với chương trình và sách giáo khoa môn Ngữ Văn 
(gọi một cách đầy đủ theo đúng tinh thần của cải cách giáo dục), ngẫm nghĩ đến đâu giãi bày 
đến đó! Đây là ý kiến của một người đã gắn bó với việc giảng dạy bộ môn mới vỏn vẹn 14 
năm. Mong có nhiều đồng nghiệp cùng trao đổi!
    Là một người đã từng học môn Văn theo chương trình cũ, khi ra trường cũng là lúc chúng 
tôi chứng kiến sự chuyển động của bộ môn, bằng việc sinh viên khi ra trường được triệu tập để
học chương trình cải cách. Đó cũng là lần đầu tiên, sinh viên chúng tôi tiếp xúc văn học lãng 
mạn theo tinh thần cởi mở hơn, được sống say sưa với những cảm xúc trinh nguyên khi khám 
phá khu vườn thơ của Hàn Mặc Tử, Nguyễn Bính, Thâm Tâm, Xuân Diệu... để được biết một 
khuynh hướng văn học lãng mạn không "suy đồi và bạc nhược" như chúng tôi từng học 2 tiết 
trong trường phổ thông. 
    Đến khi đi dạy học, tôi cũng say sưa khám phá những vẻ đẹp khác lạ của văn học kháng 
chiến chống Pháp với Bên kia sông Đuống, Tây Tiến gắn liền với các tên tuổi Hoàng Cầm, 
Quang Dũng, biết một Vợ nhặt của Kim Lân, văn học kháng chiến chống Mỹ với Những đứa 
con trong gia đình của Nguyễn Thi, Mảnh trăng cuối rừng của Nguyễn Minh Châu, Sóng 
của Xuân Quỳnh, Đất Nước của Nguyễn Khoa Điềm, đoạn trích tiểu thuyết Cửa Biển của 
Nguyên Hồng Huệ Chi đêm tân hôn (sau đổi là Huệ Chi trước lễ cưới)...thế nhưng cũng 
cảm thấy hụt hẫng khi có những điều chỉnh trong chương trình khi có một số tác giả không 
được học như Nguyễn Bính, Lưu Trọng Lư... ở chương trình 11. Phần văn xuôi Tự lực Văn 
đoàn chỉ có Thạch Lam đại diện là quá ít ỏi.  Riêng nhà thơ Tố Hữu, một tác giả khá quen 
thuộc ở mọi lớp hồi tôi đi học thì cũng chỉ chọn 3 tác phẩm là vừa phải. Sau năm 1997, Tuyên 
Ngôn Độc lập được đưa vào chương trình Văn là một điều chỉnh cần thiết nhưng lại loại bỏ
bằng một bài khái quát về tác gia Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và khái quát văn học 45 - 75 
dở hơn bài cũ! Bằng cảm tính, chúng tôi đã lờ mờ nhận ra có điều bất ổn trong cách cải cách 
môn Văn. Tiếp đến thời điểm năm học 2000 - 2001 lại đánh dấu một sự thay đổi tiếp theo bằng 
việc ra bộ sách giáo khoa Văn học chỉnh lý hợp nhất mà chủ yếu là cách chọn theo tỷ lệ 50/50 
từ hai bộ sách. Vài năm sau đó, cùng với những chuyển động của chương trình và sách giáo 
khoa cấp THCS, một xu hướng tiếp cận mới với tên gọi bộ môn thay đổi: Ngữ Văn, đã buộc 
sách giáo khoa THPT từ năm 2006 - 2007 cũng chuyển động theo để đúng tinh thần tích hợp! 
Và năm học 2008 - 2009 sẽ khép lại chu trình bằng việc ra mắt bộ Ngữ Văn 12. Cùng với 
những thay đổi về chương trình và sách giáo khoa là định hướng phân ban mà cho đến nay 
nhiều giáo viên vẫn còn phải chật vật với những thay đổi mới mẻ này!
    Ngỡ rằng, một dự án cải cách tiến hành nhiều năm sẽ đem lại một tinh thần mới cho bộ môn 



Ngữ Văn, nhưng thực tế không phải vậy. Tôi chỉ trình bày vấn đề từ thực tế của một giáo viên 
tiếp xúc với chương trình và sách giáo khoa Ngữ Văn hiện nay, để mong góp một tiếng nói 
nhỏ bé vào việc nhận xét, đánh giá chương trình và sách giáo khoa, những ý kiến mà nếu chỉ
ghi trong một tờ phiếu nhận xét và đánh giá e rằng không thể  nói hết! 

Bài 2: Những bất hợp lý trong chương trình Ngữ Văn hiện nay. 

Chương trình Ngữ Văn THPT được cấu tạo trên tinh thần tích hợp, bảo đảm sự liên 
thông từ cấp THCS đến THPT. Thế nhưng bên cạnh cấu tạo được trình bày trong cấu trúc 
tương đối bảo đảm theo trình tự từng phân môn Tiếng Việt - Làm Văn thì phần Văn học bị xé 
lẻ nhiều và chưa thật sự có tính thuyết phục. Việc đưa các loại văn thuyết minh, văn nhật dụng 
vào chương trình có ích nhưng có phù hợp mặt bằng chung của học sinh hay không còn là cả
một vấn đề! 

Theo quan niệm của chúng tôi, việc sắp xếp học tập các bài theo cấu trúc thể loại là 
một cấu tạo chương trình bất hợp lý và có hại nhiều hơn có lợi. Bởi lẽ sắp xếp như vậy không 
đáp ứng nhiều cho việc nâng cao trình độ học môn Ngữ Văn - một bộ môn đặc thù nâng cao 
kiến thức và bồi đắp tâm hồn cho học sinh. Rèn luyện kỹ năng kỹ xảo viết văn cho học sinh 
không có nghĩa là đưa một dung lượng kiến thức quá nặng, một sự sắp xếp cứng nhắc theo thể
loại. Trừ phần văn học dân gian, các thể loại sắp xếp tương đối hợp lý và đúng tiến trình phát 
triển của lịch sử văn học dân gian thì sang phần văn học viết cách sắp theo thể loại bộc lộ
những điểm bất hợp lý! 

1. Bất hợp lý trong việc cho học sinh tiếp cận tác phẩm từ văn học trung đại đến văn 
học hiện đại mà không cung cấp cho các em những hiểu biết cần thiết về hoàn cảnh ra đời, vị
trí tác phẩm trong tiến trình lịch sử văn học. Dù rằng trong phần câu hỏi hướng dẫn học bài 
(Đọc - hiểu văn bản) có những gợi ý nhưng chủ yếu là tập trung khai thác vào nội dung văn 
bản. Giáo viên rất nhàm chán khi phải dạy liên tục một thể loại. Cũng vì theo cách chú trọng 
thể loại này mà có tác giả bị cắt ra đến 2- 3 phần, 2 khối lớp! 

2. Chương trình coi nhẹ văn học sử và có kiểu cấu tạo khá lạ lùng: sinh con rồi mới 
sinh cha! Nghĩa là đứa con tinh thần của các nhà văn được giới thiệu trước, sau đó mới có bài 
về người cha của nó ở phía sau, với điều kiện phải là tác gia nổi tiếng. Còn không, hầu hết các 
tác phẩm văn học được giới thiệu một cách hết sức sơ sài, lý lịch nhiều chỗ khiến học sinh cảm 
thấy mù mờ! Dạo này, dư luận đang lên tiếng báo động về tình trạng học sinh kém về lịch sử, 
thờ ơ với lịch sử nhưng mới chủ yếu tập trung vào các giáo viên và chương trình, sách giáo 
khoa môn Lịch sử mà quên không đả động đến môn Ngữ Văn. Chính những người chủ trương 
dạy học theo thể loại, quá chú trọng văn bản trên tinh thần chủ nghĩa hình thức du nhập từ
phương Tây, cố chứng minh sự phát triển văn học là sự phát triển thể loại mà quên mất đây 
còn là bộ môn bồi đắp tình cảm yêu nước, cung cấp những vẻ đẹp tinh thần của thời đại một 
cách sinh động nhất. Học sinh tập trung vào văn bản, không biết rõ về thời đại, về hoàn cảnh ra 
đời của tác phẩm một cách thấu đáo, từ đó học văn bản máy móc, xơ cứng vô hồn! Tình trạng 
sai, nhầm, ú ớ về lịch sử có liên quan đến tác phẩm là phổ biến. Ngay cả những văn bản chính 
luận, văn nhật dụng, văn thuyết minh khi ứng dụng thì các em cũng tỏ ra rất ngô nghê. Vì 
chương trình hoàn toàn không có những bài khái quát về thời kỳ, giai đoạn văn học như trước 
kia, cũng chẳng cần quan tâm đến đội ngũ, thế hệ nhà văn, các cây bút tiêu biểu của một 
khuynh hướng văn học nào, chẳng cần biết đặc điểm nổi bật của văn học giai đoạn đó là gì vì 
không có trong chương trình! Kết quả là mù sử dẫn đến dốt văn, thầy cô có giỏi mấy cũng 
không thể khơi được ngọn lửa yêu văn chương cho các em vì chương trình không dành thời 
lượng cung cấp những kiến thức như vậy! 

3. Chương trình môn Ngữ Văn không hề liên quan đến chương trình lịch sử là một điều 



bất hợp lý. Trước kia, các thế hệ cha ông từng quan niệm “văn - sử - triết bất phân” cũng có 
nhân tố hợp lý! Vì vậy khi học chương trình cũ, học sinh không mấy khi bị ngỡ ngàng khi tiếp 
thu văn chương vì có bổ sung từ môn Lịch sử và môn Chính trị. Còn bây giờ, một học sinh giỏi 
môn Văn ở THCS khi tôi hỏi về kiến thức lịch sử liên quan tới bài văn thì thản nhiên trả lời 
không biết vì chưa học trong môn Lịch sử. Thời tôi đi học, dù có tách các môn Văn - Sử - Đạo 
đức ra riêng thì vẫn có thể hào hứng dùng Văn nhớ Sử, dùng Sử nhớ Văn hoặc liên hệ những 
bài học Đạo đức từ văn chương! Còn theo chương trình mới, sẽ có những robot nhớ kỹ sự kiện 
lịch sử lại không hề có ý thức liên hệ với văn, với giáo dục công dân. Và ngược lại, giỏi Văn là 
giỏi lặp lại thầy chứ không hề được trang bị những kiến thức bổ trợ từ các môn học khác. 
Mạnh thầy của môn nào soạn môn đấy, đó cũng là lý do nhiều giáo viên Văn có kinh nghiệm 
buộc phải lấn sân lịch sử, giáo dục công dân và tương tự : thầy Sử giỏi đọc Văn, cô Công Dân 
giỏi đọc thơ! Nhưng lại vi phạm qui định chương trình, vì mỗi tiết chỉ 45 phút, bài dài cũng chỉ
2 tiết!
4. Chương trình và sách giáo khoa còn có những điểm bất cập và kết quả là giáo viên dạy cấp 
học, khối học nào cũng đều phải lãnh đủ chất lượng học tập bộ môn sa sút dần. Những điều 
này, thiết tưởng không cần nêu những ví dụ chứng minh vì ai đã đứng trên bục giảng đều cảm 
thấy thấm đòn, nhưng đành phải hoàn thành chương trình, theo chỉ đạo từ trên xuống mà ít ai 
kêu ca, hoặc có kêu cũng chẳng ai sửa! Về Sách giáo khoa, chúng tôi sẽ đề cập trong một dịp 
khác, trong đó sẽ nói rõ hơn về những vấn đề có liên quan đến chương trình Ngữ Văn Nâng 
cao và Ngữ Văn Cơ bản hiện nạy 

Bài 3: Ý kiến về Sách giáo khoa Ngữ Văn chương trình phân ban 

Trước hết, cần xác định xem có đúng là có sách giáo khoa phân ban đúng nghĩa hay 
không? 

Từ thực tế của 2 năm học sách giáo khoa phân ban (lớp 10 và 11), học sinh chủ yếu sử
dụng bộ sách giáo khoa Ngữ Văn cơ bản, vì hầu hết các trường đều chọn giải pháp học ban cơ 
bản, ban khoa học tự nhiên. Hai ban này, tất yếu phải học Ngữ Văn theo Sách giáo khoa bộ cơ 
bản (CB). Còn lại, có một tỷ lệ rất ít, theo ước tính xác suất của chúng tôi, khoảng chưa tới 
10% là học ban khoa học xã hội, sử dụng sách Ngữ Văn nâng cao. Một sự chênh lệch làm tổn 
thương những ai yêu mến và muốn khẳng định vị trí của bộ môn giàu tính nhân văn này trong 
nhà trường phổ thông. Một câu hỏi đặt ra: với tỷ lệ chênh lệch quá lớn như thế, liệu có còn tồn 
tại cái gọi là phân ban trong nhà trường phổ thông hay không? Có phải rằng nhu cầu xã hội sau 
này thiên về các môn khoa học tự nhiên, theo tỷ lệ mà Ban KHXH quá thảm hại so với Ban 
KHTN và Ban cơ bản đang diễn ra trong trường phổ thông? Chúng tôi xin nói thẳng: chúng ta 
đang né tránh một sự thật về sự phá sản của chương trình phân ban. Một dự án tốn bao nhiêu tỷ
đồng của nhà nước nhưng không góp phần điều chỉnh nhu cầu lao động, ngành nghề trong 
tương lai cho học sinh, gây lãng phí lớn! 

Vấn đề tiếp theo, chúng tôi xin đưa tra một số nhận xét về sách giáo khoa đã được sử
dụng cho hai khối 10 và 11 trong hai năm học vừa qua cho Ban Cơ bản và Ban Khoa học tự
nhiên (vì ảnh hưởng trực tiếp đến đại đa số học sinh hai khối này). 

Ở bộ CB 10, phần Văn bắt đầu là bài Tổng quan văn học Việt Nam và sau đó là bài 
Khái quát văn học dân gian Việt Nam. Nhưng ngay sau đó, trong các bài trích cụ thể, sau 
trích đoạn Đam Săn tự dưng nhảy vào chễm chệ hai trích đoạn sử thi Ô-đi-xê và Ramayana
trong hàng loạt các tác phẩm sắp xếp theo thể loại của văn học dân gian Việt Nam. Chúng tôi 
không hiểu là việc đưa hai tác phẩm đó có giúp học sinh liên hệ so sánh thể loại để tự hào về
các thể loại đặc trưng của dân tộc hay không? Hay đưa vào để so sánh thể loại cho tiện tay? Vì 
nếu như so sánh để hiểu đặc trưng thể loại, tại sao không chọn lọc đưa vào tiếp các truyện 
cười, truyện ngụ ngôn, ca dao đặc sắc của thế giới? Hay chỉ có thể loại sử thi là đáng sánh tầm 



thế giới mà thôi? Tương tự, sang phần văn học viết, sau bài Khái quát văn học Việt Nam từ
thế kỷ X đến hết thế kỷ XIX là các bài thơ Đường luật của Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Trãi, 
Nguyễn Bỉnh Khiêm và Nguyễn Du. Sau đó đột ngột nhảy vào bài Thơ Đường và hai tác 
phẩm của Lý Bạch, Đỗ Phủ. Tiếp đến lại là bài Phú sông Bạch Đằng  của Trương Hán Siêu, 
rồi lại vòng sang giới thiệu ông Nguyễn Trãi, mới tiếp tục Đại cáo Bình Ngô (ông Nguyễn 
Trãi đặt lọt vào giữa hai đứa con tinh thần!). Rồi sau đó lại là ba tác phẩm văn xuôi chữ Hán 
của các tác giả Việt Nam, lại tiếp tục nhảy vào ông La Quán Trung bên Tàu với trích đoạn 
Tam quốc diễn nghĩa. Vậy thì đề cao thể loại trong văn học Việt Nam, hay là tiện tay thì so 
sánh với đệ nhất đại kỳ thư Trung Hoa vậy thôi? Theo chúng tôi, đã so sánh thì so sánh toàn 
diện, còn không thì giới thiệu văn học nước ngoài thành một phần riêng, như cấu tạo sách giáo 
khoa cũ, để khỏi có cảm giác cực kỳ khó chịu khi giảng dạy! Hai thể loại đặc trưng của văn 
học dân tộc được giới thiệu sau cùng là ngâm khúc và truyện thơ thì cũng chỉ có một trích 
đoạn Chinh phụ ngâm và sau bài về tác gia Nguyễn Du là ba trích đoạn Truyện Kiều. (ông 
Nguyễn Du cũng bị y như ông Nguyễn Trãi). Thứ tự thời gian bị đảo lộn làm cho giáo viên 
cảm thấy lúng túng, vì không tránh khỏi lặp lại kiến thức và củng cố kiến thức lịch sử văn học 
cho học sinh. 

Ở bộ CB 11, tình hình cũng không khá hơn. Học sinh lại quay về với thể Đường luật 
với các cụ Nguyễn Khuyến, Tú Xương. Thực chất 7 bài đầu tiên không có thể loại nào được 
sắp xếp tử tế: Thượng kinh kí sự của Lê Hữu Trác, hát nói Bài ca ngất ngưởng của Nguyễn 
Công Trứ, quay lại truyện thơ Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu, Văn tế nghĩa sĩ Cần 
Giuộc cũng của cụ (Nguyễn Đình Chiểu và Nguyễn Khuyến sắp xếp đảo lộn và bị loại ra 
không được tính là tác gia văn học như sách cũ). Từ văn học trung đại sang văn học cận hiện 
đại là sự chuyển tiếp đột ngột, bằng cách sau hai bài Ôn tập văn học trung đại và Khái quát 
văn học Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến cách mạng tháng Tám năm 1945 là học ngay một 
loạt truyện ngắn giai đoạn 1932 – 1945. Rồi kết lại phần tập 1 là kịch Vũ Như Tô của Nguyễn 
Huy Tưởng và lại đưa Romeo và Juliet của Sêc-xpia (chắc là để so sánh). Chạy hết tập 1 sang 
tập 2 của bộ cơ bản, lúc bấy giờ mới thấy xuất hiện …thơ Đường luật của Phan Bội Châu, bài 
Hầu Trời của Tản Đà (được xem là cầu nối hai thời đại văn học), theo chúng tôi Tản Đà phải 
học bài Thề non nước mới đúng! Sau đó là một loạt thơ lãng mạn và cách mạng từ 1930 –
1945 và một loạt các tác phẩm văn học nước ngoài (chiếm phần lớn thời gian học ở học kỳ II). 
Những giáo viên đứng lớp chắc chắn có cảm giác như người đang chạy tiếp sức, sực nhớ
quên…cầm gậy, chạy về rồi cắm cổ chạy tiếp!!! Cái cảm giác mệt mỏi vì phải tiếp xúc với một 
rừng thể loại, bơi giữa biển tác giả làm chính giáo viên cũng mỏi mệt, còn nói gì đến học sinh.  

Cả hai bộ sách giáo khoa cơ bản 10 và 11 đều hoàn toàn vứt bỏ tính hệ thống, tính 
chỉnh thể, tính khoa học, tính lịch sử của văn chương, qua đó gián tiếp thủ tiêu sức mạnh nhân 
văn của tác phẩm trong thời đại. Tác giả thoắt ẩn thoắt hiện, học sinh lúc ở Việt Nam lúc ra thế
giới. Riêng phần Văn thôi đã thấy choáng váng! Khi chúng tôi được tập huấn học thay sách, 
xem băng dạy học mẫu đã thấy cảnh tan nát của một giờ văn, nhưng như đạn đã lên nòng thì 
phải bắn, còn trúng đích không thì…chờ đã! Các bài phần Văn đan xen với hàng loạt kiến thức 
về Tiếng Việt, Làm Văn theo tinh thần tích hợp xem ra chỉ làm cho cả thầy và trò như bơi 
trong một biển chữ với kho kiến thức cực kỳ hàn lâm, nhưng xem ra hiệu quả không bao nhiêu. 
Trên một trang điện tử của Bộ từng có bài than phiền 90% học sinh không hiểu bài môn Ngữ
Văn phân ban thí điểm, đến khi phân ban đại trà, tình hình cũng chẳng khá hơn! 

Xem ra, chuyện chương trình và sách giáo khoa môn Ngữ Văn phân ban còn là chuyện 
dài nhiều tập, vì năm học tới còn phải tiếp tục học bộ Ngữ Văn 12 cơ bản và nâng cao rồi mới 
có cơ sở kết luận cuối cùng, qui trách nhiệm cụ thể. Tham nhũng bị phát hiện thì ở tù, lãng phí 
thì bị lên án. Còn lãng phí khổng lồ cho dự án phân ban mà không đạt hiệu quả, không biết có 
ai phải chịu trách nhiệm chính? Nhưng hậu quả là học sinh học văn càng lúc càng kinh hoàng, 
thậm chí thế hệ 9X có những bài văn vượt rào khi tha hồ tưởng tượng chuyện Mị Châu làm 



quản trị Net và Trọng Thủy thành cao thủ Võ lâm online và sáng tạo ra đủ thứ ngôn ngữ kỳ
quái trên mạng thì không có nhà ngữ pháp, nhà nghiên cứu nào lường được! Học trò thì có dịp 
vui vì không phải học những bài văn gò vào thể loại trong trường lớp! Sợ thay! 

                                                            Trần Hà Nam 
 
 Thứ Sáu, ngày 11 tháng 04, 2008
 
 
 
Dạy thêm ...cho con 
Điểm Ngôi sao Blog: 6 (1 lượt) | Lượt xem: 427   
 
 
 
Từ hôm về đến nay, cũng đã được 2 tháng rồi. Kiểm tra chuyện học môn Văn của 
con, thấy còn nhiều điều không ưng ý. Nên không trách cô giáo làm gì, mình dạy cho 
con mình đã.  
Đứng lớp đã bao nhiêu năm, dạy con theo kiểu 1 kèm 1 quả là khó, vì lúc đó ông bố 
hay thắng ông thầy. Dễ nổi nóng vì con không hiểu một vấn đề quá đơn giản. Nên 
nghĩ ra cách: nói con rủ bạn cùng tới học cho vui. Một nhóm 7 học trò cũng vừa chật 
ém ngôi nhà nhỏ của mình. Dạy thế này, cũng chẳng sợ lệnh cấm dạy thêm học 
thêm của Sở (thật vô lý khi một giáo viên dạy trường chuyên mà lại cấm không cho 
dạy chương trình 9 vào 10!).  
Vừa rồi, con đi về, đưa kết quả kiểm tra giữa học kỳ, điểm môn Văn lại trở lại cao 
nhất lớp! (Của đáng tội, công cha không biết được bao nhiêu phần, nhưng con mình 
cũng đồng thời phải đến lớp học của cô giáo ở trường, chẳng biết cô nghĩ sao mà 
không thu tiền!!! Dù thâm tâm mình hoàn toàn muốn cô phải thu tiền cho dễ nói 
chuyện!!!). 
Nhưng rồi, lại có những hệ lụy mới: bài kiểm tra trên lớp vừa rồi của con, thằng bé 
đem bài về ấm ức! Hoá ra, ban đầu thằng nhỏ được 7 điểm, sau cô sửa lại 6 điểm 
rưỡi, với lý do: phụ thuộc tài liệu. Nó bảo: con và các bạn nhớ lời giảng của ba, tự 
làm. Trừ nhỏ H (học cùng nhóm với thằng bé!) là có thêm ý khác của cô, còn lại tụi 
con triển khai dàn ý theo ba bày thì đều bị hạ thấp dần: một đứa 6, một đứa 5,5, một 
đứa 5, đều bị phê là phụ thuộc tài liệu, có đứa còn bị cô phê là copy! Mà tụi con tự 
làm hết, nhưng không cãi cô được. 
Chao ôi, muốn dạy cho con mở mang kiến thức mà cũng khó thay, vì đôi khi có 
những cái không giống cách giảng, giọng văn của cô cũng dễ nhận ra ngay! Đành an 
ủi con và dặn: hôm sau nhớ phải làm bài linh hoạt sáng tạo hơn, kết hợp cả bài ba 
giảng và bài cô giảng và có giọng điệu của riêng mình!!! Còn phần ba dạy cho con, 
mai mốt thi vào 10, cứ làm theo cách của ba cho chặt chẽ! 
Mới dạy con mà đã thế, mấy hôm nay lại còn phụ huynh lớp 9 bắt đầu tìm tới! Mệt 
mỏi thật, không có chỗ dạy, không được phép dạy, may lắm mai mốt dạy cho con em 
bạn bè! Dạo này có nhiều chuyện làm mình cảm thấy không vui. Mong mai đây sẽ 
khá hơn! 
 

Thứ Ba, ngày 15 tháng 04, 2008 
 
 

MẸ ƠI! 
Điểm Ngôi sao Blog: 18 (3 lượt) | Lượt xem: 617   

Con không thể nói lời nào thêm nữa 



Đau đớn nào bằng mất mẹ  
Mẹ ơi! 

 

Lãng tử Trần >> 12:31 AM  8 góp ý  
 
 
 

8 Góp ý: 
vào lúc 01:24 PM | Thứ Năm, ngày 31 tháng 07, 2008, heoconlonton  

 
 

thành thật chia buồn cùng thầy! 
[Xóa]  

vào lúc 07:46 PM | Thứ Tư, ngày 23 tháng 04, 2008, [TieuNgao]  
 

Thầy ơi! Tụi chúng em đã biết trong những ngày qua thầy phải trải qua những ngày 
thật buồn. Tụi chúng em trong Sài gòn đón nhận tin không vui của thầy, thật sự chúng 
em cũng rất bối rối. Chúng em định gọi điện về cho thầy nhưng hình như cảm thấy là 
không biết nói gì với thầy.  
Chắc có lẽ qua blog, em thay mặt các bạn, gửi lời chia sẻ nỗi buồn cùng gia đình thầy. 
Trong một dịp gần nhất chúng em sẽ về thăm thầy. Chúc thầy luôn giữ gìn sức khỏe. 
Chuyện buồn nào rồi cũng sẽ qua phải không thầy? Miễn sao trong tim mình vẫn luôn 
còn đó những tháng ngày không thể nào phai nhạt, và tận trong miền ký ức xa xôi nào 
đó,tất cả như chưa hề biến mất! 
[Xóa]  

vào lúc 10:09 AM | Thứ Tư, ngày 23 tháng 04, 2008, Rieu  
 
 

Thành thật chia buồn anh cùng gia đình... 
[Xóa]  

vào lúc 12:55 AM | Thứ Tư, ngày 16 tháng 04, 2008, Lãng tử Trần  
 
 

Cảm ơn các bạn bè blog đã chia sẻ, động viên. 
[Xóa]  

vào lúc 03:47 PM | Thứ Ba, ngày 15 tháng 04, 2008, HoaLe  
 

Xin chia sẻ cùng gia đình nỗi đau tột cùng. Mong Bà yên nghỉ ở cõi vĩnh hằng 
[Xóa]  

vào lúc 01:53 PM | Thứ Ba, ngày 15 tháng 04, 2008, Tê Giác  
 
 

Xin chia buồn cùng anh ! 
[Xóa]  

vào lúc 12:52 PM | Thứ Ba, ngày 15 tháng 04, 2008, Huongmuathu  
 
 

mẹ sẽ nghe thấy,chắc chắn là như vậy ,và mẹ nào cũng mong con mình cứng cỏi hơn 
[Xóa]  

vào lúc 09:55 AM | Thứ Ba, ngày 15 tháng 04, 2008, Mint  
 



 
"Đau đớn nào bằng mất Mẹ!" 
 
Thưa, nỗi đau chạm đến cùng cực của đời người! 
 
Mong anh chị nén nỗi buồn đau, thay Bà chăm sóc ông nội các cháu, và sống vui lên, 
để Bà có thể mỉm cười nơi cõi vĩnh hằng! 
 
Mint. 
[Xóa]  

Thứ Năm, ngày 24 tháng 04, 2008 
 
 

Đêm xa Hà Nội 
Điểm Ngôi sao Blog: 36 (6 lượt) | Lượt xem: 474   
 
Đêm xa Hà Nội 
Bạn ơi đừng tiễn! 
Tàu sắp rời sân ga 
Biết lòng mình còn lưu luyến 
 
Xin chào 
Hà Nội! 
Tàu đã chuyển bánh rồi. 
Tôi chợt biết mình đa cảm quá! 
Hà Nội vẫn nồng nàn 
Trong tôi... 

Chủ Nhật, ngày 27 tháng 04, 2008 
 
 
 
Tuyệt vời Huỳnh Anh Vũ 
Điểm Ngôi sao Blog: 30 (5 lượt) | Lượt xem: 552   
 
 
 
 

Từ Bình Định, dán mắt vào màn hình, xem cuộc đấu trí giữa bốn nhà leo núi Olympia, tôi 
nhận thấy gương mặt bình tĩnh của Huỳnh Anh Vũ - cậu học sinh đến từ Tăng Bạt Hổ, Hoài 
Nhơn, Bình Định. Em thật xuất sắc khi lần lượt chiếm vị trí dẫn đầu trong các phần Khởi 
động, Vượt chướng ngại vật, Tăng tốc. Bây giờ đã đến phần Về đích, cổ động viên Bình Định 
đã làm nên một kỳ tích...tắc đường khi các bác tài đã dừng xe để cho bà con ủng hộ Huỳnh 
Anh Vũ. Những lời động viên đã gửi đến em! 
Huỳnh Anh Vũ đã kết thúc  câu hỏi Về đích với 40 điểm, nâng tổng điểm lên 285 điểm. 
Người thứ hai đang được 225 điểm. Rất hồi hộp và căng thẳng! Các thí sinh khác cũng tỏ ra 
rất xuất sắc khi lần lượt vượt qua thử thách của mình: Lê Duy đạt 250 điểm nhờ câu trả lời 
xuất sắc của mình. Đến lượt thí sinh Mạnh Tấn - 225 điểm bước vào phần trả lời của mình, 
với gói câu hỏi 80 điểm. Câu trả lời của Anh Vũ đã lấy của Mạnh Tấn thêm 10 điểm, nâng 
tổng số lên 295! Hy vọng chiến thắng tràn trề!Đến gói câu hỏi 30 điểm và ngôi sao hy vọng 
của Mạnh Tấn!Nhưng Mạnh Tấn đã mất bình tĩnh và... Huỳnh Anh Vũ đã lấy tiếp 30 điểm 
của Mạnh Tấn để giành chức vô địch! 



Tuyệt vời Huỳnh Anh Vũ!BìnhĐịnh chiến thắng rồi! 
 
Thứ Sáu, ngày 02 tháng 05, 2008
 
 
 

Tháng 5! 
Điểm Ngôi sao Blog: 12 (2 lượt) | Lượt xem: 382  
 
 

Tháng 5! Tháng có Ngày Của Mẹ. 
Tháng của những ngày đáng nhớ nhất, với riêng tôi... 
Mẹ sinh ra hai anh em đều vào tháng 5. Em thua anh 6 tuổi, trước anh 6 ngày... 
Năm nay, sinh nhật đầu tiên chúng con không còn Mẹ. 
Năm ngoái, Ngày của Mẹ, con ở xa không về với Mẹ. 
Năm nay, Mẹ có nghe tiếng lòng con thổn thức, day dứt hàng đêm? Chỉ là đêm 
con mới ngồi trước màn hình, ngắm nhìn những bức hình của Mẹ lưu trên máy, 
để mẹ con mình như được trò chuyện cùng nhau. 
Con chợt hiểu ra những chuyện tưởng như hoang đường trong blog của 
vuhoangtuan viết về những cuộc gặp gỡ Mẹ Con trên ngoisaoblog là hoàn toàn 
có lý! Mẹ vẫn hiển hiện trong lòng con, bao nhiêu hình ảnh nhắc nhớ. 
Con biết mình chưa dứt ra khỏi được những nỗi niềm riêng tư để hoà nhập lại 
với cộng đồng để góp một tiếng nói nhỏ bé của một thầy giáo dạy Văn. 
Con tự biết mình còn nhiều khiếm khuyết. 
Con nhớ ánh mắt cuối cùng của Mẹ, khi những lời con cầu nguyện cuối cùng đã 
linh ứng. Khi chị vào, Mẹ đã mở mắt lại được, trước khi chìm vào cõi hư vô. 
Con nhớ khoảnh khắc thành phục linh thiêng, khi đội lên vành khăn trắng, Mẹ đã 
hiển hiện trong giờ phút ấy, phải không Mẹ? 
Những buổi chiều, ánh hoàng hôn rực lên khắp núi Thơm, con lặng lẽ thắp nén 
nhang lên mộ Mẹ, nhìn đăm đăm vào nấm đất lưu cốt nhục của Mẹ. Con nghĩ 
Mẹ như hoá thân vào ánh hoàng hôn... 
 
Tháng 5, ngày cuối cùng sẽ là chung thất của Mẹ.  
Mẹ ơi, con không viết nữa vì con biết Mẹ dẫu ra đi nhưng còn biết bao điều kỳ 
vọng ở đứa con Út luôn được Mẹ thương yêu như hồi thơ bé! Con phải làm Mẹ 
vui lòng chứ, Mẹ nhỉ? 

Chủ Nhật, ngày 04 tháng 05, 2008 
 
 
 

VỢ NHẶT (Kim Lân) - tiếp theo 
Điểm Ngôi sao Blog: 23 (4 lượt) | Lượt xem: 2349   

3. Người vợ nhặt: 

Người đàn bà mà số phận đã xô đẩy để đến với Tràng không phải là nàng tiên 
hạnh phúc. Câu chuyện được kể lại về cuộc gặp gỡ giữa họ quả thật là một chuyện cười 
ra nước mắt. Hai lần gặp gỡ, duyên phận buộc ràng. Kim Lân đã tạo nên những ấn tượng 
thật khó quên về thị - một kẻ không tên, không tuổi, không nhà, không lai lịch – như một 
nạn nhân cùng cực đáng thương của cái đói và miếng ăn. 

Không ít nhà văn đã từng viết về cái đói và miếng ăn trong cuộc sống người dân 



cùng trước cách mạng tháng Tám. Ngô Tất Tố đã để nước mắt chị Dậu rơi lã chã khi 
chứng kiến con mình phải ăn cơm chó (Tắt đèn). Nam Cao khiến ta phải rùng mình kinh 
sợ sức hủy diệt của cái đói - miếng ăn với nhân tính trong bao truyện ngắn đầy nước mắt 
xót thương của ông (Lão Hạc, Một bữa no). Kim Lân trở về với đề tài hiện thực cũ, đã 
dựng nên một tình huống bi hài có một không hai: bốn bát bánh đúc nên duyên vợ chồng. 

Để kiếm miếng ăn, thị dường như đã đánh mất tất cả sự dịu dàng kín đáo thùy mị 
của người phụ nữ. Ngay từ lúc xuất hiện đầu tiên, thị đã nhảy xổ vào Tràng với tất cả vẻ 
“cong cớn”, “ton ton” và ỡm ờ “liếc mắt, cười tít” với gã trai xa lạ. Kim Lân khiến ta 
hình dung cụ thể hoá cảnh “trai tứ chiếng, gái giang hồ gặp nhau”. Lần thứ hai, thị xuất 
hiện với bộ dạng thật thê thảm và cung cách thật khó ưa. Cái đói ghi dấu ấn trên “áo quần 
rách tả tơi như tổ đỉa”, dáng vóc “gày sọp đi” và “khuôn mặt lưỡi cày xám xịt chỉ còn 
thấy hai con mắt”. Đáng sợ hơn, nó không chỉ biến đổi nhân dạng mà còn lấy mất của thị 
lòng tự trọng, tính sĩ diện cần thiết ở một con người. Nó làm cho thị trong lời nói “sưng 
sỉa, cong cớn” qua lời nói “đon đả” chẳng còn một tư cách người nào. Tràng thành chiếc 
phao cứu sinh để thị được ăn. Bởi ăn là sống, không ăn là chết. Ranh giới sự sống – cái 
chết đã không cho thị quyền chọn lựa. Thị trở thành hiện thân của con người bản năng. 

Còn gì chua chát hơn sau lúc “cắm đầu ăn một chặp bốn bát bánh đúc liền chẳng 
chuyện trò gì”, lại sẵn sàng theo không kẻ cho ăn về làm vợ, chi tiết ấy khiến người đọc 
thương hại thay cho chị. Nhân phẩm đã mất, dường như thị đã biến thành nô lệ của 
miếng ăn, bởi sau bữa ăn vội vàng thô tục ấy thị còn tiếp tục cùng Tràng “Ra hàng cơm 
đánh một bữa thật no nê:. Ấy vậy mà tuyệt nhiên nhà văn không để bộc lộ một mảy may 
thái độ phản ứng nào của Tràng trước những việc làm đáng khinh của thị, nên đọng lại 
trong ta một cái nhìn đầy thương hại cho thị mà thôi. Phải đến khi xuất hiện trong xóm 
ngụ cư, thị mới hiện lên với đầy đủ tâm trạng, mặc cảm về thân phận vợ nhặt. Số phận 
của thị đã ngoặt sang ngõ rẽ mới sau tiếng tặc lưỡi: “Chặc, kệ” của Tràng. Nhưng cuộc 
sống tương lai quá mơ hồ với thị. Trái ngược với Tràng, thị bước đi trong dáng “Đầu hơi 
cúi xuống”, “rón rén, e thẹn”, “chân nọ bước díu cả vào chân kia”. Bởi thị sợ những ánh 
mắt tò mò sẽ phơi ra sự thật phũ phàng về thân phận vợ nhặt. Đến lúc chỉ còn hai người 
với nhau, thị cũng không giấu nổi ánh nhìn “tư lự”. Ám ảnh thân phận thực sự rõ nét khi 
thị đã ở trong nhà Tràng, khi đứng trước một hiện thực đáng thất vọng. Kim Lân đã đặc 
tả vào thái độ của thị như gợi tả bao suy tư sâu sắc về kiếp người trong nhữg ngày đói 
quay quắt. Cái nghèo gặp cái eo, báo cho họ biết những ngày túng đói đe doạ. Nếu vấn 
đề của Tràng quẩn quanh trong mong ước tạo nên hạnh phúc bền lâu thì vấn đề của thị 
lúc này là vượt lên nạn đói. Không có bất cứ một tín hiệu nào bảo đảm cả hai người sẽ 
vượt qua thử thách của chính mình. Sự chờ đợi thật nặng nề, căng thẳng. Thị đã dễ dàng 
đến với Tràng thì thị cũng dễ dàng bỏ đi. Nhà văn đã kéo dài khoảnh khắc ấy để giúp 
người đọc hình dung, giả định những khả năng sẽ xảy đến cho nhân vật, để có những suy 
ngẫm cảm thông, ngậm ngùi cho thân phận con người trong hoàn cảnh trớ trêu. 

4. Cuộc gặp gỡ của ba người khốn khổ: 

Bà cụ Tứ trở về nhà như bổ sung thêm vào bức tranh ảm đạm của cuộc sống 
nghèo khổ, đói kém. Vẻ lam lũ in hình trên dáng đi “lòng khòng”, “vừa đi vừa lẩm bẩm 
tính toán”. Trong những lo toan của người mẹ, hẳn sẽ không có dự tính nào cho hạnh 
phúc của con trai trong thời điểm cùng cực đói này. Bởi vậy thái độ của Tràng làm bà 
ngạc nhiên một thì sự xuất hiện của người đàn bà lạ làm bà ngạc nhiên mười. Sự thực 
như một ảo ảnh để bà không thể hiểu nổi. Dầu đã có lời chào nhưng lại làm bà rối bời 
“băn khoăn”. Vì hơn ai hết bà hiểu cảnh nhà, hiểu hoàn cảnh con mình không mong có 
được vợ trong cả lúc yên hàn chứ chưa cần nói đến tao đoạn trần ai này. Nhà văn đã dồn 
bút lực mô tả phút chờ đợi căng thẳng của đôi vợ chồng mới làm bạn với nhau để người 



mẹ định đoạt duyên kiếp. Thời gian như kéo dài thêm cùng tâm lý đợi chờ. LẠi càng dài 
hơn khi bà cụ “cúi đầu nín lặng” sau khi hiểu ra cớ sự. 

Những trang viết xúc động nhất của tác phẩm có lẽ gắn trọn với tâm trạng mừng 
lo lẫn lộn của bà cụ Tứ. Tấm lòng của một người mẹ thật bao dung và cũng thật đắng cay 
xa xót. Người đọc có thể nhìn thấy bóng dáng bao bà mẹ thương con đứt ruột trong nỗi 
lòng bà cụ Tứ. Những xung đột bi kịch được đẩy lên cao trào nhưng cũng được hoá giải 
phần nào bởi tình thương của người mẹ. Nước mắt mẹ đã lặng lẽ rơi xuống trong mặc 
cảm thân phận, trong nỗi đau không lo nổi hạnh phúc cho con mình. “Lòng người mẹ 
nghèo khổ ấy còn hiểu ra biết bao nhiêu cơ sự, vừa ai oán vừa xót thương cho số kiếp 
đứa con mình”. Không khí im lặng u uất bao trùm lên ngôi nhà, tâm tư bà cụ cũng ngập 
tràn ám ảnh đầy bóng tối: cái đói, cái chết, cái nợ đèo bòng chất thêm gánh nặng. Định 
mệnh như cười cợt với hạnh phúc, nụ cười của thần chết. Nhưng không thể thắng được 
một niềm tin của những người chưa tắt hy vọng về tương lai. Nó là cái tâm lý quen thuộc 
của những người nghèo khổ, thường tự an ủi mình: 

Chớ than phận khó ai ơi 

Còn da lông mọc, còn chồi lên cây 

Tiếng nói đòi quyền sống mãnh liệt ấy đã thôi thúc làm nên quyết định rất “nhẹ 
nhàng” trong lời nói của bà cụ Tứ “Ừ, thôi thì các con đã phải duyên phải kiếp với nhau, 
u cũng mừng lòng…”. Hạnh phúc đã vượt qua lực cản đầu tiên. 

Nhưng cuộc sống thực không hề nhẹ nhàng, vẫn bộn bề chồng chất nỗi lo. Bản 
thân bà cụ cũng nén chịu vào lòng nỗi đau của riêng mình, đặt vào miệng những lời an ủi 
nàng dâu mới nhưng “bóng tối trùm lấy hai con mắt bà lão”. Trong khoảnh khắc, quá 
khứ tủi cực dồn về cùng suy nghĩ cho tương lai dâu – con. Điều cảm động là tình thương 
ấy đã xoá nhoà khoảng cách “mẹ chồng nàng dâu” nhưng cách cư xử của bà cụ Tứ vẫn 
còn là sự chịu đựng, chấp nhận hoàn cảnh, chưa phải là sức mạnh để vượt lên hoàn cảnh. 
Mỗi một lời thân mật với “”nàng dâu mới” chứa đựng bao nỗi niềm u uất để rồi “bà cụ 
không nói được nữa, nước mắt cứ chảy xuống ròng ròng”. Bóng tối vẫn mênh mông. 

Kim Lân đã để vào chính lúc ấy, Tràng “đánh diêm đốt đèn”. Chính nhà văn đã 
nói về ngọn đèn xua tan bóng tối này: “Ngọn đèn là niềm yêu thương, cảm thông lẫn 
nhau để cùng vượt lên trên số phận buồn thương của họ” (Tác giả nói về tác phẩm). Đó 
là ánh sáng của hy vọng, của quyết tâm tạo dựng cuộc sống mới. Một lần nữa, Kim Lân 
lại để cho đôi vợ chồng mới còn lại riêng với nhau, trong “ánh đèn vàng đục ở góc nhà 
toả ra ấm áp và kéo dài hai cái bóng trên vách”. Nhưng lần này, không chỉ có tiếng họ 
thầm thì trò chuyện mà còn cả “tiếng hờ khóc ngoài xóm lọt vào tỉ tê lúc to lúc nhỏ”. 
Hạnh phúc mới phải đối mặt với thực tại cuộc sống những ngày tới của lứa đôi và đêm 
tân hôn ấm áp tình người đã chống chọi với “tiếng hờ khóc tỉ tê nghe càng rõ”. Đó là 
hạnh phúc đòi hỏi con người phải sát lại bên nhau để vượt qua buồn thương số phận, cái 
đói và cái chết. 

5. Ngày mới: 

“Ánh nắng buổi sáng mùa hè” đến với Tràng sau đêm tân hôn màu nhiệm đã giúp 
anh nhận ra tất cả sự “thay đổi mới mẻ, khác lạ”. Dù ở trong trạng thái “êm ái lửng lơ 
như người vừa ở trong giấc mơ đi ra” nhưng bước ngoặt cuộc sống của Tràng là sự thực 
mà chính anh là người hiểu rõ nhất. Đẹp làm sao những cảm xúc của Tràng về tổ ấm của 
chính anh, gắn với viễn cảnh tương lai sáng sủa như không gian đầy nắng kia. “Một 



nguồn vui sướng, phấn chấn đột ngột tràn ngập trong lòng”, nguồn hạnh phúc tạo nên từ 
mối ràng buộc tình cảm và trách nhiệm của Tràng với mẹ, với vợ đã đem lại nguồn hạnh 
phúc lớn lao hơn cho Tràng. Anh ý thức rõ hơn bao giờ hết quyền được sống làm người, 
quyền sống của con người. Chính anh chứ không phải ai khác sẽ bảo vệ đến cùng quyền 
lợi chính đáng ấy.  

Ngày mới đến với thị cũng thật khác lạ, làm nên vẻ đẹp của một cô Tấm bước ra 
từ quả thị trong cổ tích. Hạnh phúc mới đã trả lại cho chị vẻ “hiền hậu đúng mực” và 
chính bàn tay từng đẩy chiếc xe bò duyên phận, bàn tay quệt đũa ngang miệng, hôm qua 
đã sắp đặt, sửa sang nhà cửa gọn gàng sạch sẽ. Bàn tay ấy “đang quét lại cái sân, tiếng 
chổi từng nhát kêu sàn sạt trên mặt đất”. Âm vang giản dị, bình thường ấy báo hiệu sự 
hồi sinh, sức sống mới trở lại trong tâm hồn chị. Tưởng chừng mọi nỗi lo đã được giải 
toả khi ngày mới bắt đầu, ngay cả “bà mẹ Tràng cũng nhẹ nhõm, tươi tỉnh khác ngày 
thường, cái mặt bủng beo u ám của bà rạng rỡ hẳn lên”. 

Nhưng hình ảnh “bữa cơm ngày đói trông thật thảm hại” đã cho ta biết tất cả mới 
chỉ bắt đầu. Cuộc sống mới của gia đình Tràng diễn ra trên nền hiện thực còn nguyên 
mối đe doạ. Lùm rau chuối thái rối, đĩa muối ăn với cháo, câu chuyện giữa mẹ, con, dâu 
toàn niềm vui. Không khí “đầm ấm hoà hợp” bỗng ngừng lại khi miếng ăn hết nhẵn. 
Khoảnh khắc ấykhiến người đọc có thể chạnh lòng nhớ không khí truyện “Nửa đêm” của 
Nam Cao. Cũng vui vẻ đầm ấm ban đầu, sau hạnh phúc vỡ tan, để lại cay đắng, cùng cực 
cho một bà lão suốt đời “tu nhân tích đức”. Liệu bà cụ Tứ, Tràng, thị có lâm vào nghịch 
cảnh đầy bi kịch như vậy không? Kim Lân đã để các nhân vật chống chọi hoàn cảnh ấy 
mỗi người một cách, tranh đấu quyết liệt với cái đói chết người để bảo vệ quyền sống, 
hạnh phúc họ vừa có được. Người đọc sẽ lặng đi khi nhìn vào miếng ăn của họ - “chè 
khoán” của bà cụ Tứ. Người mẹ tội nghiệp ấy đã làm mọi việc có thể để cứu vãn tình thế, 
ngay cả khi nói rõ là cám vẫn cố đánh lừa cảm giác bằng tiếng cười rặn ra và lời khen 
“ngon đáo để”. Người vợ nhặt đã nhận ra sự thực, dẫu “hai mắt thị tối lại” nhưng vẫn 
“điềm nhiên và vào miệng”. Thị thật đáng thương vì cuộc đời chị cũng sẽ không còn lối 
thoát nào khác. Tình người thật đáng quí để chị chấp nhận hoàn cảnh ăn miếng ăn của 
loài vật này. Chỉ có Tràng cảm nhận rõ nhất vị cám “đắng chát và nghẹn bứ”. Dường như 
khoảnh khắc ấy đã bùng lên sức mạnh phản kháng trong anh. Nhưng bị bủa vây trong 
vòng cùng quẫn, những con người ấy đã bắt đầu “tránh nhìn mặt nhau”, “một nỗi tủi hờn 
len vào tâm trí mọi người”. Sức mạnh tố cáo tội ác huỷ diệt sự sống của kẻ thù Pháp - 
Nhật trong câu văn thật thấm thía trong phút câm lặng đột ngột này. Nhưng có thể nhận 
ra lúc ý thức rõ nhất về hoàn cảnh cuộc sống bên ngoài tác động, họ tránh nhìn nhau 
không phải vì sợ hãi, cũng không phải chuẩn bị cho ánh mắt nhì nnhau đầy thù hận mà 
tủi hờn chất chứa trong lòng sẽ giúp họ cùng nhìn về một hướng giải thoát khỏi cuộc 
sống lầm than, hướng đến sự sống, tương lai sẽ khác hơn. 

Kim Lân dựng lên đoạn cuối câu chuyện khi những người cùng khổ này nói về 
“Việt Minh” và hình ảnh đoàn người đói cùng lá cờ đỏ bay phấp phới hiện lên trong óc 
Tràng, bởi điều kiện khách quan tác phẩm hoàn thành sau cuộc cách mạng long trời lở 
đất của dân tộc lật nhào bộ máy hủy diệt của kẻ thù dân tộc, trả lại hạnh phúc tự do thật 
sự cho con người. một kết cục làm rõ tư tưởng của tác phẩm là cần thiết để câu chuyện 
thoát khỏi lối mòn bi kịch của văn học hiện thực trước cách mạng viết về những nạn 
nhân đáng thương bị đè bẹp bởi hoàn cảnh. Nhưng theo sự phát triển của tình huống 
truyện, dẫu kết cục là nỗi tủi hờn vẫn hàm chứa trong đó sức mạnh phản kháng của 
những con người từng bước ý thức và làm chủ hoàn cảnh, vượt lên số phận. đó cũng 
chính là điểm khác biệt về nhân vật điển hình trong văn học sau 1945 với văn học trước 
đó.  



Kim Lân đã ghi dấu ấn của một tấm lòng nhân hậu, đem đến những cảm nhận 
mới mẻ về con người và khơi dậy sức mạnh tình thương giúp con người vượt qua tất cả 
trở lực của cuộc sống và bản thân họ. Tác phẩm ấm lòng ta bởi niềm tin vào con người 
tuyệt đối ./. 
Bài trước: Vợ nhặt (Kim Lân)  

Thứ Bảy, ngày 10 tháng 05, 2008 
 
 
Một tháng... 
Điểm Ngôi sao Blog: 29 (5 lượt) | Lượt xem: 412   
 
 
 
     Hôm nay tròn một tháng Mẹ ra đi. Một tháng con về thấy lòng trống trải. Không có dáng 
Mẹ đứng ngóng các cháu đi học về. Không còn giờ phút cả nhà quây quần bên Mẹ chơi tú lơ 
khơ. Cho đến tận bây giờ con vẫn chưa thể tin là mình đã phải vĩnh viễn xa Mẹ. 
Cứ mỗi chiều, con lại lang thang nhìn ánh hoàng hôn. Có những chiều thoang thoảng nhang 
trầm, ngồi bên mộ Mẹ, cả một vùng nghĩa trang hoang vu, con lại có cảm giác như hoàng hôn 
rực lên để con mường tượng ra hình ảnh Mẹ lung linh. 
    Một tháng qua, con đã quay lại với những công việc hàng ngày, đi dạy, chấm bài, vào sổ 
điểm học bạ cho học sinh. Có những khi bất chợt giảng câu thơ Mẹ già nua còm cõi gánh 
hàng rong trong Bên kia sông Đuống, lại rưng rưng nhớ Mẹ. Con lại lẩn thẩn nhớ câu thơ 
Nguyễn Duy:  
Bần thần hương huệ thơm đêm 
Khói hương vẽ nẻo đường lên Niết Bàn 
...Ta đi trọn kiếp con người 
Cũng không đi hết những lời Mẹ ru... 
(Ngồi buồn nhớ Mẹ ta xưa) 
    Thời gian rồi có làm dịu đi nỗi đau, như người ta thường nói? Chỉ biết rằng mỗi khi đêm 
xuống, ngắm hình của Mẹ, lòng con lại đẫm lệ nhớ thương. Có những đêm nằm chập chờn 
hình bóng Mẹ, con biết rằng Mẹ vẫn dõi theo từng bước con đi trên cuộc đời nhọc nhằn khổ ải 
này!  
 

Lãng tử Trần >> 09:46 AM  6 góp ý
 
 

 
 

6 Góp ý: 
vào lúc 10:24 PM | Thứ Hai, ngày 12 tháng 05, 2008, aty  

 
Lâu nay bận quá ko lên blog.Mới gặp Đặng Vỹ mới biết chuyện cụ nhà mất. Cho Vũ 
Tùng gởi lời chia buồn muộn màng đến gia đình anh.Hy vọng anh sẽ vượt qua nỗi đau 
này... 
[Xóa]  

vào lúc 01:20 PM | Chủ Nhật, ngày 11 tháng 05, 2008, Từ Ngọc  
 

Mẹ luôn ở trong lòng mình đấy bạn. 
[Xóa]  

vào lúc 09:15 PM | Thứ Bảy, ngày 10 tháng 05, 2008, Tê Giác  
 



 
Mẹ luôn ở bên ta mãi đó anh ah , dù cho thế nào anh hãy tin điều đó . Chia sẻ với anh . 
[Xóa]  

vào lúc 10:45 AM | Thứ Bảy, ngày 10 tháng 05, 2008, Policewoman_113  
 
 

Vâng ạ, thời gian như dòng nước trôi, nỗi đau rồi sẽ lắng xuống, thầy ạ!  
 
Cầu mong Cụ bình an ở chốn Thiên Đàng!:( 
[Xóa]  

vào lúc 10:40 AM | Thứ Bảy, ngày 10 tháng 05, 2008, Ngơ  
 
 

Nếu trong lòng mình có mẹ, thì mẹ sẽ sống mãi. 
[Xóa]  

vào lúc 10:21 AM | Thứ Bảy, ngày 10 tháng 05, 2008, Huongmuathu  
 
 

nếu trong lòng mình còn,là mọi sự còn mà,lãng tử buồn như thế,bà cụ không hài lòng 
đâu thầy ạ 
[Xóa]  

Thứ Tư, ngày 14 tháng 05, 2008 
 
 

Hãy để cho tôi tin... 
Điểm Ngôi sao Blog: 59 (10 lượt) | Lượt xem: 541   

Hãy để cho tôi tin 
Công lý là có thật 
"Mọi công dân bình đẳng trước pháp luật!" 
Đầu bạc rồi đôi khi vẫn ngây thơ! 
 
Hãy để cho tôi tin 
Đất nước đang quyết diệt trừ tham nhũng 
Đất nước đang đi lên, phát triển bền vững 
Nhưng cái cần đầu tiên: bền vững lòng tin! 
 
Hãy để cho tôi tin 
Những quyết định ban ra đều sáng suốt 
Ngồi ghế lãnh đạo đều vì dân vì nước 
Chúng ta làm việc xứng đáng với đồng lương 
 
Nhưng sao nhiều chuyện xảy ra khó tin: 
Bảy bị cáo ra toà vì cháy chợ 
Gánh trên lưng món nợ các tiểu thương 
Món nợ nai lưng đến đời cháu con cũng chưa trả hết!
 
Nhưng sao nhiều chuyện xảy ra khó tin: 
Báo đưa một quan chức xa hoa tiêu tiền như rác 
Nhưng lại vô can trước cơ quan luật pháp 
Người đưa tin bài bị tống đạt lệnh tạm giam! 
 



Người hùng trong bao trận chống quan tham 
Diệt tội phạm - lại thành người có tội 
Ai đúng ai sai? Lòng vòng bao dấu hỏi 
Dân chúng hoang mang: giờ biết tin ai? 
 
Có người hàng chục năm phải chịu oan sai 
Lời xin lỗi của công quyền có bù đắp nổi? 
Ứa nước mắt cầm đồng tiền bán cháo phổi 
Tự an ủi mình: lương thiện vẫn hơn! 
 
Dẫu có thế nào, hãy để tôi tin 
Mặc kệ ai nhếch môi cười tôi quá ngốc! 
Rằng cuộc đời luôn đứng về người tốt 
Như ông bà tin: thiện giả thiện lai! 
MÙA PHẬT ĐẢN 2008 
T.H.N 
 

 Thứ Hai, ngày 19 tháng 05, 2008 
 
 

Tóm tắt bài giảng "Viếng lăng Bác" 
Điểm Ngôi sao Blog: 15 (3 lượt) | Lượt xem: 5152   
VIẾNG LĂNG BÁC (Viễn Phương) 

1. Hoàn cảnh sáng tác : Tháng 4 năm 1976. Tác giả là người miền Nam. Thơ 
của Viễn Phương là tiếng nói của đồng bào miền Nam hướng về vị Cha già kính 
yêu của dân tộc. 

- Sáng tác sau khi đất nước thống nhất, thể hiện cảm xúc chân thành và suy 
ngẫm sâu sắc về hình tượng Bác Hồ trong lòng dân tộc. 

2. Kết cấu : Gồm 4 khổ thơ, thể hiện tình cảm với lãnh tụ qua tình cảm riêng tư. 
Bố cục nghệ thuật từ xa tới gần, từ ngoài vào trong, kết nối suy tưởng - cảm 
xúc. Thể thơ tự do, riêng khổ 3 kết cấu theo thể thất ngôn, cô đọng vẻ đẹp hình 
tượng Bác Hồ. 

3. Phân tích : 

+ Khổ đầu : 

Con ở miền Nam ra thăm lăng Bác 

Đã thấy trong sương hàng tre bát ngát 

Ôi hàng tre xanh xanh Việt Nam 

Bão táp mưa sa đứng thẳng hàng. 

Tình cảm bộc lộ trực tiếp qua cách xưng hô : Con – Bác, từ đó tạo thành mối 
liên hệ đồng cảm, gần gũi, vừa yêu thương vừa kính trọng với lãnh tụ. Tác giả 
không dùng từ « viếng » trong câu thơ mà dùng từ « thăm » để tạo cảm giác 



như được tiếp xúc với Bác. Tính chất gặp gỡ thân tình mà cảm động, nên từ xa 
nhìn thấy đã ngập tràn xúc cảm : « sương » vừa là báo hiệu thời gian ra thăm từ 
rất sớm, tạo nên không khí se chùng niềm thương nỗi nhớ. Nhưng cũng cho 
phép liên tưởng hình ảnh tác giả nhìn cảnh vật như mờ ảo sau màn sương – 
nhoà lệ nhớ thương ! Hình ảnh lăng Bác tạo cảm giác thân thuộc gần gũi, vì có 
sự xuất hiện của « hàng tre ». Hai sắc thái được diễn tả là « bát ngát » và 
« xanh xanh » để bao quát không gian rộng, thoáng và yên bình, không gian mở 
ra ngút ngát. Thăm Bác, nhìn thấy hàng tre cũng là lúc tác giả nói lên cảm giác 
xúc động mãnh liệt về hình ảnh biểu tượng của dân tộc. Thán từ « Ôi ! » cùng 
với cảm nhận dáng tre « đứng thẳng hàng » nghiêm trang cũng tạo nên cảm 
giác thành kính thiêng liêng trước lăng Bác. Không những thế, tư thế « đứng 
thẳng hàng » còn đặt trong thế đối lập với « bão táp mưa sa » gợi lên phẩm chất 
của tre dẻo dai, cứng cáp bền bỉ, cũng là tư thế hiên ngang của dân tộc vượt 
qua bao thử thách gian lao để đi đến thắng lợi vinh quang. Để từ đó, tác giả như 
cảm nhận giây phút về bên Bác, có toàn thể dân tộc cùng canh giấc ngủ cho 
Người. 

+ Khổ 2 : 

Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng 

Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ 

Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ 

Kết tràng hoa dâng bảy mươi chín mùa xuân. 

Nếu như khổ thứ nhất là cảm nhận không gian trong cảm giác thanh tĩnh tuyệt 
đối thì khổ thứ hai là cảm nhận từ góc độ thời gian nghệ thuật. Thời gian được 
nói đến là « ngày ngày » cùng với hình ảnh so sánh « mặt trời » thực và « mặt 
trời trong lăng » tạo nên vẻ đẹp của suy tưởng biết ơn thành kính. Hình ảnh Bác 
được nâng tầm ngang với hình ảnh bất tử - mặt trời – mang tầm vóc vũ trụ. Mặt 
trời trong lăng là cách hình dung về Bác, theo thủ pháp hoán dụ. Mặt trời đem 
cho thế gian ánh sáng, sự sống, cũng như Bác đem ánh sáng lý tưởng cộng 
sản, sắc đỏ tương lai cho toàn dân tộc. Sự nghiệp của Bác tạo dựng nên cũng 
bất tử trường tồn như ánh thái dương. Suy ngẫm ấy không làm cho hình ảnh 
của vĩ nhân quá xa vời mà lại khiến Bác càng sống trong niềm thương nỗi nhớ 
của mọi người. Tình cảm thành kính biết ơn đã được tác giả đặt trong  liên 
tưởng « dòng người » - « tràng hoa » và từ « dâng ». Cuộc đời Bác là « bảy 
mươi chín mùa xuân », mang ý nghĩa biểu tượng của một sức sống vĩnh cửu, 
một vẻ đẹp hoà vào thiên nhiên đầy sức sống như mùa xuân. Thủ pháp điệp kết 
cấu « ngày ngày...đi qua trên lăng » và « ngày ngày....đi trong thương nhớ » tạo 
hiệu quả thẩm mỹ đặc biệt : vừa chiêm ngưỡng cảm phục, vừa trân trọng yêu 
thương. Vẻ đẹp của Bác luôn sáng mãi trong lòng dân tộc, luôn gần gũi thân 
thương trong trái tim mọi người. 

+ Khổ 3 :  

Bác nằm trong giấc ngủ bình yên 

Giữa một vầng trăng sáng dịu hiền 



Vẫn biết trời xanh là mãi mãi 

Mà sao nghe nhói ở trong tim 

Khổ thơ diễn tả khoảnh khắc tác giả được đứng chiêm ngưỡng Bác trong lăng. 
Cảm xúc dồn nén, chất chứa thương yêu đem lại sự lắng sâu về vẻ đẹp tâm hồn 
Bác. Ở trên, Bác được so sánh với “mặt trời” thì ở khổ này Bác lại được đặt vào 
ánh sáng “vầng trăng” . Thực ra, vầng trăng này là một liên tưởng sáng tạo của 
Viễn Phương, bởi lẽ trong lăng nhưng tâm hồn Bác luôn có vầng trăng tri kỷ. 
Tâm hồn Bác là tâm hồn thi nhân, trăng từng làm bạn với Người trong bao bài 
thơ khi bị giam cầm, lúc đi kháng chiến… nên giờ đây khi Người vào “giấc ngủ 
bình yên” thì dường như trăng lại toả sáng cốt cách thi nhân của Bác. Toát lên 
từ khuôn mặt Bác là vẻ đẹp mà tác giả cảm nhận như giấc ngủ bình yên, giấc 
ngủ của con người thanh thản vì đã làm tròn sứ mệnh với dân tộc, hoàn thành 
sự nghiệp cách mạng của mình. Câu thơ gợi cảm giác nghiêm trang, đến lúc đó 
mới cảm thấy nỗi đau mất mát. Tác giả nghĩ về “trời xanh” cũng có nghĩa là nghĩ 
đến thời điểm đất nước thanh bình, nhưng cũng là cách ẩn dụ nói về con người 
Bác đã hoà nhập vào vũ trụ vĩnh hằng. Ý thơ này giống như câu thơ của một 
cao tăng Nhật Bản là thiền sư Ryokê Osini từng viết: Trời xanh đón ngừơi cứu 
nước về/Đau lòng chúng sinh trên đường mê/ Xưa nay hiếm bậc lão anh kiệt/ 
Chiếc lá thu bay trời ủ ê. Nỗi đau là có thật, xuất phát từ sâu thẳm trái tim của 
đứa con miền Nam ra thăm Bác ngày đất nước đã hoàn toàn thống nhất.(Chúng 
ta biết Bác luôn dành tình cảm sâu đậm cho đồng bào miền Nam khi sinh thời 
Người nói “Miền Nam trong trái tim tôi” và Tố Hữu trong bài tơ “Bác ơi” cũng 
từng viết: Miền Nam đang thắng mơ ngày hội/ Rước Bác vào thăm thấy Bác 
cười!). Ngày hội non sông không chứng kiến nụ cười của Bác rạng rỡ, nên nỗi 
đau như “nhói ở trong tim” là nỗi đau không gì bù đắp. 

+ Khổ kết: 

Mai về miền Nam thương trào nước mắt 

Muốn làm con chim hót quanh lăng Bác 

Muốn làm đoá hoa toả hương đâu đây 

Muốn làm cây tre trung hiếu chốn này 

            Tình cảm của nhà thơ đến khổ thơ này tự nhiên không hề kìm giữ, làm 
nên phút giây “trào nước mắt” của nỗi xúc động bồi hồi. Tình cảm ấy không hề bi 
lụy mà thăng hoa thành khát vọng, thành lời tâm nguyện trước anh linh của Bác. 
Nỗi nhớ nhung biến thành ước muốn thật đẹp đẽ của đứa con miền Nam: muốn 
làm con chim hót, đoá hoa toả hương, muốn giữ lại những thời khắc lắng đọng 
và đẹp đẽ nhất của tâm hồn khi được gần bên Bác. Nói như một ý thơ Tố Hữu: 
“Yêu Bác lòng ta trong sáng hơn” hay như câu thơ: “Ta bên Người, Người toả 
sáng trong ta/ Ta bỗng lớn ở bên Người một chút”. Mượn những hình tượng tự 
nhiên để diễn tả lòng mình, Viễn Phương cũng nói hộ tấm lòng những đứa con 
của Bác: muốn lòng mình trong sáng hơn, đẹp đẽ hơn. Hơn thế, tác giả còn 
muốn hoá thân “làm cây tre trung hiếu chốn này” - bồi đắp tâm hồn và phẩm 
chất để sống xứng đáng với tình thương của Bác. Đó cũng là lời hứa tiếp tục 
thực hiện ước vọng của Người.  



Sau này bài thơ đã thành giai điệu trong bài hát nổi tiếng cùng tên, lời thơ được 
chắp cánh, thăng hoa thành bài hát xúc động bao thế hệ. Bởi những gì mà tác 
giả gửi gắm đã nói lên tình cảm đồng điệu của bao thế hệ người Việt Nam yêu 
nước. 

Thứ Sáu, ngày 23 tháng 05, 2008 
 
 
Ngày đã sang... 
Điểm Ngôi sao Blog: 35 (6 lượt) | Lượt xem: 493   

    Ngày mới đã sang! Xin chào tuổi bốn mươi vừa chạm ngõ! 365 ngày - một năm còn để ngỏ! 
    Lãng du rồi về lại mái nhà xưa. 
    Ngày tháng đi qua ta chậm rãi không ngờ, thong thả sống biết đời còn duyên nợ, không thể 
mãi làm một kẻ ngu ngơ... 
    Chút ngang tàng đã đi cùng tuổi trẻ, ta ngồi đây đếm lại tuổi mình. Chợt ray rứt bao ước mơ 
lỡ dở, ta ngỡ ngàng năm tháng vụt trôi nhanh. 
    Ta thèm chút bình an của những ngày tháng tới, khi đam mê đã lắng lại thâm trầm. Mong 
góp cho đời chút tình tri kỷ, để biết rằng ta không phải kẻ sống thừa! 
    Không níu giữ những gì trôi vụt mất. Quỹ thời gian ta co ngắn lại rồi! Không ảo vọng những 
gì vượt quá tầm tay với. Ta bình tâm sống giữa cõi đời! 
23.5.08 
T.H.N 
 
Thứ Bảy, ngày 24 tháng 05, 2008
 
 
 
Gia đình 
Điểm Ngôi sao Blog: 11 (2 lượt) | Lượt xem: 420   
 

    1. Từ ngày bà xã chuyển công tác lên tỉnh, đi làm vất vả hơn, đúng 8 giờ vàng 
ngọc. Công tác của phòng trẻ em ở Sở lao động TBXH đủ thứ chuyện phải lo. Về 
nhà đã gần 12 giờ! Mà mình thì đang rảnh quá! Nên làm ông nội trợ! May mà ngày 
xửa ngày xưa đã được mẹ dạy nấu cơm, làm thức ăn. Nên làm bếp không đến nỗi 
tệ! Nghĩ lại thời bao cấp, trẻ em như mình hồi đó chịu khổ chịu cực quen rồi, nên bây 
giờ làm...bố đảm không đến nỗi khó khăn! Trẻ con bây giờ chủ yếu là học, thôi thì 
mai mốt chúng có lấy vợ có...vợ dạy! Còn cả hai cùng đoảng thì ...đi ăn tiệm! Nấu 
cơm xong, cảm thấy khoan khoái khi vợ con xì xụp ăn. Thấy tay nghề mình lâu lâu 
mới thực hành cũng không đến nỗi tệ lắm! Có thêm chút thời gian nghỉ trưa cũng quí 
giá! 
 
    2. Về nhà, cảm thấy yên tâm hơn vì có điều kiện chăm con. Cuối cùng thì cậu con 
trai lớn cũng đạt học sinh giỏi. Có ba về, cu cậu phấn khởi hơn! Môn Văn trở lại vị trí 
đầu lớp, cu cậu có vẻ hãnh diện vì được ba dạy! Tuy còn bướng, hay cãi nhưng 
cũng là điều tất yếu ở lứa tuổi này! Chỉ mong con thi vào trường chuyên đạt kết quả 
tốt! 
 
    Cu con thỉnh thoảng được ba chở đi học, phấn khởi vì được ăn tốc hành! Năm 
nay cu cậu được kết nạp đội, nhưng hay quên đeo khăn quàng, làm ba mẹ phải mua 
khăn đến 6 cái (để khỏi bị trừ điểm thi đua). Mỗi ngày con đi học về lại nghe đủ 
chuyện ở trường, thấy vui! Có hôm mẹ chở về, cu cậu thủ thỉ: "Mẹ biết không, có 
đứa học lớp bồi dưỡng học sinh giỏi lâu rồi mà không giải được, phải nhờ đứa mới 



vào giải hộ!". Mẹ nó cố nín cười: "Ai vậy?". Cu cậu đố: "Đố mẹ biết!". Mẹ nó bảo: 
"Con Lương của mẹ chứ ai!". Cu cậu tròn mắt: "Con chưa nói, sao mẹ biết!". Ba 
nghe kể lại, cười ngất! 
 
    Ôi, gia đình! Chỉ cần những niềm vui nhỏ, là có thể quên đi những mệt mỏi thường 
ngày. 
Chủ Nhật, ngày 25 tháng 05, 2008 
 
 
 
Trái tim đi rông... 
Điểm Ngôi sao Blog: 12 (2 lượt) | Lượt xem: 439   
 

    Cho đến hôm nay lòng dường như nhẹ lại được một chút, dành thời gian lang thang các 
blog bạn bè. Chợt nhận ra lâu nay mình khép cửa cho riêng mình nhiều quá! Dù đã có slogan 
là "Tản mạn - Tâm tình - Chia sẻ" nhưng vẫn thấy mình bắt thiên hạ làm "Recycle Bin" cho 
mình nhiều hơn! Dạo này, trên blog có nhiều hảo thủ blogging, có nhiều câu chuyện cảm 
động đáng để suy ngẫm!  
    Chẳng hạn câu chuyện trên xe buýt của NGUYỄN GIA làm cho mình cảm động vì chút 
tình người nho nhỏ... 
    Chẳng hạn chuyện người dưng của Policewoman_113 làm mình thấy cuộc đời còn nhiều 
nỗi éo le trong tình cảm nhưng không phải ai cũng dễ bộc bạch thẳng thắn như em! Mở lòng 
mình ra với cuộc đời sẽ cảm thấy nhẹ đi nhiều những ưu tư! 
    Sự xuất hiện của những cây bút chiến sĩ như Băng Tâm, Trúc Hà làm mình cảm thấy càng 
yêu hơn Tổ quốc mình , yêu những người chiến sĩ sẵn sàng chịu đựng gian khổ, bảo vệ vùng 
biển đảo Trường Sa! 
    Còn nhiều lắm những gương mặt mới: Đại Bàng Trắng, TSBS Lê Vân, Bông Gòn..., bên 
cạnh những blogger kỳ cựu của ngoisaoblog đang làm nên một ngoisaoblog ấm áp như một 
gia đình. 
    Hôm nay lang thang, không định viết gì, chỉ xin nêu một vài cảm nhận qua các trang bè 
bạn!  

Thứ Tư, ngày 28 tháng 05, 2008 
 
 
Lại nhớ Hà Nội... 
Điểm Ngôi sao Blog: 18 (3 lượt) | Lượt xem: 465   
    Hồi hôm lang thang vào Net, tự dưng thấy chú em nhà thơ Mai Anh Tuấn - Lệ Bình Quan 
online!Hỏi ra mới hay phòng tự dưng có wifi nên tranh thủ vào ... 
    Chú làm Già nhớ bao nhiêu kỷ niệm KTX rồi! Những ngày cả phòng nháo nhào mua cable 
để tranh thủ xài ADSL của trường! Nghĩ cũng bực mình vì cái cách quản lý Net, sợ sinh viên 
truy cập mà nhà trường ban đầu quảng cáo khu KTX hiện đại, có Internet rồi lại cắt phéng! 
Truy cập đã đời chỉ vào được trang của trường. Chấm hết! Thế thì thà nói trắng ra là có mạng 
LAN cho sinh viên ngó trang web của trường thì còn được tiếng là quảng cáo trung thực.  
    Rồi một hôm bật laptop, chợt thấy có sóng wifi, anh em ào ào truy cập. Nhưng rồi các chủ 
quán xung quanh hình như phát hiện nên đặt chế độ security làm cả bọn tiu nghỉu. 10g30 tối là 
nội bất xuất ngoại bất nhập, đành tán dóc cho hết thời gian. 
    Nhớ Hà Nội những lúc sắp chia tay, phố phường se lại như lòng mình. Lúc ấy mới chợt 
nhận ra mình biết về Hà Nội quá ít! Cũng tại tội thấy mình già rồi, làm biếng! Đi đâu có ai rủ 
thì mới đi! Điểm lại những nơi đặt chân đến: hồ Giảng Võ, Bờ Hồ, hồ Tây, hồ Trúc Bạch, một 
lần đi lạc xuống hồ Thuyền Quang. Còn lại là lòng vòng đi ngang Lăng Bác, Văn Miếu, qua 
cầu Long Biên ra bến Gia Lâm về quê, dạo qua khu Mỹ Đình, lên bệnh viện Bạch Mai, Việt 



Pháp thăm đau, thăm đẻ (!!!). Uống bia Tiệp Trần Phú, bia hơi Hải Xồm, Lan Chín, bia hơi vỉa 
hè Nguyễn Phong Sắc, đi cà phê Tô Hiệu...Còn cơm bình dân gần trường thì muôn năm! Nhớ 
cả hồi ở với Trọng ở khu làng Vòng, suốt ngày nghe nhà chủ chửi nhau, rồi tùng tam tụ ngũ 
nấu cơm, thỉnh thoảng có Bàu Đá, Kim Sơn lại vui như Tết, hát ầm xóm, rock hoá cả bolero 
làm các em phải qua năn nỉ: "Các anh ơi, các anh hát hay lắm, nhưng ...mai em thi 
rồi!!!"...Nhớ hồi hai anh em cùng "đóng phim" VTC2 phỏng vấn Ngôi sao vàng, sau thấy cảnh 
đi chợ là thật nhất vì không phải đóng!!! Còn các cảnh lang thang khác thì thấy mặt mình "bẻm 
bẻm" (nhưng cũng ra dáng...lãng tử phết!) 
    Mới đó mà đã vèo vèo mấy tháng xa Hà Nội. Chẳng biết bây giờ Hà Nội có cái chi chi? 
 

Thứ Năm, ngày 29 tháng 05, 2008 
 
 
Phân tích: Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng Mẹ 
Điểm Ngôi sao Blog: 35 (6 lượt) | Lượt xem: 2138   
    Bài thơ Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ của Nguyễn Khoa Điềm ra đời ngay 
tại chiến khu Trị – Thiên, trong những ngày kháng chiến chống Mĩ đang dần đến thắng lợi 
nhưng vẫn còn vô cùng gian khổ. Nhà thơ đã tận mắt chứng kiến hình ảnh những bà mẹ Tà-ôi 
giã gạo nuôi bộ đội đánh Mĩ, để cảm xúc từ hiện thực thăng hoa thành những vần thơ có sức 
lay động mãnh liệt. Bài thơ “thể hiện tình yêu thương con gắn với lòng yêu nước, với tinh 
thần chiến đấu của người mẹ miền tây Thừa Thiên bằng những khúc ru nhịp nhàng, mang 
giọng điệu ngọt ngào trìu mến”. 
    Người mẹ trong thi ca từ sau cách mạng tháng Tám luôn là hình tượng trung tâm, có sự 
phát triển về tầm vóc và chiều sâu tình cảm tư tưởng, hài hoà riêng chung. Từ những người 
mẹ trong thơ Tố Hữu thời kì kháng chiến chống Pháp như bà Bầm, bà Bủ, bà mẹ Việt Bắc 
đến người mẹ trong Tiếng hát con tàu của Chế Lan Viên, chúng ta đã từng được cảm nhận 
sự gắn kết giữa người mẹ với cách mạng và kháng chiến. Đến thời kì kháng chiến chống Mĩ, 
với tính chất quyết liệt gian khổ, chúng ta từng gặp những vẻ đẹp như hình tượng người mẹ 
đào hầm giấu hàng sư đoàn dưới đất ở Đất quê ta mênh mông của nhà thơ Dương Hương 
Ly. Có thể nói hình tượng người mẹ trong bài thơ của Nguyễn Khoa Điềm là sự kế thừa tốt 
đẹp những đặc trưng người mẹ quê hương – người mẹ chiến sĩ, tập trung những cảm xúc 
trong trẻo nhất của nhà thơ, gợi về vẻ đẹp tâm hồn của đồng bào dân tộc theo kháng chiến. 
Không phải ngẫu nhiên khi phổ nhạc bài thơ này, nhạc sĩ Trần Hoàn đã đặt lại tựa đề là Lời 
ru trên nương, bởi lẽ chính những lời ru đã làm thành cấu tứ của bài thơ, dẫn dắt ta vào một 
thế giới mang đậm bản sắc riêng của người Tà-ôi. Bài thơ như là minh chứng của tấm lòng 
đồng bào dân tộc một lòng tin theo Đảng, , thương con thương bộ đội, thương yêu núi rừng 
nương rẫy làng bản, thương đất nước. Tình thương thành điệp khúc xuyên suốt theo nhịp chày 
của mẹ :  
Em cu Tai ngủ trên lưng mẹ ơi 
Em ngủ cho ngoan đừng rời lưng mẹ 
    Có lẽ đây là lời của nhà thơ, hàm chứa bao trìu mến dành cho chú bé Tà-ôi như muốn góp 
thêm bao thương mến hoà cùng khúc ru của mẹ. Hình ảnh ấy khiến người đọc bồi hồi nhớ lại 
những câu thơ viết về người mẹ Việt Bắc trong kháng chiến chống Pháp của nhà thơ Tố Hữu : 
Nhớ người mẹ nắng cháy lưng 
Địu con lên rẫy bẻ từng bắp ngô 
    Người mẹ chống Pháp và người mẹ chống Mĩ có những điểm tương đồng trong công việc. 
Nhưng ở Nguyễn Khoa Điềm, hình ảnh thơ này không xuất phát từ nỗi nhớ mà được cất lên 
ngay giữa hiện thực chống Mĩ. Nét đẹp của hình tượng được khơi lên từ tính chất công việc 
“Mẹ giã gạo mẹ nuôi bộ đội”. Người mẹ được khắc hoạ trong từng chi tiết sống động nhất, 
nổi bật với tứ thơ thật đẹp :  
Nhịp chày nghiêng, giấc ngủ em nghiêng.  



    Tưởng như trong động tác của mẹ cũng đã ngân lên nhịp điệu ru ngọt ngào và nhịp đưa em 
đều đặn an bình như trên một cánh võng êm. Tác giả hoàn toàn không thi vị hoá mà bằng ngòi 
bút tả thực giúp người đọc nhận ra : mồ hôi mẹ nóng hổi, vai mẹ gầy – bao vất vả như đọng 
cả trên đôi vai mẹ. Mỗi khúc ru hiện lên hình ảnh mẹ trong nhiều tư thế cũng như công việc 
khác nhau : giã gạo, tỉa bắp, chuyển lán, đạp rừng… như hoàn chỉnh bức chân dung lao động 
khoẻ khoắn cũng như niềm hân hoan được hoà vào những công việc kháng chiến. Không 
những thế, qua những hình ảnh này, ta còn hình dung một nhịp sống bình thản của những 
người dân và cán bộ chiến sĩ ở chiến khu chống Mĩ. Mặc dù, trong thực tế, đây là nơi hứng 
chịu rất nhiều bom đạn kẻ thù và luôn phải đương đầu với những cuộc hành quân lùng sục 
“tìm và diệt”, càn quét hòng xóa sạch dấu tích của vùng chiến khu đầu mối Bắc – Nam này. 
Cuộc sống khó khăn thiếu thốn đòi hỏi phải tự cấp tự túc, tăng gia sản xuất, bảo đảm nuôi 
quân đánh giặc. Hình ảnh người mẹ giã gạo khiến ta lại liên tưởng đến những nhịp chày trong 
bài hát Tiếng chày trên sóc Bom Bo của cố nhạc sĩ Xuân Hồng. Ở đâu cũng vậy, khi cách 
mạng được bao bọc, chăm chút bằng tất cả tình cảm yêu nước của nhân dân, khi biết dựa vào 
dân thì không sức mạnh tàn bạo nào của kẻ thù có thể khuất phục. 
    Gạo dành để nuôi quân, mẹ lại lên nương tỉa bắp, cùng với a-kay. Đàng sau hành động đó 
ẩn chứa vẻ đẹp của sự hi sinh, nhường cơm sẻ áo cho người cách mạng. Lòng mẹ bao dung lại 
được cảm nhận bằng bao tình cảm thương mến của nhà thơ : 
Lưng núi thì to mà lưng mẹ nhỏ 
Em ngủ ngoan em đừng làm mẹ mỏi 
Mặt trời của bắp thì nằm trên đồi 
Mặt trời của mẹ, con nằm trên lưng 
    Lời thơ thật dịu dàng như ru sâu thêm giấc ngủ cho em cu Tai, như muốn sẻ chia những vất 
vả nhọc nhằn trong công việc của mẹ. Không gian mênh mang của vùng núi rừng tây Thừa 
Thiên  như mở ra với ánh mặt trời lan toả khắp núi đồi. Nổi bật giữa khung cảnh là người mẹ 
Tà-ôi với công việc cần mẫn. Nhưng mẹ không hề đơn độc chính vì có mặt trời của mẹ – em 
cu Tai đang ngon giấc. Với cách ví von đặc sắc này, nhà thơ đã tạo nên liên tưởng về mối 
quan hệ mật thiết của con người với núi rừng, nương rẫy. Không có tình cảm gắn bó, không 
thể tạo được liên tưởng thú vị giữa hạt bắp với con nằm trên lưng. Mặt trời không gợi ra cảm 
giác về độ nóng, độ chói mà trở thành hình tượng biểu trưng cho nguồn sống mạnh mẽ. Mặt 
trời của bắp đem lại hạt mẩy hạt chắc. Mặt trời của mẹ – em cu Tai là hạnh phúc, nguồn sống 
của mẹ. Những chú bé Tà-ôi được tắm trong ánh sáng sẽ trở nên vạm vỡ săn chắc, ánh mặt 
trời hào phóng ban tặng cho mẹ những đứa con khoẻ mạnh của núi rừng. Hình tượng sáng tạo 
của Nguyễn Khoa Điềm đã đem lại những rung cảm thẩm mĩ đặc biệt.  
    Người đọc còn nhận ra tấm lòng mẹ mênh mông trong hình ảnh mẹ con không cách xa : 
Lưng đưa nôi và tim hát thành lời . Lời tim ngân nga suốt ba đoạn thơ thành điệp khúc dạt dào 
thương mến : 
Ngủ ngoan a-kay ơi, ngủ ngoan a-kay hỡi 
Mẹ thương a-kay… 
    Khởi nguồn của mọi hành động cao cả bắt đầu từ tình yêu bình dị nhất. Điểm xuất phát của 
lời ru chính từ tấm lòng mẹ thương a-kay vô bờ bến này ! Còn tình thương nào bình dị, gần 
gũi mà sâu sắc bằng tình mẹ thương con ? Âm vang lòng mẹ cất thành lời ru, thành lời thơ 
đầy xúc cảm của Nguyễn Khoa Điềm, với những chiều liên tưởng gắn bó trực tiếp với từng 
công việc của mẹ, bộc lộ vẻ đẹp rất giản dị mà cao cả. Mẹ thương a-kay ! – rất ngắn gọn 
nhưng cũng rất đầy đủ, đẹp đẽ vẻ đẹp tâm hồn mẹ. Hơn thế nữa, đó là xuất phát điểm của 
những tình cảm thời đại : mẹ thương bộ đội. Có ranh giới nào của tình thương rất đầm ấm ấy 
không ? 
    Sự sống của a-kay cũng là tương lai của buôn làng. Bởi thế cũng rất tự nhiên khi mẹ 
thương a-kay, mẹ thương làng đói. Cuộc sống của người Tà-ôi những năm chống Mĩ còn bao 
cơ cực thiếu thốn nhưng sức mạnh của tình thương sẽ giúp người mẹ vượt lên tất cả. Bàn tay 
mẹ cần mẫn tỉa bắp, gieo mầm sự sống với niềm mong mỏi thật bình dị : hạt bắp lên đều. Núi 
rừng, làng buôn và đứa con thân thương vô cùng với tâm hồn mẹ. Tình cảm yêu thương ấy 



còn thăng hoa trong những ước mơ về sự sống buôn làng. Đẹp thay và cũng dạt dào thương 
mến  là lời thơ : Con mơ cho mẹ…hạt gạo trắng ngần, hạt bắp lên đều. Giấc mơ giản dị truyền 
sang em cu Tai còn chứa đựng niềm mong ước về tương lai của con :  
Mai sau con lớn vung chày lún sân 
… Mai sau con lớn phát mười kalưi 
    Hình ảnh gắn với tương lai của con thật kì vĩ, như mang theo sức mạnh của các nhân vật sử 
thi huyền thoại. Ước vọng về con làm nên sức mạnh, sự bền bỉ của mẹ. Đồng thời còn hội tụ 
cả sức mạnh cộng đồng từ quá khứ đến hiện tại gắn với tinh thần cuộc chiến đấu lâu dài, vượt 
qua bao sóng gió thử thách. 
    Cảm hứng của khúc ru cuối gắn liền với hiện thực khốc liệt và khẩn trương của cuộc kháng 
chiến chống Mĩ, với nhịp sống chiến khu Trị – Thiên. Hình ảnh của mẹ trong đoạn thơ này có 
một sự thay đổi,  không phải trong một dáng chênh chao trong nhịp chày nghiêng, không lặng 
thầm nhẫn nại gieo từng hạt giống mà rất dứt khoát mạnh mẽ : 
Mẹ đi chuyển lán, mẹ đi đạp rừng 
Dáng vẻ con người được tô đậm qua hai động từ “đi” gợi tư thế chủ động với những công 
việc tiếp sức chiến đấu : chuyển lán, đạp rừng như hàm chứa ý thức tự hào của người Tà-ôi 
làm chủ vùng núi rừng của ta. Con người trong tư thế đối mặt với kẻ thù, quyết tâm chiến đấu 
giữ đất giữ rừng. Kẻ thù với dã tâm “đuổi ta phải rời con suối”, người Tà-ôi vẫn một dạ kiên 
trung ! Không chỉ có mẹ, mà anh trai cầm súng, chị gái cầm chông và em cu Tai cũng theo mẹ 
vào trận cuối. Những câu thơ hừng hực tinh thần bất khuất của người dân tộc miền tây Thừa 
Thiên, đem lại cảm hứng lạc quan của cuộc chiến đấu chống Mĩ. Sự trưởng thành của mỗi con 
người từ nhận thức đến hành động đã được khẳng định bằng hai câu thơ thật khoẻ khoắn : 
Từ trên lưng mẹ, em đến chiến trường 
Từ trong đói khổ, em vào Trường Sơn 
    Tinh thần của bao thế hệ người Tà-ôi theo cách mạng đã truyền cả sang a-kay, dạt dào một 
niềm tin, khẳng định dứt khoát con đường em đi sẽ hoà vào đội ngũ chiến đấu với ý chí quyết 
thắng. Đó là cơ sở cho ước mơ thật đẹp : 
Con mơ cho mẹ được thấy Bác Hồ 
Mai sau con lớn làm người Tự do 
    Trong tình cảm của người Tà-ôi cũng như của những đứa con miền Nam chiến đấu chống 
Mĩ, Bác Hồ luôn là nguồn động viên, là biểu tượng sáng chói của cách mạng, của chiến thắng. 
Bởi vậy, mong ước được gặp Bác luôn là cảm xúc thường trực, dù cho thời điểm viết bài thơ 
này là 1971. Bởi lẽ, chỉ có thống nhất, mẹ mới được ra với Bác. Giấc mơ đẹp gắn liền với ước 
nguyện giành lại trọn vẹn non sông, thoả lòng Bác mong. Lời ru kết lại cùng hình tượng em 
cu Tai của tương lai là người Tự do của một đất nước hoà bình. Đó cũng là mong ước chung 
của nhân dân, của những người Việt Nam yêu nước. 
    Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ của Nguyễn Khoa Điềm đã tạo được những 
cảm xúc đồng điệu với bao người con miền Nam anh dũng thời chống Mĩ, nói lên trọn vẹn vẻ 
đẹp và tâm tư của người dân tộc miền tây Thừa Thiên trung dũng kiên cường, thủy chung với 
cách mạng. Cảm xúc bình dị trong sáng với hình tượng người mẹ đã làm nên sức hấp dẫn 
riêng của tác phẩm. Từ ngôn ngữ đến hình ảnh thơ đều đậm chất dân tộc, đem đến cho người 
đọc những cảm nhận đặc biệt thương mến cùng hoà theo lời ru cho giấc ngủ thanh bình của 
em bé Tà-ôi. Bài thơ toát lên tinh thần lạc quan cách mạng, kết đọng những ân tình sâu lắng 
của nhà thơ về nhân dân đất nước cũng như niềm tin vào thắng lợi cuối cùng của cuộc kháng 
chiến chống Mĩ. 
    Niềm tin ngày ấy giờ đây đã thành hiện thực. Em cu Tai ngày ấy giờ đây cũng đã trưởng 
thành và sống làm người Tự do như niềm mong mỏi ngày nào thiết tha trong lời ru của mẹ. 
Nhưng lời ru ngày ấy mãi còn sức vang ngân trong lòng bao thế hệ, bồi đắp tình yêu quê 
hương đất nước, con người Việt Nam. 
Thứ Sáu, ngày 30 tháng 05, 2008 
 



 
 
Hà Đông 
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Hơn ba mươi năm lẻ 
Vẫn chưa về Hà Đông 
Bao bạn bè thơ bé 
Có còn ai nhớ không? 
 
Sợ về như khách lạ 
Chẳng có ai chờ trông 
Phố phường nay khác quá 
Nhà cửa lấn ruộng đồng. 
 
Nghe nói sắp sáp nhập 
Mình thành dân Thủ đô! 
Hà Đông của ngày ấy 
Chẳng còn gì ngày xưa! 
 
Tất cả như giấc mơ 
Về lại ngày thơ bé 
Ngày ấy ta còn mẹ 
Hà Đông giờ xa mờ... 

Chủ Nhật, ngày 01 tháng 06, 2008 
 
 
Tháng Sáu có Ngày của Cha 
Điểm Ngôi sao Blog: 23 (4 lượt) | Lượt xem: 514   

    Quê Nội 
   

    Về quê, nhìn thấy trời xanh, mây trắng. Thơ thẩn dạo vườn tìm chút cảm giác thanh bình. 
Có phải khi về với quê hương, lòng ta cũng dịu đi những lo toan thường nhật? Quê nội xanh 
xanh bóng dừa. Vườn tược thiếu người chăm sóc, cây cối như xác xơ hơn. Nhớ những ngày 
thơ thỉnh thoảng về quê hăm hở kéo cần vọt tưới nước cả trăm đôi thùng. Nhớ những buổi trưa 
đong đưa nhịp võng, giấc ngủ yên bình trong nhà lá mái mát rượi. 
    Chợt nhớ đã sang tháng 6! 
    Trưa đưa Cha lên thăm Mẹ. Núi Thơm tan hoang Cha đau xót lắm! Vì nơi đâylà nơi an nghỉ 
cuối cùng của tổ tiên dòng họ. Người ta bán đất, cho khai thác đá, rồi từ các nơi khác cũng đưa 
về. Thôi thì có thêm các họ cùng quy tụ về cũng không sao, nhưng đất quê ngày càng thu hẹp... 
     Lại chứng kiến Cha trò chuyện với Mẹ, cười với ảnh Mẹ. Ngỡ như sẽ có tiếng Mẹ và ánh 
mắt của cụ bà liếc cụ ông rõ dài: "Ông này! Thái độ...". Nhìn dáng Cha đi săm soi từng ngôi 
mộ, sinh phần mệt nhọc nhưng gương mặt có vẻ hài lòng vì biết một ngày sẽ được nằm gần gũi 
người thân yêu ruột thịt mà thương Cha quá chừng! Hơi thở của Cha gấp hơn, sức khoẻ sút đi 
thấy rõ, có lúc ngồi một mình với ánh mắt xa xăm... 
    Sau bữa giỗ cô, Cha mệt nhọc thiếp đi. Mình tranh thủ thẩn thơ dạo vườn, ngắm trời xanh 
mây trắng, lòng cứ bâng khuâng những hoài niệm quê ít ỏi... Ngày nào rồi mình cũng về lại 
với quê? 



    Viết mãi không xong cái gì cả... Lang thang dạo các blog, chợt thấy ghi 15.6 - Father Day!  
Tháng 6 có Ngày của Cha! Biết mình phải quan tâm chăm sóc Cha nhiều hơn...  
 

Thứ Sáu, ngày 06 tháng 06, 2008 
 
 
Euro 2008 - hỡi đệ tử Túc Cầu giáo 
Điểm Ngôi sao Blog: 12 (2 lượt) | Lượt xem: 334   
 

 
    Euro 2008 đang đến! Hỡi những đệ tử trung thành của Túc Cầu giáo, hãy 
chuẩn bị tinh thần đi! Chuẩn bị những ngày mắt trõm sâu mất ngủ. Chuẩn bị tìm 
sân mà thoả thích reo hò! 
    Hỡi ôi! Những ngày Euro sắp đến là những ngày tạm gác qua một bên tất cả 
những phiền lo, để ta thả hồn theo trái bóng lăn mà tha hồ cãi lộn với cái TV! 
Hỡi ôi, ta thương cho ta sẽ âm thầm ngồi xem bóng đá, lỡ có cú sút nào hay, lỡ 
gầm lên thì ...tan nát đời trai! 
    Ta sẽ phải bỏ buổi sáng vàng ngọc để ngủ, luyện giọng âm thầm để lén la! Vì 
bóng đá Euro ta khỏi thấy cảnh trọng tài chạy có cờ, hy vọng không thấy cổ 
động viên choảng nhau chí chết như bóng đá quê nhà! 
    Sắp đến giờ trái bóng lăn! Hỡi những đệ tử Túc cầu giáo. Hãy bảo trọng! 

Chủ Nhật, ngày 15 tháng 06, 2008 
 
 

Ngày của Cha 
Điểm Ngôi sao Blog: 5 (1 lượt) | Lượt xem: 683   
    15 tháng 6! Ngày của Cha! 
   Có lẽ nhờ cuộc sống ngày càng cởi mở, hội nhập giao lưu mà những lễ hội, ngày kỷ 
niệm của thế giới dần dần du nhập vào Việt Nam và được đón nhận. Nhưng tôi vẫn thích 
nhất những ngày dành cho người thân yêu trong gia đình. Vì đó là dịp để tôi được nói lời 
tri ân với đấng sinh thành. 
    Cha đã qua tuổi 80 chuẩn bị sang 81. Tuổi Thìn mà cuộc đời không mấy thong dong.  
    Ngày của Cha! Có lẽ nhiều người chưa hình dung ngày ấy như thế nào! 
    Những đứa con của mình cũng thế! 
    Trong suy nghĩ của các con, hình như Cha bao giờ cũng là hiện thân của sự nghiêm 
khắc. Mà mấy ai hiểu ân tình của Cha dành cho con: kỳ vọng con trưởng thành, mong 
con sống bản lĩnh hơn!    Chợt nhớ những ý thơ trong Nói với con của Y Phương: không 
bao giờ nhỏ bé được, nghe con! 
    Đã chớm sang tuổi 40, mình đã làm gì để đáp lại lòng kỳ vọng của Cha?  

Thứ Hai, ngày 16 tháng 06, 2008 
 
 
 
Phân tích: Đất Nước của Nguyễn Khoa Điềm 
Điểm Ngôi sao Blog: 12 (2 lượt) | Lượt xem: 3240   

            Trong số các nhà thơ thế hệ chống Mỹ, Nguyễn Khoa Điềm là người rất thành công với 
giọng thơ trữ tình chính luận thể hiện rõ những tâm tư của thế hệ trẻ đô thị miền Nam. Trường 
ca “Mặt đường khát vọng” (1971) là tiếng vọng tâm tình của một hồn thơ hòa cùng mạch cảm 
xúc của dân tộc đứng trước dòng thác lũ thời đại, trong đó chương V “Đất nước” đã gói ghém 



trọn vẹn tâm tình của thế hệ chống Mỹ: 

                        “Khi ta lớn lên Đất Nước đã có rồi 

Đất Nước có trong những cái ngày xửa ngày xưa mẹ thường hay kể 

Đất Nước bắt đầu từ miếng trầu bây giờ bà ăn 

Đất Nước lớn lên khi dân mình biết trồng tre mà đánh giặc…” 

            Giọng thơ thủ thỉ đã chuyển tải suy ngẫm của nhà thơ về Nhân Dân - Đất Nước, tiếp 
nối mạch suy tưởng của thi ca giai đoạn trước. 

            Đất Nước là một chủ đề xuyên suốt bao trùm lên các tác phẩm trong giai đoạn kháng 
chiến chống Mỹ cứu nước. Các nhà thơ nhà văn bằng tình cảm công dân đã có nhiều phát hiện 
mới mẻ độc đáo về Tổ quốc, nhân dân. Tổ quốc thường được soi chiếu từ bình diện lịch sử
chống ngoại xâm, được khái quát bằng những hình tượng kỳ vĩ, khai thác triệt để chất sử thi 
hoành tráng. Trong dòng chủ lưu ấy, Nguyễn Khoa Điềm đã chọn lựa cách thể hiện riêng của 
mình, bằng trải nghiệm tuổi trẻ, bằng nhiệt tình cách mạng và cả bằng vốn tri thức được đào 
tạo bài bản từ mái trường xã hội chủ nghĩa, tạo nên chiều sâu của hình tượng Đất Nước, hoà 
mạch thơ chính luận - trữ tình.  

            Trả lời cho câu hỏi: “Đất Nước là gì? Đất Nước từ đâu ra?”, nhà thơ đã bắt đầu bằng 
những kí ức tuổi thơ để hình dung ra một sự tồn tại của Đất Nước trong nhận thức và tình cảm 
tự nhiên nhất của con người. Những vẻ đẹp được khơi lên từ mạch tâm tình, thấm đẫm hơi thở
ca dao dân ca, huyền tích sử thi của dân tộc. Cái hay của phần mở đầu chương Đất Nước
chính là sự xuất hiện của hàng loạt những hình ảnh có ý nghĩa biểu trưng nhưng rất gần gũi: 

Tóc mẹ thì búi sau đầu 

Cha mẹ thương nhau bằng gừng cay muối mặn 

Cái kèo cái cột thành tên 

Hạt gạo phải một nắng hai sương xay giã dần sàng 

Đất Nước có từ ngày đó… 

            Sức gợi từ những hình ảnh đã dựng lên cả một không gian văn hoá truyền thống, mang 
theo hơi thở tâm tình của ca dao “gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau” thấm thía tình 
nghĩa thủy chung. Mạch nguồn ấy tiếp tục với quá trình trưởng thành của từng cá nhân, từ thuở
cắp sách đến trường đến khoảnh khắc rung động đầu đời. Tất cả đều xuất phát một cách rất tự
nhiên, nôn nao ngọt ngào kỷ niệm: 

Đất là nơi anh đến trường 

Nước là nơi em tắm 

Đất Nước là nơi ta hò hẹn 

Đất Nước là nơi em đánh rơi chiếc khăn trong nỗi nhớ thầm... 



            Đan xen với khoảnh khắc thời gian không gian hiện tại là sự thức tỉnh của ký ức cộng 
đồng, với sự tổng hoà những vẻ đẹp trong đời sống tinh thần, tâm linh của người Việt. Vẻ đẹp 
quê hương đất nước được tái hiện trong những lời ca dao toát lên lòng tự hào về non sông gấm 
vóc, về Cha Rồng Mẹ Tiên, gắn với lòng biết ơn tổ tiên đã ăn sâu vào tiềm thức từng người 
Việt : 

Đất là nơi “con chim phượng hoàng bay về hòn núi bạc” 

Nước là nơi “con cá ngư ông móng nước biển khơi” 

Thời gian đằng đẵng 

Không gian mênh mông 

Đất Nước là nơi dân mình đoàn tụ 

Đất là nơi Chim về 

Nước là nơi Rồng ở 

Lạc Long Quân và Âu Cơ 

Đẻ ra đồng bào mình trong bọc trứng... 

            Quá khứ, hiện tại, tương lai đã gắn kết trong một ý thức cộng đồng bền chặt, là nguồn 
sức mạnh và cũng là phẩm chất tâm hồn dân tộc đã được nhà thơ lý giải qua những hình tượng 
thơ giàu tính thẩm mỹ và hàm chứa mối quan hệ Đất Nước – con người Nhân Dân không thể
tách rời. Thời gian lịch sử, không gian văn hoá hoà quyện trong mạch thơ đầy ân tình đã phác 
hoạ rõ nét dần tượng đài Đất Nước. Không chỉ tiếp cận hình tượng trong huyền sử, trong hiện 
thực đời sống, trong mối quan hệ cá nhân - cộng đồng, Nguyễn Khoa Điềm còn dẫn dắt độc 
giả trở về với hiện thực trực tiếp của cuộc kháng chiến chống Mỹ, nói lên tiếng nói đầy trách 
nhiệm của cả một thế hệ chống Mỹ thật sự trưởng thành trong nhận thức và tình cảm : 

Trong anh và em hôm nay 

Đều có một phần Đất Nước 

            Ý thơ thật giản dị, không hề gượng ép tình cảm, khi từ mối quan hệ riêng tư để hướng 
về với quan hệ cộng đồng, dân tộc. Tứ thơ độc đáo chính là từ sự mở rộng từ thế giới của “anh 
và em hôm nay” đến với “mọi người”. Vẻ đẹp Đất Nước được phát hiện thêm với những vẻ
đẹp “hài hoà nồng thắm” và “vẹn tròn to lớn”. Đó cũng là sự kết hợp hài hoà của lý trí và tình 
cảm con người thời đại chống Mỹ. Hơn thế nữa, những câu thơ này còn cắt nghĩa cho vẻ đẹp 
tình yêu của thế hệ trẻ chống Mỹ không hề mất đi vẻ lãng mạn, khi khoảnh khắc cầm tay hiện 
tại đã nghĩ về thế hệ tương lai, về một ngày thanh bình và sự phát triển của Đất Nước với 
“tháng ngày mơ mộng”. Không dừng lại ở đó, nhà thơ tiếp tục đi sâu vào mối quan hệ Đất 
Nước với tâm hồn của từng con người. giọng thơ tâm tình thấm thía: 

Em ơi em 

Đất Nước là máu xương của mình 



Phải biết gắn bó và san sẻ 

Phải biết hoá thân cho dáng hình xứ sở 

Làm nên Đất Nước muôn đời. 

            Nguyễn Khoa Điềm viết nên những câu thơ này bằng tất cả sự trải nghiệm của một 
người lăn lộn trong phong trào tranh đấu của thanh niên đô thị miền Nam. Nhà thơ đã thay mặt 
thế hệ mình để phát biểu tâm tư với tinh thần công dân, với nhiệt tình tuổi trẻ. Đó cũng là lời 
đáp cho câu hỏi mang tính chính luận về sự trường tồn của Đất Nước. Đất Nước bất tử chính 
nhờ ở tinh thần của những con người sẵn sàng dâng bầu máu của tuổi thanh xuân, biết sống có 
trách nhiệm với thời đại và đầy khát vọng về tương lai trường tồn của Đất Nước. 

            Phần mở đầu của chương Đất Nước được cấu tứ trên cơ sở gắn bó giữa các vẻ đẹp 
riêng biệt, độc đáo và giàu sức biểu cảm để làm nên vẻ đẹp chung tổng hoà thành hình tượng 
Đất Nước kỳ vĩ và giàu sức thuyết phục với bạn đọc. Nhà thơ đã trữ tình hoá vấn đề mang tính 
chính luận, nhằm trả lời những câu hỏi lớn mà dân tộc đang phải tìm lời đáp trong cuộc chiến 
đấu vì lý tưởng độc lập tự do, cuộc chiến đấu của lương tri chống lại thế lực bạo tàn. 

            Những vần thơ rất đẹp trong Đất Nước đã vượt qua thử thách của thời gian, tiếp tục toả
sáng, giúp thế hệ học sinh hôm nay hiểu hơn về thế hệ cha ông trong những ngày tháng hào 
hùng nhất của dân tộc. Trong thời đại mới, những giá trị của ngày hôm qua góp phần khơi dậy 
lòng tự hào và ý thức trách nhiệm, tình cảm cho mỗi con người trong khát vọng đưa Đất Nước 
đi xa đến những tháng ngày mơ mộng./. 
 

Thứ Tư, ngày 18 tháng 06, 2008 
 
 
Hãy để ngoisaoblog là địa chỉ của lòng nhân ái! 
Điểm Ngôi sao Blog: 42 (7 lượt) | Lượt xem: 478   
 

    Tham gia trên nhiều diễn đàn và blog khác nhau, tôi đã bén duyên với 
ngoisaoblog, khi tình cờ trở thành người "nổi tiếng". Trong diễn đàn của chúng 
ta không có nhiều người nổi đình nổi đám, cũng không chạy theo tiêu chí giật 
gân nhằm câu view của người đọc. So với ngày đầu tương đối lặng lẽ, giờđây 
thành viên của ngoisaoblog đã vô cùng đông đảo, trong và ngoài nước, khắp 
mọi miền Tổ quốc và khá đa dạng các ngành nghề. Ban quản trị cũng đã có 
nhiều cố gắng duy trì sân chơi, tổ chức nhiều dịp gặp mặt Hà Nội - thành phố Hồ 
Chí Minh cho thành viên giao lưu gặp gỡ. 
    Theo dõi hoạt động của sân chơi này, tôi có một nhận xét (có phần chủ quan): 
phần lớn những hoạt động cuốn hút thành viên, tạo một không khí sôi nổi đều 
gắn với những công tác thiện nguyện. Những bài viết thu hút sự chú ý của thành 
viên cũng là những bài về các cảnh đời khó khăn cần giúp đỡ, những tấm 
gương vượt khó, những câu chuyện cảm động về các thành viên mà qua những 
bài trả lời, chúng ta đều thấy thành viên ngoisaoblog tỏ ra hào hứng đặc biệt, 
sẵn sàng dang rộng vòng tay chia sẻ. Những blogger Hương mùa thu, Xương 
thủy tinh, Hoa hướng dương, Mint, Policewoman_113 được mọi người biết 
đến như là những gương mặt luôn cống hiến cho cộng đồng không mệt mỏi. 
Bên cạnh đó là những gương mặt Rieu, Bambi, Băng Tâm, Trúc Hà, Bi kính 
lúp...với những bài viết đầy trăn trở, có góc nhìn sắc sảo, thú vị khiến người đọc 
cảm thấy hào hứng khi tham gia sân chơi này.  
    Gần đây, cùng với sự giã từ vai trò admin của Ngựa già 78, tôi có cảm giác 



ngoisao blog có vẻ lúng túng trong định hướng hoạt động. Tuy vẫn đông đảo 
thành viên nhưng các thành viên nòng cốt dường như cũng lặng lẽ rời sân chơi. 
Nhiều bài viết đưa lên tiêu điểm thiên về hoạt động giải trí. Biết rằng nhu cầu giải 
trí vốn là thiết thực với mọi thành viên, nhưng nếu như thiếu một bản sắc riêng 
thì ngoisaoblog khó có thể khẳng định mình và cạnh tranh với các mạng xã hội, 
mạng giải trí hiện nay. Chúng ta không có nhiều các cây bút tên tuổi như các 
nhà văn nhà thơ bên vnweblogs, không có nhiều đất dành cho giải trí như 
yobanbe, không mạnh về giao diện như nhiều blog lâu đời khác...Nhưng trang 
này có rất nhiều trí thức, công chức, nhiều ngành nghề tham gia và chúng ta có 
thế mạnh kiểm soát bài viết để bảo đảm tiêu chí giữ gìn sự trong sáng lành 
mạnh của blog! Nên chăng, BQT ngoisaoblog có thể tổ chức các cuộc thi hướng 
đến cộng đồng, các hoạt động quyên góp từ thiện, giới thiệu những tấm gương 
vượt lên số phận như những thời điểm sôi nổi nhất của ngoisaoblog trước kia! 
Tôi tin rằng khi phát huy thế mạnh trước kia, cùng những định hướng đúng đắn 
trong thời gian tới bằng các cuộc thi bổ ích hướng tới cộng đồng, ngoisaoblog sẽ 
tiếp tục hấp dẫn thành viên và khẳng định vị trí vững chắc của mình! 
    Còn rất nhiều nhân tài ẩn mình trong ngoisaoblog chưa phát tiết tinh hoa! Hy 
vọng một ngày trang blog của chúng ta trở thành một blog tiếng Việt hàng đầu 
và có nhiều gương mặt nổi tiếng cùng tham gia xây dựng mái nhà chung này! 
    Mong các bạn cùng tham gia ý kiến!  

Thứ Bảy, ngày 21 tháng 06, 2008 
 
 

Thổ Nhĩ Kỳ - những người thích đùa 
Điểm Ngôi sao Blog: 29 (5 lượt) | Lượt xem: 416   
    Rạng sáng nay là một ngày khó quên với rất nhiều cảm xúc với nhiều fan hâm 
mộ trái bóng tròn, khi chứng kiến màn trình diễn của hai đội Thổ Nhĩ Kỳ - 
Croatia! 
    90 phút trôi đi không bàn thắng nhưng không hề nhàm chán vì những pha 
bóng ăn miếng trả miếng và thế giằng co giữa hai đội. Rồi 120 hiệp phụ trôi dần 
về cuối với sự góp mặt của hai cầu thủ dự bị. Một bàn thắng của Krasnik của 
Croatia tưởng như đặt dấu chấm hết cho tuyển Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng một lần nữa, 
người Thổ chứng tỏ họ là những người thích đùa đầy bản lĩnh! Một cú phát bóng 
vào giây cuối cùng của thủ môn Rustu tưởng như lời chào tạm biệt của thủ môn 
dày dạn này trong trận cầu 117 đã biến thành bàn thắng sau một pha tranh chấp 
làm cho những người lạc quan nhất cũng không thể ngờ! 
    Cuộc đấu súng định mệnh đã chấm dứt bằng chiến thắng của người Thổ, sau 
cú đẩy bóng của Rustu! Anh quả là người hùng của trận đấu! Vâng, trời không 
mưa, nhưng nước mắt người Croatia đã ướt đẫm sân cỏ và khán đài. Còn cầu 
thủ Thổ Nhĩ Kỳ đã nhờ cơn mưa nước mắt trên khán đài mà đã làm nên nụ cười 
ngay sau đó để bù đắp cho hơn 9000 cổ động viên từ quê nhà sang cổ vũ! Thật 
lạ kỳ bóng đá, thật bất ngờ Thổ Nhĩ kỳ! 

Chủ Nhật, ngày 13 tháng 07, 2008 
 
 
 
Thay lời từ giã... 
Điểm Ngôi sao Blog: 30 (5 lượt) | Lượt xem: 635   
 
Rồi tất cả trôi qua 
Những ồn ào nông nổi 



Những duyên tình kết vội
Vẫn chưa nhận ra nhau 
 
Có gì là lắng sâu? 
Có gì là hời hợt? 
Có gì là bất chợt? 
Có gì là của nhau? 
 
Thôi gửi lại dăm câu 
Gửi lại lòng thương mến 
Cái gì đang sắp đến 
Cái gì rồi sắp qua? 
 
Xa rồi, xa rất xa 
Ta lại về phố biển 
Sóng và bờ quyến luyến 
Năm tháng cũ bình yên! 
 
Thay một lời từ giã 
Thơ liệu có ấm lòng 
Một mai thành xa lạ 
Còn lưu luyến gì không? 
 

Thứ Ba, ngày 24 tháng 03, 2009 
 
 
Không thể vào nhà mình! 
Điểm Ngôi sao Blog: 6 (1 lượt) | Lượt xem: 386   
 
 
 

Mất khoảng hơn 10 bài, vào nhà mình lại phải theo lối...trèo cửa sổ! Hu hu! Làm sao mà 
post bài mới đây? Blog mình về hưu thôi! 

Bài lưu lại được 
Điểm Ngôi sao Blog: 18 (3 lượt) | Lượt xem: 342   
 
Nịnh vợ cho hoành tráng!!! 

Điểm Ngôi sao Blog: 54 (9 lượt)| Bình chọn: 6 điểm 5 điểm 
4 điểm 3 điểm 2 điểm 1 
điểm     

 
 

Lâu nay tội lỗi chất chồng 
Vợ nhà biết được mà không nói gì 
May bờ - lốc mở cuộc thi 
Mình lên nịnh vợ, kiểu gì cũng qua! 
Vợ ta hiền nhất trong nhà 
Giữa ba ông, chi vợ là có duyên 
Con bừa, chồng bẩn phát điên 
Ăn tiêu như phá, bạc tiền hết veo 
Nghiến răng, vợ chịu cảnh nghèo 



Tiền vào nhỏ giọt, chồng tiêu phá nhà 
Bực mình vợ chẳng nói ra 
Chồng có khách, vợ như hoa đón chào 
Có chồng đoảng, biết làm sao 
Người xưa có dạy: "mài dao dạy chồng" 
- Sinh nhật vợ, nhớ mua hồng 
- Ngày lễ chớ có tay không mà về 
- Ra đường cấm được thả dê 
- Về nhà chớ có bộn bề lung tung 
- Ăn chơi phải biết điểm dừng 
- Lâu lâu nhậu nhẹt nhưng đừng có say! 
- Vợ dạy, đừng cãi liền tay 
- Có lương nhớ phải cầm ngay về nhà 
- Muốn cho êm cửa đẹp nhà 
Vợ sai, cấm được nói là vợ sai! 
Từ nay gắng học thuộc bài 
Trả bài không được, ai tai đời mình!!!  
 
Lãng tử Trần >> 11:13 AM  21 góp ý  
 

 
 

 

21 Góp ý:  

Vào lúc 03:54 PM | Thứ Hai, ngày 09 tháng 03, 2009, meoden  

Nịnh chi nịnh lắm rứa trời 
Người ngoài biết được họ cười mới ghê 
Vợ nghe vợ cũng tê tê 
Tối nay lại được bữa dê phá chuồng 

Vào lúc 08:33 PM | Thứ Tư, ngày 25 tháng 02, 2009, Hằng_NemChua  

Úi giời ơi! Bác nịnh vợ ghê quá! 

Vào lúc 04:54 PM | Thứ Tư, ngày 25 tháng 02, 2009, Má Lúm 2268  

bác này nịnh vợ hay quá 

Vào lúc 01:45 PM | Thứ Tư, ngày 25 tháng 02, 2009, Nô.  

Vợ mình mình sợ đết sợ vợ ai! 

Vào lúc 10:36 AM | Thứ Tư, ngày 25 tháng 02, 2009, cafemotminh  

ha ha... nịnh vợ kiểu này thì số dzách rồi còn gì. 

Vào lúc 10:16 AM | Thứ Tư, ngày 25 tháng 02, 2009, Lãng tử Trần  

Hơ hơ, bạn Bình An chưa thuộc bài rồi! Nguyên văn: Vợ ta! Vợ ta là người không sinh ra 



ta, nhưng có công chăm sóc dạy dỗ nuôi nấng cho ta nên người! Vợ nấu cơm cho ta ăn, 
mua đồ cho ta mặc, lau miệng cho ta khi ta say! Ghi nhớ: Vợ là người không có công 
sinh ra ta nhưng có công nuôi nấng, chăm sóc, dạy dỗ ta nên người! Vì thế ta luôn có 
bổn phận kính trọng vợ ta! HOAN HÔ, THUỘC BÀI RỒI! 

Vào lúc 09:35 AM | Thứ Tư, ngày 25 tháng 02, 2009, Bình An  

tuyệt vời!!!!!!!! 
tớ nghe được một câu nói rất hay từ một buổi trà dư tửu hậu 20/11 vừa qua của các đức 
ông chồng;"VỢ : là người ko sinh ra ta,nhưng cho ta ăn,cho ta mặc ,chăm sóc ta và dạy 

ta nên người" 
Bạn nghĩ sao? hè hè... 

Vào lúc 08:57 AM | Thứ Tư, ngày 25 tháng 02, 2009, gaucondethuong  

bai tho hay qua bac oi! 

Vào lúc 11:14 PM | Thứ Ba, ngày 24 tháng 02, 2009, cmoon  

người vợ quá tuyệt, người chồng nịnh vợ còn trên cả tuyệt vời, thích nhất là đây : 
"Vợ dạy, đừng cãi liền tay 

- Có lương nhớ phải cầm ngay về nhà 
- Muốn cho êm cửa đẹp nhà 

Vợ sai, cấm được nói là vợ sai!" 
Bài thơ điểm 10. Tuyệt cú mèo anh ạ 

Vào lúc 09:11 PM | Thứ Ba, ngày 24 tháng 02, 2009, AnhemnhaSoc  

Bài thơ của bác đi tiên phong và rất thú vị! 

Vào lúc 08:05 PM | Thứ Ba, ngày 24 tháng 02, 2009, Thiên Thư  

hahhaa!bai tho hay wa! 

Vào lúc 06:19 PM | Thứ Ba, ngày 24 tháng 02, 2009, Ngọc Linh  

bác này nịnh vợ kiểu này thì nhất rồi. em tiên đoán bài này thể nào cũng đoạt giải. 

Vào lúc 06:00 PM | Thứ Ba, ngày 24 tháng 02, 2009, Đông Sinh  

"Vợ là cơm nguội nhà ta 
Nhưng là phở nóng của cha láng giềng!" 
Cẩn thận vẫn hơn Bác ạ! 

Vào lúc 04:57 PM | Thứ Ba, ngày 24 tháng 02, 2009, Rieu  

Vợ thơm như đóa hoa hồng  
Dù khô, dù héo gì chồng cũng... yêu!  

Vợ lãng mạn như cánh diều  
Chồng buồn thì đợi chiều chiều thả chơi  

Vợ sáng như ánh mặt trời  
Chồng bị... cúp điện cả đời chẳng sao  

Vợ "ngọt" như bịt me ngào  
Vắng một chút đã "xôn xao" cõi lòng  

Vợ là hơi thở của chồng  
Thiếu vài bửa chắc mấy ông hổng còn!  

Thà rằng chẳng được ăn ngon  
Chứ mà không vợ... héo hon, thẫn thờ  

Vào ra hồn cứ dật dờ  



Vợ ơi! Đừng có... hững hờ nữa nghen!  
(sưu tầm)  

 
He he... 

Vào lúc 04:49 PM | Thứ Ba, ngày 24 tháng 02, 2009, Bi Kính lúp  

Học thuộc bài  

Vào lúc 04:35 PM | Thứ Ba, ngày 24 tháng 02, 2009, Lãng tử Trần  

 

Lãng tử Trần >> 08:52 PM  3 góp ý  
 
 

3 Góp ý: 
vào lúc 04:53 AM | Thứ Ba, ngày 31 tháng 03, 2009, Đại Bàng Trắng  

 
 

Hôm nay mới đọc bài này. Lãng Tử nịnh khéo đấy nhỉ. Ai mà giận cho được chứ! 
[Xóa]  

vào lúc 09:57 PM | Thứ Ba, ngày 24 tháng 03, 2009, Thiên Thư  
 

Em cam on anh nhieu! 
[Xóa]  

vào lúc 09:22 PM | Thứ Ba, ngày 24 tháng 03, 2009, Huongmuathu  
 
 

kiếp sau cũng sẽ làm một đàn ông ,và sẽ đáng mặt đàn ông ngay cả việc ...nịnh 
vợ ..híc ! 
[Xóa]  

Thứ Tư, ngày 01 tháng 04, 2009 
 
 
 

Một năm, ngày Mẹ đi xa... 
Điểm Ngôi sao Blog: 24 (4 lượt) | Lượt xem: 509  
 
 

    Chiều nay, họp xong ở trường, tranh thủ chạy về quê thăm Mẹ. Chị A. từ Quảng Ngãi 
vào vừa kịp lúc, hai chị em lên vừa kịp các anh chị đi trước đó. Hôm nay các con các 
cháu  từ Hải Phòng, Quảng Ngãi đều có mặt quây quần, thắp hương quanh mộ  Mẹ. 
Chiều ngả bóng, khói toả nghi ngút quyện vào cỏ cây, như Mẹ về đâu đây. 
    Một năm, nỗi đau ngày ấy vẫn chưa nguôi ngoai, Mẹ hoá thân vào cỏ cây. Chúng con 
quây quần nhìn ánh mắt Mẹ vẫn dịu hiền thẳm sâu như dõi theo. Hôm trước chỉ có vợ 
chồng con cùng chị L. lên thăm, cảm thấy chông chênh hơn. Còn hôm nay, chị em chúng 
con, các anh con cậu cảm thấy gần gũi gắn bó nhau hơn khi được về bên Mẹ.  
    Mẹ hãy yên nghỉ thật thanh thản! Chúng con sẽ không bao giờ để Mẹ phải buồn lòng. 
Cuộc sống còn bao buồn vu, bao gian nan vất vả,chúng con sẽ vững vàng, hỗ trợ lẫn 
nhau, chị em chúng con, anh em chúng con sẽ biết cách đùm bọc tương trợ, bảo ban nhau 
nên người như Mẹ mong mỏi. 



    Mẹ đi xa đã một năm, nhưng trong lòng chúng con có khi nào vắng hình bóng Mẹ? 
Con chợt hiểu thấm thía lời ai đó từng nói: khi chúng ta yêu thương thật lòng, thì người 
thân yêu dù khuất mãi sống trong lòng ta! 
    Mẹ vẫn hàng ngày bên cạnh con, nhắc nhở con sống tròn đạo Hiếu! Chúng con sẽ kề 
cận bên Cha, an ủi động viên chăm sóc Cha cho Cha khuây khoả bao buồn thương.  
    Mẹ ơi, chúng con nhớ Mẹ. 

Thứ Bảy, ngày 11 tháng 04, 2009 
 
 

Chưa làm gì nên hồn... 
Điểm Ngôi sao Blog: 36 (6 lượt) | Lượt xem: 514  
 
 

Lâu nay cứ sa đà vào những chuyện thị phi, chưa làm gì nên hồn cả. 
Nhìn chung, mọi việc đã ổn, không phải đi xa nữa, chỉ còn tập trung vào 
công việc. Nhưng vẫn chưa có nguồn hứng khởi để tiếp tục viết bài, trở 
lại với thơ văn. Cũng lạ, thấy mình dễ nổi nóng, suy cho cùng cũng 
chẳng quan trọng gì khi đã chấp nhận bộc lộ mình trên cộng đồng 
mạng xã hội. Nhưng qua đó cũng thấy được những bài học về đối nhân 
xử thế. Thấy mình cũng còn đủ bình tĩnh nhận ra những kẻ ném đá 
giấu tay, giấu mặt để có cách xử lý tỉnh táo... 
Quay về với ngôi nhà ngoisaoblog này, thấy vui vui vì sự trở lại của một 
vài thành viên gạo cội. Cảm thấy yên bình. Nhưng vẫn chưa viết lại 
được, theo như những tiêu chí mình đã xác định cho blog này. Có lẽ 
còn ngại ngần về tính an toàn của bài viết sau sự cố vừa rồi! May mà 
mình mất ít bài! 
Hy vọng khi mọi việc ổn định, sẽ lên gặp gỡ chia sẻ vơớ bạn bè nhiều 
hơn! Cũng xin cảm ơn tất cả bạn bè ghé thăm trong thời gian đi vắng! 

Thứ Bảy, ngày 25 tháng 04, 2009 
 
 
 
14.3.1988 - Hãy nhớ! 
Điểm Ngôi sao Blog: 18 (3 lượt) | Lượt xem: 407   

Trái tim chàng trai 19 tuổi ngày ấy giờ đây lại sôi lên  căm giậnkhi nhìn vào đoạn 
video ghi lại cảnh thảm sát của quân xâm lược bành trướng Bắc Kinh ngày 
14.3.1988. Còn nhớ ngày 74 chiến sĩ ta hy sinh, lúc bấy giờ quan hệ ngoại giao giữa 
hai nước chưa được nối lại, giới cầm quyền Bắc Kinh lúc đó đã lu loa Việt Nam ăn 
cướp, tấn công đảo của người Trung Quốc (!). Bây giờ đoạn video được tung lên 
mạng Youtube như một bằng chứng cụ thể về tội ác của lũ bành trướng Bắc Kinh. 
Nỗi đau còn nguyên vẹn đó, trong lòng người mẹ già chờ con trở về suốt 21 năm! 
Mẹ ơi, anh ấy không thể về với mẹ vì đạn kẻ thù đã bắn thẳng vào anh ấy, giữa lúc 
các anh đứng bên nhau thành vòng tròn bất tử, giữ đảo ngầm của Tổ quốc. Máu các 
anh đã đổ, thấm đỏ lá cờ đỏ sao vàng. 
Hỡi những kẻ mang tham vọng bành trướng! 
Các người có dã tâm gì, khi tung lên mạng những hình ảnh đáng sỉ nhục này, cùng 
với những luận điệu cũ rích về bảo vệ quần đảo Nam Sa của Trung Quốc? Chưa bao 



giờ Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam có một phần chủ quyền của các người cả! 
Mảnh đất đó đã thấm đẫm máu của người Việt chúng tôi, các thế hệ Việt Nam sau 
này sẽ giành lại chủ quyền mảnh đất biên cương của mình. 
Lòng bừng bừng căm giận, bất chợt hát vang những lời của nhạc sĩ Phạm Tuyên: 
Quân xâm lược bành trướng dã man, đã giày xéo mảnh đất của ta 
Lửa đã cháy và máu đã đổ trên khắp cả miền biên cương! 
Đất nước của ngàn chiến công, đang sục sôi khí thế hào hùng 
Những Chi Lăng, Bạch Đằng, Đống Đa 
Đang rộn tiếng, vang mãi bản hùng ca... 
Những kẻ mang tham vọng bành trướng, hãy nhớ rằng: Việt Nam rất tôn trọng tình 
hữu nghị và muốn làm bạn với tất cả các nước! Nhưng khi lòng tự trọng của dân tộc 
bị xúc phạm, người Việt Nam không bao giờ đội trời chung với những kẻ xâm lược. 
Tất cả những kẻ có dã tâm xâm lược đều sẽ phải trả giá đắt khi đối đầu với lòng ái 
quốc của khối đoàn kết dân tộc Việt Nam. Kẻ nào tung đoạn video này lên mạng, 
nghĩ rằng có thể kích động chia rẽ lòng hận thù giữa hai dân tộc, giữa những người 
dân Trung Quốc và Việt Nam thì chúng đã lầm! Còn tung hô như là chiến công thì 
quả là mỉa mai! Hãy xem đoạn video này là thước đo lòng yêu nước và quyết tâm 
của người Việt Nam không bao giờ lung lay trước trò hù ma nhát quỷ! Kẻ nào gây 
nên tội ác, dứt khoát kẻ đó phải đền tội! Những thước phim này là bằng chứng để 
đưa ra trước toà án quốc tế để xét xử những tên xâm lược giết người! 
Xin kính cẩn nghiêng mình trước vong linh những liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì chủ 
quyền biển đảo của Việt Nam. 
Đả đảo bọn bành trướng xâm lược! 
Người Việt Nam chúng ta, hãy luôn cảnh giác! 
 

Thứ Hai, ngày 11 tháng 05, 2009 
 
 

Về bên Mẹ 
Điểm Ngôi sao Blog: 18 (3 lượt) | Lượt xem: 450   
Cả nhà về bên Mẹ chiều nay 
Quạnh quẽ không gian quạnh quẽ ngày 
Sương khói một vùng mờ ảo giác 
Hoàng hôn ...dáng Mẹ vẫn còn đây! 
 

 Thứ Bảy, ngày 20 tháng 06, 2009 
 
 

Vui buồn Ngày Nhà báo 
Điểm Ngôi sao Blog: 12 (2 lượt) | Lượt xem: 245   

Ngày Nhà báo Việt Nam, vui vui mà buồn buồn... 
Năm 1990, mình ra trường cũng bắt đầu làm nghề báo - phóng viên truyền hình 
tỉnh, cũng oách ra phết! So với bạn bè, mình thuộc hàng oách nhất! Cùng học 
sư phạm mà đi làm báo còn có các bạn Ngọc Toàn về báo Quảng Ngãi, Liên 
Minh về Đài truyền hình Khánh Hoà, Hoài Trung về báo Phú Yên, Thành Thất 
về báo Gia Lai... Sau này, còn Phượng, Vỹ về làm báo, khi mình đã nghỉ nghề 



báo! 
Làm báo như mình, kể ra cũng thú! Nhưng có mấy khi vượt ra khỏi những quy 
định nghiêm ngặt, giới hạn báo địa phương! Để rồi ra đi, để rồi làm lại... Bây 
giờ thì làm anh giáo! 
Các bạn mình còn theo nghiệp báo, ai cũng có sự trưởng thành vượt bậc, thành 
lão làng trong nghề! Ngọc Toàn bây giờ đã là Ủy viên phụ trách biên tập của 
báo Thanh Niên, sau một thời gian làm trưởng đại diện văn phòng miền Trung 
Trung bộ và Bắc Tây Nguyên. Liên Minh thì là phóng viên kỳ cựu của Đài 
Truyền hình. Thành Thất thì làm Trưởng phòng bạn đọc báo Gia Lai, Hoài 
Trung, Kim Phượng vẫn bền bỉ với báo ở Phú Yên, Đặng Vỹ thì làm phóng 
viên của báo điện tử lớn Việt Nam net... Ngày Nhà báo, chúc các bạn có thêm 
nhiều niềm vui! 
Nhưng lại nghe tin buồn: Liên Minh bị bệnh, chẳng hiểu sao từ viêm tĩnh mạch 
chuyển sang viêm đa dây thần kinh cấp, bị co rút cơ bắp, không thể lái xe, 
không thể đánh máy cũng như viết tay, vậy mà vẫn phải làm việc, vì còn phải 
chăm cả hai con, chồng thì đi học xa! anh em khoá 9 cũng đang tìm hỏi giúp 
bạn cách chữa căn bậnh quái ác này! Vững vàng lên, Minh nhé! Anh em bạn bè 
luôn ở bên bạn. Mình cũng đưa lên đây, nếu ai có biết cách chữa căn bệnh này, 
biết đâu mọi người sẽ mách nước cho Minh! 
Ngày Nhà báo, viết đôi dòng, nhớ nghề cũ, nhớ bạn bè! Mong các bạn đang 
làm nghề báo vững lòng, sắc thêm ngòi bút, vượt qua khó khăn thử thách nhé!  

Thứ Bảy, ngày 27 tháng 06, 2009 
 
 

Cảnh báo sự mất an toàn của các blog Việt 
Điểm Ngôi sao Blog: 12 (2 lượt) | Lượt xem: 243   
Lại đến lượt một trang blog - mạng xã hội bị hacker đánh sập! Trưa nay, vào trang 
vnweblogs.com, nhận được thông báo: 
 
Như vậy, toàn bộ hình ảnh bị mất sạch (xem ra hacker này còn nể mặt blogger là những 
nhà văn nên không xoá bài!). Điều này cho thấy khả năng bảo mật của các mạng xã hội 
Việt Nam đáng báo động, kẻ xâm nhập có thể vào ngay từ trang chủ quản lý và lộng 
hành! Điều đáng nói là backup khôi phục lại cũng từ 2 tháng trước!  
Biết rằng các trang mạng dễ là nạn nhân của hacker, nhưng mong sao các admin thường 
xuyên backup dữ liệu nhằm tránh mất mát bài của thành viên, giảm thiệt hại ít nhất! 
Thấy tiếc cho những "tài năng tin học" tự biến mình thành hacker phá trang của người 
Việt! Thoả mãn cơn phá phách, họ có biết chăng hành động của họ bị cả cộng đồng lên 
án? Nó chứng tỏ sự thấp kém về cả tư duy và nhân cách! 
Hãy ngừng ngay những trò vớ vẩn ấy, làm gì cho có ích hơn đi, hỡi các hacker! 

Thứ Hai, ngày 31 tháng 08, 2009 
 
 

Một lần cưỡi ngựa xem hoa 
Điểm Ngôi sao Blog: 24 (4 lượt) | Lượt xem: 96   
Trăm nghe không bằng một thấy 

Lâu nay nghe đồn về đất nước Malaysia và Singapore xinh đẹp, nên nhân có tour 



du lịch một tuần, tôi vội đăng ký ngay để xem thử ra sao! Vào internet để có những thông 
tin thì thấy thú vị  vô cùng khi đọc những thông tin về các điểm tham quan Hai đất nước 
này vốn nổi tiếng vì khai thác tiềm năng du lịch rất hiệu quả, ngay cả thiết kế các trang 
web giới thiệu cũng đã cho thấy tính chuyên nghiệp cao. Nhưng ít nhiều những chuyến 
du lịch mà tôi từng có dịp đi đôi khi lại khiến thất vọng nhiều vì những gì chứng kiến 
không như tưởng tượng. 
      Chuyến bay một tiếng đồng hồ đưa chúng tôi đến sân bay Kuala Lumpur, đang mùa 
đại dịch cúm H1N1 nên anh chị em trong đoàn bịt bùng kín mít khẩu trang. Tuy nhiên, 
khi đặt chân đến Malaysia, thấy mọi người chẳng ai đeo khẩu trang nên thôi thì…ai sao 
mình vậy!  

Tranh thủ nhẩm lại trong đầu những thông tin về đất nước Malaysia: dân cư gốc 
bản xứ, gốc Ấn, gốc Hoa…, tôn giáo chủ yếu là đạo Hồi, có tháp đôi Petronas cao nhất 
thế giới, có casino trên cao nguyên Genting… Ra đón đoàn là một hướng dẫn viên bản 
địa gốc Hoa, nói được tiếng Anh và một ít tiếng Việt! Hoá ra lâu nay dân Việt đổ xô đi 
du lịch trong các nước Đông Nam Á nên tiếng Việt cũng nhập vào ngôn ngữ du lịch 
trong vùng! Cảm thấy vui vui! “Nào mình cùng lên xe bus!” - cả đoàn bắt đầu hành trình 
rong ruổi đến cao nguyên Genting, điểm du lịch đầu tiên. 

Malaysia 

Anh bạn hướng dẫn viên của đoàn nhà mình giới thiệu sơ lược về quá trình hình 
thành khu du lịch Genting, một quần thể khu vui chơi, khách sạn liên hợp với nhau và có 
cáp treo vốn được xem là dài nhất Đông Nam Á tới hơn 3km (mà bây giờ cáp treo Bà Nà 
của Việt Nam đã phá kỷ lục với hơn 5km chiều dài). Tôi đã từng đi cáp treo ở Đà Lạt, 
cáp treo Vinpearl Nha Trang nên cũng không mấy hồi hộp khi mới ngồi vào buồng kính. 
Thế nhưng càng đi mới càng cảm thấy ngợp vì độ cao độ dốc và sự huyền ảo khi lên đến 
độ cao nhất, xung quanh mù mịt mây khiến tự dưng tức cảnh sinh tình về cảnh đi mây về 
gió như Tôn Ngộ Không! Lúc ở chân núi đã được cảnh báo về độ lạnh, nhưng do đang 
giữa tiết hè nắng chang chang nên ai nấy chủ quan phong phanh áo cộc, khi lên đến nơi 
mới thấy rùng mình vì lạnh! Bà con mình có dịp như lạc vào một mê cung khi đi theo các 
hành lang hình ống nối liền các khách sạn. Khách đông nghìn nghịt đủ các quốc gia, các 
màu da đổ về các khu vui chơi. 

Có lẽ ấn tượng nhất ở khu vui chơi Genting vẫn là casino, nguồn thu khổng lồ của 
Malaysia. Dân đỏ đen khắp nơi ngồi trong khu này đủ mọi dáng vẻ, thẫn thờ, phấn khích, 
trầm tư…và có cả một đội bảo vệ mặt mũi lạnh lùng quét ngang qua những người lảng 
vảng xung quanh. Bàn Poker, tài xỉu, máy đánh bạc … đều đông nghẹt người chơi. Du 
khách như chúng tôi không được phép quay phim chụp ảnh, có lẽ đó cũng là quy định 
của bất cứ casino nào. Thôi thì mình tham quan cho vui, còn tiền mà nướng vào đấy thì 
có lẽ chẳng biết bao nhiêu cho vừa! 

Người Malaysia có lẽ cũng thích làm những công trình quy mô hoành tráng để 
quảng cáo với toàn thế giới. Đi thăm các di tích trên đất nước này, chứng kiến được mấy 
cái nhất: cột cờ cao nhất thế giới ở Quảng trường Độc Lập, toà tháp đôi Petronas cao 
nhất thế giới một cách phấp phỏng vì sau vụ 11.9 thì đây cũng là nơi được siết chặt an 
ninh đề phòng khủng bố. Tượng thần Shiva ở động Batu có lẽ cũng là một trong những 
tượng khổng lồ nhất Đông Nam Á! Thánh đường Hồi giáo quốc gia có sức chứa lên đến 
150.000 tín đồ… những con số quả thật đầy ấn tượng. Có một điều không khó để nhận 
thấy ở Malaysia là các công trình cầu đường được quy hoạch bài bản, hệ thống cao tốc 
do tư nhân đầu tư tỏ ra có hiệu quả hơn hẳn nếu như Nhà nước bỏ kinh phí làm vì có lẽ 
họ cảm nhận rõ câu “của đau con xót”! Người Hoa chỉ chiếm 25 phần trăm dân số nhưng 



nắm giữ tới 65 phần trăm nền kinh tế, bên cạnh đó các ông chủ gốc Ấn, gốc Mã Lai cũng 
nắm giữ các tập đoàn kinh tế hùng mạnh, phát triển mạnh mẽ công nghệ cầu đường, tàu 
biển và viễn thông. Tuy nhiên điều khó khăn nhất ở Malaysia với khách du lịch là tìm 
kiếm một chỗ dịch vụ công cộng dùng Internet quả là khó khăn, vì ở các tour dừng chân 
hầu như vắng bóng điểm truy cập, ngoại trừ ga hàng không cho truy cập tranh thủ miễn 
phí! Muốn gọi điện thoại liên lạc thì phải mua thẻ và phí tổn cuộc gọi vẫn phải tính hai 
chiều.  

Du khách đến Kuala Lumpur và thành phố cổ Melaka có lẽ sẽ ấn tượng về những 
dãy núi hai bên đường đi. Tất cả đều được xẻ rãnh chống xói mòn và đắp kè chống sạt lở. 
Hôm chúng tôi đến Melaka, trời nắng đẹp. Tham quan di tích Quảng trường Hà Lan và 
Pháo đài Bồ Đào Nha, chúng tôi gặp những thanh niên nam nữ nhảy múa theo nhạc tại 
Quảng trường một cách say sưa, có lẽ chuẩn bị cho một ngày lễ quan trọng nào đó. 
Chúng tôi cũng bắt gặp những người bán hàng thân thiện và ngạc nhiên hơn cả là gặp 
những nghệ sĩ hát rong dọc theo bậc thang lên đồi thánh Paul và trong ngôi nhà thờ 
Thánh Paul bỏ hoang có hai chàng nghệ sĩ đàn guitar thùng trái tay, họ hát cả bài hát 
quen thuộc của Việt Nam. Có vẻ họ đã quen với sự xuất hiện của đông đảo du khách 
Việt. Tuy nhiên, một đất nước mở cửa như Malaysia cũng làm cho du khách không ít 
người cảm thấy phiền toái khi gặp những nhóm lưu vong người Hoa biểu tình ngồi chống 
chính phủ Trung Quốc, họ phát tờ tuyên truyền Pháp Luân công cho những ai tò mò 
đứng lại nhìn! 

Đêm cuối ở khách sạn Melaka, chúng tôi đi dạo quanh nhưng rất hiếm gặp người. 
Dân số của Malaysia không đông, khoảng hơn 25 triệu người, chủ yếu tập trung ở thủ đô, 
vì vậy các vùng lân cận dân cư có vẻ thưa thớt. Nhưng tuyệt nhiên không phải là cái vắng 
lặng hoang sơ mà du khách vẫn có cảm giác yên bình để có thể ngắm nhìn thành phố về 
đêm thật đẹp. Bốn ngày ở Malaysia, chúng tôi cũng được thưởng thức những món ăn 
theo khẩu vị người Thái, người Hoa, vẫn dùng đũa như cách ăn của người Việt và đến 
Melaka là món hỗn hợp mà chúng tôi gọi chệch đi cho dễ nhớ là “ Papa dzô nha!”, món 
ăn sền sệt và phải dùng nĩa muổng để giải quyết! Trong đoàn mang theo cả nước mắm và 
ớt trái để cho những ai đi xa khỏi cảm thấy thiếu hương vị đặc trưng quê nhà. Chúng tôi 
dùng bữa trong một nhà hàng Hồng Kông tại biên giới Malaysia – Singapore trước giờ 
nhập cảnh theo đường bộ, món ăn quá nhiều dầu và vị xì dầu, béo ngậy nên khó nuốt, 
may mà phải giải quyết cho bằng sạch số ruốc thịt mang theo, không được phép nhập 
cảnh nên cũng xong bữa! Tiếp tục khởi hành đi Singapore! 
 
(Còn tiếp...) 

Thứ Tư, ngày 02 tháng 09, 2009 
 
 

Một lần cưỡi ngựa xem hoa (tiếp) 
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Singapore 

            Trước khi đặt chân đến đất nước này, chúng tôi đã được nghe quá nhiều lời ca 
ngợi về một không gian xanh - sạch - đẹp và những đạo luật khắt khe của nước chủ nhà! 
Nào là hút thuốc ở sân bay bị nhắc nhở không hiểu, có anh bị phạt cả trăm đô Mỹ! Nào là 
vứt rác mất vệ sinh sẽ bị cảnh sát phạt roi. Chính phủ đánh thuế nặng vào hàng nhập 
khẩu trái phép, hàng chưa kiểm định, bia rượu thuốc lá. Vì vậy những anh ghiền thuốc 
đành ngậm ngùi bỏ lại số thuốc thừa ở cửa khẩu, tự an ủi mình thôi thì cũng là dịp bỏ 
thuốc! Lỡ có gì lại phương hại hình ảnh quốc gia. Dẫu gì dân Việt mình cũng vốn giàu 



lòng tự trọng, tự ái! 

            Quả thật, ngay cửa khẩu chúng tôi đã bắt gặp những cảnh sát mặc đồ sẫm màu 
làm việc rất mẫn cán cùng nhân viên hải quan. Một điều lạ là cách chắn hàng rào vòng 
vèo gấp khúc để làm thủ tục nhập cảnh cũng như ở một số nơi tham quan cũng làm vậy. 
Nhưng sau ngẫm lại, thấy tuy có mất thời gian đi vòng nhưng lại có vẻ trật tự và dễ kiểm 
soát hơn. 

Ngay từ khi đặt chân đến Singapore, cảm giác không thoải mái vì sợ mình vi 
phạm điều cấm cứ ám ảnh. Vì vậy có lẽ ai trong đoàn cũng tò mò thử xem đất nước này 
sạch sẽ cỡ nào! 

Điểm đến đầu tiên là vườn chim Jurong, một anh trong đoàn phát hiện một du 
khách phương Tây đang hút thuốc, mà tịnh không chẳng có một cảnh sát nào đến nhắc 
nhở! Hoá ra sau này đi đến các đểm tham quan, tìm hiểu kỹ hơn thì vẫn cho phép hút 
thuốc, nhưng ở khu vực cho phép. Còn lại, theo lệnh cấm của chính phủ, những không 
gian có mái che đều có bảng cấm. Điều quan trọng là dân bản xứ chấp hành luật pháp rất 
nghiêm túc, nhìn đi nhìn lại, hầu như chỉ có các du khách là hút và…lén xả tàn ở những 
chỗ khuất! Chỉ khổ mấy ông nghiện thuốc, nhịn không nổi, cắn răng mua một gói thuốc 
giá tương đương cả cây thuốc ở Việt Nam, chia nhau hút! Thôi thì ,,,nhịn không nổi thì 
phải hút, để thấy bỏ thuốc có lợi như thế nào! Thôi thì… hút thuốc có thuế hơn là mang 
thuốc lậu vào, coi chừng bị phạt đến 500 đô! Thôi thì…mai mốt về Việt Nam tha hồ hút 
cho cháy phổi!  

Cả đất nước Singapore đúng là đã để lại một ấn tượng về thành phố Xanh - Sạch - 
Đẹp, xe chạy ngoài đường không cuốn theo mù mịt bụi như ở quê ta! Tác phong công 
nghiệp nhiễm cả vào trong dáng đi tất bật của mọi người ở đây, chỉ có dân du lịch người 
Việt ta vẫn cứ đủng đỉnh rất quí phái! Đến vườn chim đi xe điện đến các điểm tham 
quan, ngắm các chú vịt đủ màu sặc sỡ kêu váng óc, những chú hồng hạc đủng đỉnh, có 
cảm giác thật thanh bình. Thú vị nhất là màn xiếc chim với những trò lạ mắt, hoá ra mới 
biết nhiều loài chim hiểu tiếng người và khôn lanh ra phết, kể cả những chú bồ nông 
tưởng kềnh càng chậm chạp! 

Có lẽ với những ai thích shopping thì Singapore là một thiên đường để nhìn ngắm 
và mua sắm! Các nhãn hàng nổi tiếng của các hãng lớn trên thế giới đều có mặt trong các 
đại siêu thị, đi cả ngày trời ngắm mỏi mê không hết. Dẫu rằng cũng có khá đông người 
theo đạo Hồi nhưng nhìn người Singapore không có vẻ bí hiểm như người Hồi giáo 
Malaysia. Đất chật người đông nên dễ hiểu vì sao mọi không gian đều được tận dụng làm 
nơi giao dịch mua bán: gầm cầu, lòng tượng Sư tử… Dịp chúng tôi qua đúng vào đợt 
mừng Quốc khánh Singapore nên từ siêu thị cho đến các quầy hàng đều đồng loạt giảm 
giá, các chị các em đi vào mua sắm, đi ra lỉnh kỉnh xách hàng, mặt mũi ai nấy đều hớn 
hở. 

Đoàn chúng tôi được đi dạo dọc bờ sông của Singapore, nhìn ngắm các công trình 
kiến trúc theo phong thủy của người gốc Hoa, và một điều bất ngờ là anh hướng dẫn bản 
xứ rất hân hoan dẫn chúng tôi đến quảng trường có bảo tàng văn minh Châu Á, nơi có 
đặt bia tưởng niệm chủ tịch Hồ Chí Minh. Tôi có cảm tưởng như ở các nước Đông Nam 
Á anh em, dường như tên tuổi của Bác Hồ luôn được nhắc đến với niềm kính ngưỡng đặc 
biệt. Bởi thế trên bia lưu niệm đã ghi rõ thời điểm người con vĩ đại của dân tộc Việt Nam 
đã đặt chân đến Singapore, để cho con cháu của Người đến tham quan có thể tự hào và 
có cảm giác gần gũi thân thiện hơn với đất nước xinh đẹp này! 



Nhưng thú vị nhất đối với một người như tôi có lẽ là bảo tàng sáp về lịch sử đất 
nước Singapore! Cả đoàn đi vào trong phòng tối, sau khi xem phim 4D mở màn thì cả 
đoàn tiếp tục đi  trong một hành lang ánh sáng vừa đủ cùng âm thanh hiệu ứng làm cho 
chúng tôi có cảm giác như sống lại không khí trong thuở hoang sơ của đất nước này với 
đầm lầy, dương xỉ, có cả tiếng hổ gầm  tiếng khua nước mái chèo, những pho tượng được 
tạc rất khéo cùng với những hình ảnh đặc trưng đời sống mọi mặt của Singapore từ 1819 
đến thời hiện đại. Bảng chỉ dẫn minh hoạ bằng hai thứ tiếng Anh và Hoa, chỉ tiếc rằng 
phải theo kịp tiến trình tour nên không thể nấn ná dừng lâu để xem cho kỹ! Vừa xem, 
vừa như lạc vào không khí sinh hoạt, các giai đoạn hoà bình và chiến tranh của 
Singapore, đến khi trở ra với những hình ảnh của Singapore hiện đại, tất cả đều ngẩn 
ngơ, đến nỗi mấy người trong đoàn khi nhìn thấy một anh lính bồng súng đứng gác vẫn 
cứ ngỡ là tượng sáp, đến khi anh chàng tinh nghịch dập chân chào thì mới giật nảy 
người, cười xoà và đua nhau chụp hình chung! 

Trong chặng cuối của hành trình du lịch, chúng tôi đến đảo Sentosa, lại xếp hàng 
đi cáp treo! Và cũng giống như ở cao nguyên Genting, tại địa điểm xuất phát là một anh 
chàng chụp ảnh lấy liền! Không ít người kinh ngạc vì vừa chụp hình xong, đi khoảng hơn 
chục bước chân chuẩn bị vào buồng kính đã có hình chìa ra, nhanh hơn cả ở Malaysia, 
đến bên kia đầu cáp mới có hình! Đúng là công nghệ cao! Có điều là giá không hề rẻ: ở 
cao nguyên Genting là giá 25 Ringit, còn ở Sentosa là 10 Đô Sin cho một tấm hình! 
Người Việt ta tỏ ra tiết kiệm nên chả mấy ai chụp hình, còn nếu lỡ chụp, không lấy thì 
ngay lập tức thấy tấm hình giá trị gần 140 ngàn đồng Việt Nam bị hủy không thương tiếc 
trước mặt! Về khoản này các bác thợ ảnh ở Đà Lạt còn phải thua xa! 

Đi cáp treo ở Sentosa có cảm giác tương tự như khi đi cáp treo ở Vinpearl Nha 
Trang, được ngắm nhìn toàn cảnh thành phố và cảng biển. Tuy nhiên tầm vóc cảng biển 
ở đây bề thế hơn nhiều! Cũng phải thôi, từ xa xưa đất nước này đã là đầu mối trung 
chuyển hàng, giao thương đường biển nên được đầu tư qui hoạch đâu vào đó! Và cũng 
không phải ngẫu nhiên mà Singapore lại là nơi tập kết hàng hoá, đầu mối các chi nhánh 
ngân hàng lớn trên thế giới, giá trị đồng tiền Singapore bằng hai phần ba giá đô la Mỹ! 
Phần lớn những nơi đáng tham quan ở Singapore đều mang dấu ấn công trình nhân tạo, 
thể hiện khả năng tối ưu hoá chất xám ở một đất nước nhỏ bé nhưng có nền giáo dục ở 
trong những quốc gia đứng đầu thế giới! Chả trách nhiều gia đình có điều kiện ở Việt 
Nam tìm cách gửi con sang học ở Singapore. 

Mang theo ấn tượng về “nhạc nước” từng xem ở quê nhà, thoạt đầu chúng tôi 
chẳng mạn mà lắm với chương trình nhạc nước buổi tối ở đảo Sentosa. Vậy mà cả một 
bãi biển đông nghịt hàng ngàn người đã ngồi chờ sẵn! Khi màn đêm vừa buông xuống, 
loa phóng thanh cứ 5 phút báo một lần cho biết sắp đến giờ biểu diễn mà người vẫn 
nghìn nghịt kéo vào. Và quả thật khi ánh đèn laser quét cùng với đèn pha, các nhà chòi 
tồi tàn như vụt biến  mất sau màn nước phun và một hoạt cảnh tưng bừng hoành tráng đã 
được các ca sĩ, vũ công cùng đội ngũ kỹ thuật phối hợp nhịp nhàng, dẫn người xem vào 
một thế giới được tạo nên từ hiệu ứng nước, vi tính, âm nhạc, sân khấu cuốn hút mê ly từ 
đầu đến cuối! Kết thúc màn diễn là những chùm pháo hoa rực rỡ lung linh, quả thật có bỏ 
10 đô Sin cho một suất xem cũng bõ, xem rồi mà vẫn thèm xem nữa! 

Đôi điều tự ngẫm… 

            Một chuyến theo tour ngắn ngủi, chưa thể nói trọn vẹn những cảm nhận khi đến 
xứ người! Cưỡi ngựa xem hoa, cái gì đọng lại thì kể, nhớ đâu kể đó! Đi chơi thì vui 
nhưng không khỏi chạnh lòng vì nghĩ đến quê nhà còn quá nhiều tiềm năng du lịch còn 
bỏ ngỏ, hay cách làm du lịch chưa thật sự trở thành một chiến lược của ta? Tôi nghĩ 



nhiều về việc khai thác thiên nhiên ở cả hai nơi đặt chân đến, tại sao bạn biết phát huy tối 
đa mối quan hệ hoà hợp con người – thiên nhiên, còn chúng ta ở nhiều nơi tàn phá thiên 
nhiên không thương tiếc? Tại sao thiên nhiên ở những tụ điểm du lịch của mình thành 
nơi xả rác, “giải quyết nỗi buồn” vô tư, khiến cho đến 90 phần trăm du khách nước ngoài 
đến Việt Nam không một lần quay trở lại, như một thống kê của Tổng cục Du lịch? Một 
vấn đề tế nhị là suốt hành trình, không lần nào có cảnh quen thuộc như ở Việt Nam, nói 
bác tài “dừng xe cho ngộ lái”! Dọc đường có những khu vệ sinh công cộng rất sạch sẽ, đi 
đến đâu ở chỗ nào thì du khách đều không phải lo ngay ngáy “ôm bầu tâm sự” trút bừa 
bãi. Hàng năm, lượng du khách vào Malaysia và Singapore tăng nhanh đến chóng mặt, 
nhưng ở các tuyến du lịch hầu như không phải lo lắng chuyện kẹt xe hay xả rác. Một 
chuyện tưởng chừng nhỏ nhưng ở ta chưa thành thói quen, đó là vứt rác vào thùng vệ 
sinh công cộng, trong khi đó khắp nơi khắp chốn chúng tôi đi qua ở hai đất nước phần 
lớn đều có những trụ, những thùng vệ sinh di động rất tiện lợi, một ai muốn xả rác bừa 
cũng cảm thấy xấu hổ. Suy cho cùng, vấn đề nâng cao dân trí và giáo dục ý thức tự giác 
cho người dân là điều quan trọng không dễ làm! Tôi mơ một ngày không xa, du khách 
đến Việt Nam cũng có những ấn tượng tốt đẹp về đất nước mình, bắt đầu từ những điều 
nhỏ nhặt nhất! 

                                                                        Trần Hà Nam 

Thứ Ba, ngày 15 tháng 09, 2009 
 
 

Vĩnh biệt Em, Hồng Công! 
Điểm Ngôi sao Blog: 18 (3 lượt) | Lượt xem: 126   
Vừa nhận được hung tin, vậy là cuối cùng Em đã không thể chống chọi được căn bệnh 
quái ác, để tiếp tục khát vọng Sống và Yêu. Tưởng khi ra Hà Nội còn có dịp gặp, trò 
chuyện với Em, nhìn gương mặt rạng ngời và nụ cười che đi bệnh tật. Không còn kịp nữa 
rồi Hồng Công ơi! Nhưng Em đã sống, đã có những bạn bè cùng chia sẻ niềm vui nỗi 
buồn, đã gửi lại đời nụ cười rất đẹp. Nụ cười Em vẫn rạng rỡ, gửi đến bạn bè, để truyền 
cho mọi người niềm tin vào cuộc sống đáng quý ! Bởi Em đã sống trọn vẹn với đời này. 
Đi vào cuộc Vĩnh Hằng thanh thản nhé, Hồng Công! Bất chợt nghĩ, một khoảnh khắc nào 
đó, lại gặp nụ cười Hồng Công, để anh giữ lại hình ảnh Em, cô gái đầy nghị lực. 

Thứ Hai, ngày 28 tháng 09, 2009 
 
 

Miền Trung lại bão 
Điểm Ngôi sao Blog: 18 (3 lượt) | Lượt xem: 48   
Khi tôi viết những dòng này, gió đang nổi lên! Nghĩa là bão đã đổ bộ vào miền Trung! 
Ngày mai, sẽ là những thông tin về thiệt hại do bão ở các địa phương bạn! Bão không 
vào Bình Định, nhưng những ngày này bão đang rập rình! Sẽ bao đau thương mất mát, 
miền Trung khổ thế nhưng kiên cường đối đầu với bão. 
Sẽ có những chuyến hàng cứu trợ, những tấm lòng hảo tâm hướng về miền Trung. Mong 
sao tất cả sẽ đến được với người cần cứu trợ. 
Chợt nhớ chuyếnđi sớm của Hương Mùa Thuđến Nhơn Châu, tiếc là không gặpđược 
người mẹ của Minh Hội - người mẹ tuyệt vời - và người phụ nữ có tấm lòng nhân hậu 
luôn hướng về công việc từ thiện. Có thể biển động, Nhơn Châu sẽ bị cắt liên lạc nhưng 
trẻ em Nhơn Châu đã có quà Trung thu, những món hàng ủng hộ sẽ được sử dụng đầy ý 
nghĩa.  
Mong sao bão sẽ chỉ gây thiệt hại không đáng kể, dù cuồng phong, vì người miền Trung 
cũng đã quen việc chống bão, các cơ quan đơn vị và mọi người sẽ có biện pháp phòng 



chống kịp thời. Chúc những người bạn của tôi ở miền Trung như Rieu, HoaLe bình an. 
Mọi người cũng bình an! 
Nguyện cầu!  

Chủ Nhật, ngày 11 tháng 10, 2009 
 
 

Sẽ có bao nhiêu người không vào được ngoisaoblog? 
Điểm Ngôi sao Blog: 6 (1 lượt) | Lượt xem: 39   
Thật sự trong mấy ngày qua, khi ngoisaoblog.com không còn hoạt động, tôi không thể tin 
nổi là có sự cố ở tên miền này! Lòng cứ băn khoăn: có lẽ đến hồi cáo chung của trang 
mạng xã hội nổi tiếng này! 
Rồi nhờ một người bạn báo tin mà tôi được biết tên miền đổi sang ngoisaoblog.vn! Cũng 
còn may là bài vẫn còn. Thế nhưng toàn bộ các liên kết đến ngoisaoblog sẽ phải sửa lại, 
tốn rất nhiều công sức. Việc chuyển đổi này giá như bằng cách nào đó thông tin lên báo 
chí hay các kênh mạng khác sẽ bớt gây cảm giác khó chịu về việc thành viên không thể 
biết thông tin nào về số phận blog của mình. 
Có lẽ chính vì những trục trặc của ngoisaoblog thời gian qua đã làm giảm sự gắn bó của 
các thành viên lâu năm. Thật sự tôi rất sợ khi phải post những bài quan trọng lên blog 
này, vì lúc nào cũng bị ám ảnh, phập phồng. Không biết Quản trị mạng có biết nỗi lòng 
của các blogger không? Và còn bao nhiêu thành viên không thể vào được ngoisaoblog 
hay sẽ lặng lẽ ra đi không lời từ biệt? 

 


