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Phạm Trọng Lệ sưu khảo và dịch
“What’s in a name? That which we call a rose
By any name would smell as sweet.”
(Shakespeare’s Romeo and Juliet, Act II, Scene ii)
Bông hồng dù gọi tên nào,
Thì hoa cũng vẫn ngạt ngào thơm tho.
ban vũ cổ điển Kirov của thành phố
St. Petersburg trình diễn, nhưng
chắc không biết từ trước đến nay
truyện Romeo và Juliet được đưa
lên phim mấy lần? Trước khi trả lời
câu này ở bên dưới, xin lược truyện.
Tiếp theo là phần chuyển dịch sang
tiếng Việt hai đoạn đáng nhớ nhất
trong vở kịch. Đó là cảnh Romeo
nghe Juliet đứng than thở những lời
yêu thương ở bao lơn ngoài phòng
ngủ của nàng nhìn xuống vườn cây
của gia đình Capulet, có biết đâu
cũng lúc đó chàng đứng trong lùm
cây bên dưới, nghe được tâm sự
nàng. Cảnh thứ hai là đêm vĩnh biệt,
lúc gần sáng ở phòng Juliet, sau
đêm hai người gặp nhau như vợ
chồng trước khi chàng đi đầy ở
Mantua.

Chắc độc giả đã nhiều lần nghe qua
truyện Romeo và Juliet, và có thể đã
xem nhiều phim dựa vào cốt truyện,
hay đã nghe nhạc Tchaikovsky phần
mở đầu Fantasy Overture trong vũ
khúc ballet do ban vũ cổ điển
Bolshoi của thành phố Moscow hay
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Bài viết này chia làm năm phần: I.
Cốt truyện; II. Kịch đưa lên phim; III.
Ngôn ngữ và tính hài hước của
Shakespeare; IV. Hai cảnh đáng
nhớ: cảnh ở bao lơn và đêm vĩnh
biệt; V. Chú thích thêm: Nhạc và vũ
cổ điển dựa vào cốt truyện; thăm
Verona, và sách tham khảo.

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

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

Trong buổi tiệc, sau khi gặp Juliet,
Romeo biết nàng là con gái của
dòng họ Capulet có thù với dòng họ
mình, và Juliet cũng khám phá ra
chàng Romeo mà nàng chớm yêu là
con trai của gia đình Montague, tử
thù của dòng họ nàng. Tối hôm đó,
sau khi khách ra về, Romeo lén ở lại.
Đứng dưới vườn nhà Juliet, Romeo
chợt thấy nàng bước ra bao lơn.
Nghe lén thấy nàng than-thở giá
người yêu không phải thuộc dòng họ
Montague, Romeo bèn xuất đầu lộ
325

Ñaëc San Vaên Buùt Mieàn Ñoâng  2018
diện. Juliet lúc đầu bẽn-lẽn khi thấy
Romeo nghe rõ thầm ý của mình,
nhưng rồi hai người trao nhau lời
hứa sẽ yêu nhau mãi mãi. Juliet cho
Romeo hay nàng sẽ lấy chàng, và
bảo chàng sáng hôm sau tìm cách
làm phép cưới. Romeo chạy ra tuviện gặp tu-sĩ Laurence xin giúp làm
chủ lễ. Tu-sĩ Laurence cũng mong
cuộc tình duyên này sẽ giúp hai họ
không thù nhau nữa.

tay gươm giỏi, đâm chết, khi Romeo
chen vào can hai người. Để trả thù
cho bạn, Romeo đấu gươm với
Tybalt và đâm chết tên này, và vì tội
giết người, Romeo bị ông Hoàng
Escalus của xứ Verona tuyên án đầy
biệt xứ, không bao giờ được để chân
về Verona nữa. [Chữ “city” không có
nghĩa là “thành phố” như bây giờ, vì
trong thời Phục hưng, nước Ý chia
thành nhiều city-states, mỗi “city” có
quân đội riêng và có một ông hoàng
cai trị như một “xứ nhỏ.” Verona là
một “xứ”.]
Sau khi đâm chết Tybalt, để tránh
lính tuần, Romeo lén đến gặp tu-sĩ
Laurence xin giúp. Tu-sĩ khuyên
Romeo gặp Juliet đêm đó trước
nhận đi đầy ở vùng Mantua. Vào lúc
này, Ông già Capulet muốn gả Juliet
cho một vị bá tước có họ với ông
Hoàng xứ Verona tên là Paris, vì ông
già không biết gì về chuyện Juliet và
Romeo đã được tu-sĩ Laurence làm
phép thành hôn với nhau rồi. Nếu
Juliet thổ lộ cho cha là đã làm lễ
thành hôn với Romeo thì chàng sẽ
không toàn mạng vì chàng vừa
mang tội giết Tybalt.
Juliet bèn đi tìm tu-sĩ Laurence xin
giúp. Vị tu-sĩ hiến một kế là cho nàng
một lọ thuốc, bảo cứ uống vào đêm
trước hôm phải lấy bá tước Paris.
Chất thuốc này sẽ làm nàng chết giả
trong 42 tiếng đồng hồ. Như vậy, xác

Sáng sớm hôm sau, khi cùng đi với
hai người bạn là Benvolio và
Mercutio, Romeo gặp bà vú nuôi của
Juliet và nhắn với nàng là hãy gặp
tu-sĩ Laurence (có bản viết là
(Lawrence) để làm lễ thành hôn.
Cũng ngày hôm đó, Mercutio đang đi
ngoài phố thì tên Tybalt đến gây sư,
trách sao Mercutio lại chơi thân với
Romeo là kẻ thù của dòng họ
Capulet. Thấy Tybalt hạ nhục
Romeo, Mercutio giận, nhận đấu
gươm, nhưng bị Tybalt, cũng là một
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nàng, theo tục lệ thời đó, sẽ được
quàn tại hầm mộ gia đình Capulet
một hai ngày. Và trong thời gian đó,
tu-sĩ Laurence sẽ báo tin cho Romeo
lúc đó đang lưu đầy ở Mantua đến
cứu. Vì theo mưu của vị tu sĩ nhân
từ này, Romeo và Juliet có thể cùng
trốn khỏi Verona. Bây giờ hãy lo trốn
trước, sau này sẽ xin cha mẹ của hai
họ tha thứ.

sinh bên nàng. Tới hầm mộ Juliet,
Romeo gặp Paris lúc đó cũng mang
hoa đến mộ Juliet. Romeo tưởng
Paris là một tên đào mả lấy trộm nữ
trang nên đâm chết Paris. Trước khi
chết, Paris xin Romeo đem xác mình
đặt gần xác Juliet. Tới chỗ Juliet
nằm, Romeo thấy xác nàng, than
khóc lời vĩnh biệt rồi uống thuốc độc
tự tử. Khi thuốc mê đã giã, Juliet tỉnh
dậy, thấy Romeo chết, bèn rút chiếc
dao găm chàng còn đeo bên mình,
đâm ngực tự vẫn.

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

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

Romeo vẫn không biết gì về kế của
tu-sĩ Laurence, khi đươc tên hầu là
Balthasar đi ngựa đến báo tin Juliet
đã chết. Trước khi lén về Verona
thăm mộ Juliet, Romeo gặp một ông
già bán thuốc ở Mantua, năn nỉ và
mua chuộc ông để ông bán cho một
lọ thuốc độc, với ý định sẽ quyên

II. Kịch đưa lên phim: Từ trước đến
nay có ít nhất 6 cuốn phim về truyện
tình Romeo và Juliet. Theo Charles
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Boyce thì có ít nhất 17 lần truyện
được đưa lên phim nếu kể cả các
phim nói tiếng Pháp, Ả rập và Hindi
Ấn độ.
(1) Phim năm 1936, do nữ tài tử
Norma Shearer, lúc đó 36 tuổi, đóng
vai Juliet; còn vai Romeo thì do
Leslie Howard, lúc đó 43 tuổi, đóng.
Đạo diễn bởi George Cukor.
(2) Năm 1964, nữ tài tử Susan
Shentall và nam tài tử Lawrence
Harvey, lúc đó 26 tuổi đóng vai
Romeo.
(3) Năm 1961, Nathalie Wood, lúc đó
23 tuổi, và Richard Beymer, 22 tuổi,
đóng trong vở nhạc kịch West Side
Story, kể chuyện hai bọn băng đảng
ở New York, tích truyện dựa vào vở
kịch này. Nhạc do L. Bernstein.
(4) Năm 1968, Olivia Hussey, lúc đó
15 tuổi, đóng vai Juliet cùng với
Leonard Whiting, 17 tuổi, đóng vai
Romeo. Đạo diễn người Ý Franco
Zeffirelli. Có lẽ đây là cuốn phim hay
và thành công nhất.

(5) Năm 1996: Vai Juliet do nữ tài tử
Angelina Jolie 21 tuổi đóng, và
Nathaniel Marston, 20 tuổi, đóng vai
Romeo.
(6) Năm 1996: Claire Danes, 16 tuổi,
đóng vai Juliet, và Leonardo
DiCaprio, lúc đó 21 tuổi, đóng vai
Romeo. [Phần này viết dựa theo bài
báo của Anita Gates đăng trong New
York Times ngày 10/27/96, trang
H13.]

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

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

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

Hai gia đình môn đăng hộ đối
Ở thành Verona diễm lệ, nơi vở kịch
của chúng tôi dàn cảnh,
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dòng 4, hai chữ “civil blood” (gây
tương tàn) and “civil hands” (bàn tay
hiền lành, ngụ ý dân sống hiền lành
trong cộng đồng) ở trong cùng một
câu, chữ nọ làm mạnh nghĩa thêm
chữ kia, chữ nọ là nguyên nhân gây
nên chữ kia là hậu quả. Ở dòng 9,
chữ “death-marked” ngụ hai nghĩa:
(a) bị số mệnh bắt phải chết; (b) mục
tiêu của họ là cái chết. “Take their
life” (dòng 6) có hai nghĩa: (a) từ hai
dòng họ tử thù sinh ra; (b) kết liễu
đời họ.

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

-Óc hài hước: Trong đoạn đầu vở
kịch, cảnh hai tên gia nhân Sampson
và Gregory của dòng họ Capulets
đeo khiên nhỏ và gươm, bàn nhau
nếu gặp gia nhân nhà Montagues,
chúng cũng không sợ. Chữ “bite the
thumb,” nghĩa đen là “cắn đầu ngón
tay cái,” nhưng nghĩa bóng là “ra dấu
ngón tay chửi ai.” Tương tự, bây giờ
có thành ngữ “Thumb one’s nose.”
Ta hãy nghe hai tên gia-nhân gia
đình Capulet là Sampson và Gregory
bàn nhau bằng ngôn từ hơi thô-tục
vì chúng đóng vai trò của comic
relief, làm không khí của bi-kịch bớt
căng thẳng:

B. Buồn mà vui, vang tiếng cười của
khán giả: Tuy kịch Romeo và Juliet
là một bi-kịch, nhưng không phải lúc
nào cũng buồn thảm, nhờ óc khôi
hài
và
tài
chơi
chữ
của
Shakespeare.
-Cách dùng chữ:
Theo Jill L.
Levenson (chú thích bên dưới bài),
phần mào đầu (Prologue) cho thấy
cách dùng chữ của Shakespeare.
Như phép dùng tương phản (gọi là
antithesis), và cân đối (symmetry),
như ở dòng 3, hai chữ “grudge” (thù
ghét) và “mutiny” (nổi loạn), và ở

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

with the men, I will be civil with the
maids—I will cut off their heads.
[Sampson: Mối hận thù của chủ
mình cũng là của chúng ta. Tớ sẽ
cho chúng biết, tớ là một tay bạo tàn.
Khi tớ đánh thắng bọn đàn ông họ
Montague, tớ sẽ lịch sự với bọn
thiếu nữ—tớ sẽ chặt đầu chúng.
Gregory: The heads of the maids?
[đầu thiếu nữ?]
Sampson: Ay, the heads of the
maids, or their maidenheads. Take it
in what sense thou wilt. [Phải, đầu
thiếu nữ, hay là trinh-tiết của họ. Tùy
anh muốn hiểu nghĩa nào thì hiểu.]
Gregory: They must take it in sense
that feel it. [Họ sẽ hiểu tùy cảm-giác
của họ.]

Abram: (gia nhân nhà Montague)
Do you bite your thumb at us, sir?
[Có phải Anh hạ nhục bọn tôi, hả?]
Sampson:
[aside to Gregory] Is the law of our
side if I say “Ay”?
[Quay lại hỏi Gregory]--Nếu tớ trả lời
“Phải” thì chúng ta có đúng luật
không?
Gregory: [aside to Sampson]
No. [Nói riêng với Sampson] Không.
Sampson:
No, sir, I do not bite my thumb at
you, sir, but I bite my thumb, sir.
[Thưa không, tôi không cắn ngón cái
ra dấu chửi anh, nhưng, xin thưa, tôi
cắn ngón cái của tôi ạ.]

-Thí dụ 4: [Hồi II, cảnh ii)
ROMEO: O, wilt thou leave me so
unsatisfied? [Ôi, sao em để lòng ta
còn khao khát thế này?]
JULIET
What satisfaction canst thou have tonight? [Thế chàng muốn thỏa mãn gì
đêm nay?]

-Thí dụ 2: Hai nghĩa của chữ
“Maidenhead”:
Cũng trong đoạn mở đầu:
Sampson: Any dog of that house of
Montague moves me. [Bất cứ tên vũ
phu nào trong dòng họ Montague
cũng làm tớ nổi giận.]
…
Sampson: ‘Tis all one. I will show
myself a tyrant. When I have fought

ROMEO
Th’ exchange of thy love’s faithful
vow for mine. [Cùng em trao đổi lời
thề sẽ yêu chung thủy.]
-Thí dụ 5: “Life” có nhiều nghĩa.
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Juliet: Then, window, let day in, and
let life out.
[Cửa sổ ơi, mở ra cho ánh sáng lùa
vào, và cho nguồn sống thoát đi.]
Chữ “life” ở đây có nhiều nghĩa: đối
với Juliet, Romeo là “nguồn sống”
của nàng; Mạch sống thoát đi, hay
từ giờ phút Romeo từ cửa sổ leo
xuống ra đi, là đi vào cõi chết. Hai
nhân vật Romeo và Juliet chưa biết
số phận họ, nhưng khán giả được
cho hiểu là điềm báo trước sự vĩnh
biệt của họ, vì chàng ra đi lần này là
lần cuối hai người còn thấy nhau khi
còn sống. Chữ “life” làm khán giả
hay độc giả liên tưởng đến chữ phản
nghĩa “death,” cũng như chữ “day”
báo trước chữ phản nghĩa “night”
như một cặp chữ: day/life và
night/death. Chữ “window,” một vật
vô tri vô giác được nhân cách hóa,
tượng trưng sự ấm cúng của tình
yêu hai người. Bây giờ khi Juliet xin
cửa sổ mở ra, của sổ có quyền định
đoạt về số phận Romeo. Trong câu
trên, chữ “in” đối với chữ “out”: Then
window, let day in, and let life out.

CAPULET
What noise is this? Give me my long
sword, ho!
Chuyện gì lộn xộn vậy? Lấy cho ta
thanh gươm dài, bay đâu!
WIFE (vợ ông già Capulet)
Crutch, a crutch! Why call you for a
sword?
Đưa ổng cái nạng, cái nạng! Tại sao
ông đòi lấy gươm cho ông?
IV. Hai cảnh đáng nhớ của vở bikịch:
=>Hồi II, cảnh ii, câu 1-106: Cảnh ở
bao lơn ngoài phòng ngủ của Juliet
(Trong khi Juliet nói một mình, thì
Romeo nghe lén.)
[Act II, Scene ii, lines 1-106]
ROMEO (coming forward)
He jests at scars that never felt a
wound.
[Enter Juliet above at a window]
But soft! What light through yonder
window breaks?
It is the East, and Juliet is the sun.
Arise, fair sun, and kill the envious
moon,
Who is already sick and pale with
grief

Vậy thì, cửa sổ ơi!
Mở ra cho ánh sáng vào,
Để cho mạch sống dạt dào thoát đi!
-Thí dụ 5: Ông già Capulet vị vợ
ngăn cản không cho gây sự.
(Hồi I, cảnh 1)
Cảnh lộn xộn ngoài phố.
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That thou, her maid, art far more fair
than she.
Be not her maid since she is
envious.
Her vestal livery is but sick and
green,
And none but fools do wear it. Cast it
off.
It is my lady. O, it is my love!
O, that she knew she were!
She speaks, yet she says nothing.
What of that?
Her eye discourses; I will answer it.
I am too bold. ‘Tis not to me she
speaks.

What if her eyes were there, they in
her head?
The brightness of her cheek would
shame those stars
As daylight doth a lamp; her eye in
heaven
Would through the airy region stream
so bright
That birds would sing and think it
were not night.
See how she leans her cheek upon
her hand.
O that I were a glove upon that hand,
That I might touch that cheek!
ROMEO [Từ vườn cây của gia đình
Capulet, Romeo bước ra, thoáng
nghe nói nàng yêu mình.]
(Mercutio) diễu về những vết thương
lòng mà chưa từng bị trúng tên của
thần ái tình Cupid. [Lúc đó Juliet
bước ra bao lơn nhìn xuống vườn]
Nhưng hãy yên lặng! Ánh sáng nào
le lói trên cửa sổ kia?
Đó là phương đông, và Juliet là mặt
trời mới mọc.
Nhô lên đi! Mặt trời yêu dấu, và hãy
sáng lòa lên để che mặt trăng ghen
tuông đang bịnh và xanh xao vì buồn
[Thần mặt trăng Diana tượng trưng
sự trinh trắng và là thần hộ mệnh
cho các trinh nữ; Romeo ví Juliet
như trinh nữ theo hầu Diana.]
Mặt trăng lu mờ đi vì em đẹp hơn.

Two of the fairest stars in all the
heaven,
Having some business, do entreat
her eyes
To twinkle in their spheres till they
return.
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Ôi, ước sao ta là chiếc bao tay của
nàng
để ta có thể vuốt ve đôi má đó!

Em đừng làm trinh nữ hầu hạ thần
mặt trăng vì nàng ghen tức.
Tấm áo trinh trắng của nàng làm
nàng trông bịnh hoạn và xanh xao.
Chỉ có những tên hề mới bận tấm áo
đó. Hãy bỏ áo ấy đi!
Chính là Juliet của ta kìa. Ôi, người
ta yêu dấu! Ôi, giá nàng biết vậy!
Nàng đang nói mà ta không nghe
thấy gì cả. Thế nghĩa là gì?
Mắt nàng nhìn quanh; ta phải lên
tiếng với nàng.
Ta liều quá. Nàng đâu có nói với ta.
Khi hai vì sao sáng nhất bầu trời nài
xin mắt nàng chiếu sáng thay cho
chúng trên quĩ đạo để chúng phải
chạy đi lo chuyện khác. [Theo hệthống thiên văn Ptolemy, mà người
thời đó tin tưởng, thì tinh tú được
mang trên quĩ đạo vòng quanh trái
đất ở trung tâm vũ trụ bằng những
tinh cầu thủy tinh.]
Ví thử như mắt nàng ở trên bầu trời
và tinh tú ở trên đầu nàng?
Hào quang trên đôi má nàng sẽ làm
lu mờ tinh tú
Như ánh sáng ban ngày làm mờ ánh
đèn dầu le lói.
Mắt nàng trên bầu trời sẽ tỏa sáng
thật rõ
khiến chim chóc cất tiếng hót vì
tưởng ánh sáng của nàng là ban
ngày.
Hãy nhìn xem nàng đang dựa má
trên bàn tay.

JULIET
Ay me.
ROMEO [aside]
O, speak again, bright angel, for thou
art
As glorious to this night, being o’ver
my head,
As is a wingèd messenger of heaven
Unto the white-upturnèd wond’ring
eyes
Of mortals that fall back to gaze on
him
When he bestrides the lazy puffing
clouds
And sails upon the bosom of the air.
JULIET
Chao ơi!
ROMEO [Nói một mình]
Nàng cất tiếng.
Ôi, hãy nói lên nữa đi, nàng tiên rạng
ngời hào quang,
Vì đêm nay nàng lộng lẫy, phía trên
đầu ta,
Như thiên thần có cánh từ trời phái
xuống
Đoái nhìn kẻ phàm trần ngửa mặt ra
đằng sau
để ngước mắt trắng kinh ngạc nhìn
lên,
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Khi thiên thần cưỡi mây nhẹ lãng
đãng
Lướt trong lòng khí quyển.

And, for thy name, which is no part
of thee,
Take all myself.

JULIET
O Romeo, Romeo, wherefore art
thou Romeo?
Deny thy father and refuse thy name,
Or, if thou wilt not, be but sworn my
love,
And I’ll no longer be a Capulet.

JULIET
Romeo, chàng hỡi, Romeo! Tại sao
chàng lại mang tên Romeo?
Hãy từ cha chàng, hãy khước họ
chàng;
Hay, nếu chàng không muốn vậy, thì
chỉ cần thề yêu em,
Là em sẽ không còn là đứa con của
dòng họ Capulet nữa.

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

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

JULIET
’Tis but thy name that is my enemy.
Thou art thyself, though not a
Montague.
What’s Montague? It is not hand, nor
foot,
Nor arm, nor face, nor any other part
Belonging to a man. O, be some
other name!
What’s in a name? That which we
call a rose
By any other word would smell as
sweet.
So Romeo would, were he not
Romeo called,
Retain that dear perfection which he
owes
Without that title. Romeo, doff thy
name,

JULIET
Chỉ có tên chàng là kẻ thù của em;
Chàng vẫn là chàng, dù chàng
không phải là người trong họ
Montague.
Tên Montague là gì? Tên đó đâu có
phải xương thịt, như bàn tay, bàn
chân,
Cánh tay, khuôn mặt hay bất cứ bộ
phận nào của người!
Chàng hãy mang tên khác! Trong
tên có gì mà quan hệ vậy?
Bông hồng dù gọi tên nào,
Thì hoa cũng vẫn ngạt ngào thơm
tho.
Nên Romeo, dù cho chàng không
còn mang tên Romeo,
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Ai đó? Ai nấp trong bóng tối
nghe trộm ý thầm của em?

Thì chàng vẫn còn giữ vẻ tuyệt-vời
đáng yêu mà chàng có
Dù không mang tên ấy. Romeo, hãy
lột tên chàng đi;
Và để đổi cái tên không thuộc về
chàng,
Xin dâng chàng toàn thân em.

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

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

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

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

ROMEO
Neither, fair maid, if either thee
dislike.

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

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

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

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

JULIET
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Vậy nên người trong họ em chẳng
thể cản được ta.

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

JULIET
If they see thee, they will murder
thee.
ROMEO
Alack, there lies more peril in thine
eye
Than twenty of their swords. Look
thou but sweet,
And I am proof against their enmity.

ROMEO
With love’s light wings did I o’erperch
these walls,
For stony limits cannot hold love out,
And what love can do, that dares
love attempt.
Therefore thy kinsmen are no stop to
me.

JULIET
Nếu họ nhà em thấy chàng ở đây,
chúng sẽ giết chàng.
ROMEO
Ôi, trong mắt nàng còn nhiều nguy
hiểm
Hơn hai muơi thanh gươm của
người trong dòng họ nàng. Nàng chỉ
dịu dàng nhìn ta,
Là ta sẽ trở thành mình đồng da sắt
chống mọi thù địchø.

JULIET
Hãy nói cho em biết, làm sao chàng
vào đây được, và sao lại làm vậy?
Tường quanh vườn cây vừa cao vừa
khó trèo.
Chàng là người họ Montague như
vậy, ngộ họ hàng em mà biết chàng
ở đây
thì chàng chỉ có chết.

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

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

ROMEO
I have night’s cloak to hide me from
their eyes,
And, but thou love me, let them find
me here.
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Ai chỉ cho chàng tìm ra chốn này?

My life were better ended by their
hate
Than death proroguèd, wanting of
thy love.

ROMEO
Tình yêu trước tiên thúc ta dò hỏi.
Tình yêu ban cho ta lời khuyên, và ta
cho tình yêu cặp mắt đi tìm.
Ta không phải là nhà hàng hải,
nhưng để chiếm được em thì:
Dù em trôi giạt bờ xa,
Biển sâu cũng lội, can qua chẳng
sờn.

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

JULIET
Thou knowest the mask of night is
on my face,
Else would a maiden blush bepaint
my cheek
For that which thou hast heard me
speak tonight.
Fain would I dwell on form; fain, fain
deny
What I have spoke. But farewell
compliment.
Dost thou love me? I know thou wilt
say “Ay,”
And I will take thy word. Yet, if thou
swear’st,
Thou mayst prove false. At lovers’
perjuries,
They say, Jove laughs. O gentle
Romeo,
If thou dost love, pronounce it
faithfully.
Or, if thou thinkest I am too quickly
won,

JULIET
By whose direction found’st thou out
this place?
ROMEO
By love, that first did prompt me to
inquire.
He lent me counsel, and I lent him
eyes.
I am no pilot; yet, wert thou as far
As that vast shore washed with the
farthest sea,
I should adventure for such
merchandise.
JULIET
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Và em sẽ tin lời chàng. Tuy nhiên,
nếu chàng thề với em,
thì chàng có thể bị chứng tỏ là thề
dối.
Người ta nói, khi những kẻ yêu nhau
thề như “cá trê chui ống,”
thì thần Jupiter phá lên cười. Ôi,
chàng Romeo phong nhã,
Nếu thực lòng yêu em, hãy nói thật
cho em biết.
Còn nếu chàng nghĩ em dễ bị xiêu
lòng,
thì em sẽ cau mày nhăn mặt, làm
khó, từ chối
để chàng phải theo đuổi, nài nỉ tán
tỉnh.
Nếu không thì dù có mọi vật trên đời,
em cũng chẳng làm vậy.
Nói thật chàng nghe, chàng
Montague yêu dấu, vì em quá yêu
chàng nên chàng có thể cho rằng
em thiếu đoan trang.
Nhưng tin em đi, chàng ơi, em sẽ
chứng tỏ còn chung thủy hơn
những cô gái vờ e-lệ để ra vẻ dè dặt.
Em thú nhận, lẽ ra em nên dè dặt và
làm cao hơn,
Nhưng chàng đã nghe lời thổ lộ tình
yêu chung thủy của em,
trong khi em không biết rằng chàng
nghe thấy. Nên hãy tha lỗiù cho em,
và đừng nghĩ lầm rằng em xiêu lòng
dễ dàng,
chỉ vì tình yêu phóng túngï mà đêm
tối đã tiết lộ.

I’ll frown and be perverse and say
thee nay,
So thou wilt woo, but else not for the
world.
In truth, fair Montague, I am too fond,
And therefore thou mayst think my
haviour light.
But trust me, gentleman, I’ll prove
more true
Than those that have more coying to
be strange.
I should have been more strange, I
must confess,
But that thou overheard’st ere I was
ware
My true-love passion. Therefore
pardon me,
And not impute this yielding to light
love,
Which the dark night hath so
discoverèd.
JULIET
Chàng biết bóng đêm che khuôn mặt
em,
Nếu không thì chàng sẽ thấy má em
đỏ bừng
Vì thấy chàng nghe được những lời
em thổ lộ đêm nay.
Em cũng muốn giữ tư cách và sẵn
sàng chối những điều em đã nói,
Nhưng mà thôi, hãy dẹp qua tư cách
lịch sự.
Chàng yêu em không? Em biết
chàng sẽ nói “Có,”
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=>Đêm Vĩnh Biệt
(Hồi III, cảnh v, từ câu 1-40). Sau khi
bí mật làm lễ cưới, Romeo được
người vú nuôi của Juliet giúp, tới
phòng ngủ của Juliet. Hai người qua
đêm đầu tiên như vợ chồng, trước
khi Romeo đi đầy ở Mantua. Hai
người đang đứng bên song cửa.
Đoạn này là lúc sau khi hai người đã
qua đêm bên nhau, Juliet lần đầu
tiên gọi Romeo là “love” và Romeo
gọi Juliet là “my soul.”
JULIET
Will thou be gone? It is not yet near
day.
It was the nightingale, and not the
lark,
That pierced the fearful hollow of
thine ear.
Nightly
she
sings
on
yond
pomegranate tree.
Believe me, love, it was the
nightingale.

ROMEO
It was the lark, the herald of the
morn,
No nightingale. Look, love, what
envious streaks
Do lace the severing clouds in
yonder east.
Night’s candles are burnt out, and
jocund day
Stand tiptoe on the misty mountain
tops.

JULIET
Chàng phải đi bây giờ ư? Trời chưa
sáng đâu.
Đó là tiếng chim họa mi, chứ không
phải tiếng chim sơn ca
Làm chói tai chàng và làm chàng lo.
Đêm nào nó cũng hót trên cây lựu
ngoài kia.
Người yêu hỡi, hãy tin em, đó là
tiếng chim họa mi.
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I must be gone and live, or stay and
die.

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

ROMEO
Đó là tiếng chim sơn ca, con chim
hót báo trước ban mai,
Chứ không phải tiếng chim họa mi.
Này, em hãy xem, người yêu hỡi,
Ánh sáng ban ngày hiểm độc xuyên
qua những áng mây ở phía Đông
đằng xa.
Những ngôi sao đã lặn, và ngày vui
tươi
Đang nhón gót trên đỉnh núi mờ
sương.
Ta phải đi thì mới sống, chứ ở lại thì
chết.
JULIET
Yond light is not daylight, I know it, I.
It is some meteor that the sun
exhaled
To be to thee this night a torchbearer
And light thee on thy way to Mantua.
Therefore stay yet. Thou need’st not
to be gone.

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

JULIET
Ánh sáng ấy không phải là ánh sáng
ban ngày đâu, em biết mà.
Đó là một vì sao băng từ mặt trời
bốc ra, là kẻ mang đuốc
Soi đường cho chàng đi đầy ở
Mantua.
Nên xin chàng nán lại. Chàng không
cần phải đi ngay.
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Người yêu ơi, em thấy trong người
thế nào? Mình hãy trò chuyện. Chưa
sáng đâu.

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

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

ROMEO
More light and light, more dark and
dark our woes!
[Enter Nurse hastily]
ROMEO
Bình minh đã ló rạng rồi,
Sầu thêm dằng dặc chẳng nguôi
chút nào.
[Enter Nurse hastily]
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ngày hôm sau bí mật làm lễ thành
hôn ở nhà thờ, và chết vào hôm thứ
sáu. Từ một chàng trai mê gái (nàng
Rosaline), Romeo trở thành một
ngưòi tình, một người chồng (nhận
đi đầy, chịu trách nhiệm). Truyện
tình bi thảm của hai người đã giúp
cho hai họ quên thù xưa.

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

-Nhạc phổ theo kịch:

JULIET
Then window, let day in, and let life
out.
BÀ VÚ NUÔI [chạy vội vào phòng]
Tiểu thư ôi!
JULIET
Chuyện gì thế, vú?
BÀ VÚ NUÔI
Lệnh bà sắp đến phòng tiểu thư.
Sáng rồi. Coi chừng. [Bà vú nuôi ra
khỏi phòng]
JULIET
Vậy thì, cửa sổ ơi!
Mở ra cho ánh sáng vào,
Để cho mạch sống dạt-dào thoát đi.

Người ưa nhạc cổ điển thường
nghe:
“Romeo and Juliet” của Hector
Berlioz làm năm 1838, và bản hòa
tấu của P.I. Tchaikovsky “Romeo
and Juliet Fantasy Overture,” viết
năm 1864. Độc giả ưa thích ballet có

V. Chú Thích Thêm
-Kịch chuyển rất nhanh: Các biến cố
xẩy ra trong vòng một tuần. Romeo
và Juliet gặp nhau hôm chủ nhật,
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thể xem vũ cổ điển do Serge
Prokofiev soạn năm 1936.

That tips with silver all these fruittree tops—
(Lời Romeo, hồi II, cảnh ii, câu 107108)
Thưa tiểu thư, kẻ này xin thề trước
vừng trăng sáng
Đang đổ ánh bạc trên những ngọn
cây ăn quả này--

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

-O, swear not by the moon, th’
inconstant moon,
That monthly changes in her circled
orb,
Lest that thy love prove likewise
variable.
(Lời Juliet, Hồi II, cảnh ii, câu 109111)
Xin đừng thề trước vừng trăng, vừng
trăng thay lòng đổi dạ,
Mỗi tháng một lần, nó thay đổi trong
quĩ đạo tròn của nó.
Em sợ tình chàng cũng đổi thay như
vậy
-Good night, good night! Parting is
such a sweet sorrow
That I shall say good night till it be
morrow.
(Lời Juliet, Hồi II, cảnh ii, câu 185186)

-Những câu đáng nhớ trong vở kịch:
-A pair of star-crossed lovers…
(Trong phần Đồng ca Mở đầu): Cặp
tình nhân mệnh yểu.

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

-Lady, by yonder blessèd moon I
vow,
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Phân ly một mối sầu êm,
Xin bình minh để chàng yên giấc
nồng.

Crystal, David and Ben Crystal.
Shakespeare’s Words: Glossary &
Language
Companion.
London:
Penguin Books, 2002

-Then window, let day in, and let life
out.
(Lời Juliet, Hồi III, cảnh v, câu 41)

Shakespeare, William. The Tragedy
of Romeo and Juliet, edited by
Barbara A.
Mawat and Paul Werstine. New
York: Washington Square Press,
1992. Giá $18.95

Mở ra cho ánh sáng vào
Để cho mạch sống dạt dào thoát đi.
-For never was a story of more woe
Than this of Juliet and Romeo.
(Lời Ông Hoàng Escalus, hồi V, cảnh
iii, câu 309-310)

Shakespeare, William. Romeo and
Juliet, edited by Jill L. Levenson.
Oxford, UK: Oxford University Press,
2000. Giá $10.95

Mối tình nào thảm thương hơn,
Truyện nàng Juliet và chàng Romeo.

(Viết xong tại Virginia, 1/1/97;
sửa lại 10/2/07)

Phạm Trọng Lệ

-Sách tham khảo dễ kiếm:
Boyce, Charles. Shakespeare A to Z.
New York: Bantam Doubleday Dell
Publishing Company, 1990. Giá
$7.95
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Ba mươi năm lưu lạc
Quê cũ đã mù tăm!
Chim bay về biển Bắc
Thăm thẳm mộng cành Nam
Ngoài song chiều đã tắt,
Hoài niệm xanh đã vàng,
Soi gương, người lạ mặt
Ngó sững ta bàng hoàng.
Tóc xưa giờ điểm bạc,
Nỗi xót tình ly tan.
Đêm dài, thân lữ khách
Quán trọ sầu mênh mang.
Ba mươi năm lưu lạc
Đất mẹ cách trùng khơi.
Đầy trời bông tuyết trắng
Lòng riêng những ngậm ngùi.
Từng mùa Thu lá chết,
Bày ve khan giọng đời
Chim bằng đôi cánh mỏi
Biển động sầu khôn nguôi!
Đành thôi tình lận đận
Thao thức mộng canh trường
Người xưa xa vạn dặm
Có xót lòng tha hương?

Hoàng Song Liêm
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Truyện ngắn Hồng Thủy
Đã từ lâu Trâm không còn hứng thú
mong người đưa thư nữa. Bạn bè
Trâm hầu hết đều văn minh cả, mọi
người chỉ dùng email để liên lạc với
nhau. Những nét chữ
viết tay trên những
trang giấy mỏng, gửi
gấm tâm tình qua
phong thư nhờ bưu
điện chuyển đã trở nên
rất hiếm quí, hầu như
không còn nữa. Mỗi
ngày người đưa thơ
vẫn đến, bỏ vào thùng
thơ mấy tờ quảng cáo,
thỉnh thoảng lẫn vào vài
cái thơ đòi tiền của các hãng Credit
Card. Không hiểu sao những lá thư
viết tay mất nhiều thì giờ hơn những
điện thư nhiều, vậy mà hồi đó, bạn
bè, họ hàng vẫn liên lạc với nhau
thường xuyên hơn, nhất là những
dịp lễ Tết. Những tấm thiệp thật đẹp
với những dòng chữ đầy ân tình gửi
cho nhau nhiều như bươm bướm.
Bây giờ, qua những tiến bộ vượt bực
của khoa học, vào dịp lễ Tết, số
người gửi riêng email cho từng

người thân để chúc nhau cũng rất ít.
Thường họ hay gửi chung cho tất cả
bạn bè bằng hữu, một email chúc
Tết với những lời xã giao tốt đẹp mà
phần lớn mọi người ai
cũng hay dùng để gửi
chung
cho
những
người quen. Đôi khi
thân hay sơ đều nhận
được giống nhau hết.
Mỗi lần nhận những
mail như vậy Trâm lại
thấy ngậm ngùi, nhớ
những tấm thiệp với
những chữ viết ân cần
thắm thiết chỉ gửi riêng
cho một mình mình. Trâm tự cười
mình cù lần quá. Thời đại hoàng kim
của điện thư, mà còn lưu luyến
những cái thiệp cổ lỗ sĩ.
Qua khung cửa sổ, Trâm thấy xe thơ
đang ngừng trước nhà. Người đưa
thơ bước xuống xe, trên tay cầm 1
cái phong bì lớn đi vào trước cửa.
Trâm ngạc nhiên chạy vội ra đón
bao thơ. Người gửi tên Thành, địa
chỉ ở Seattle gửi cho Trâm. Trâm xé
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lớn. YT săn sóc, cưng chiều Trâm
như một cô em nhỏ. Trâm còn ngây
thơ, lại đang ở tuổi hồn nhiên nghịch
ngợm, nên rất vô tư khi tiếp xúc với
YT.
Bất ngờ, hiệp định Geneve chia đôi
đất nước. Trâm theo gia đình di cư
vào Nam. Từ cô bé con của trường
Hồng Bàng Hà Nội, Trâm trở thành
cô nữ sinh lớp đệ thất của trường
Nữ trung học Trưng Vương. Trường
mới, bạn mới, đã làm những kỷ niệm
của thời Tiểu học và hình ảnh ông
anh của bạn trở nên mờ nhạt. Trâm
cũng mất luôn cả liên lạc với Xuân
Hồng em của YT.

vội bao thơ, ông Thành nào đó viết
cho Trâm mấy dòng vắn tắt
“Thưa chị Trâm, tôi là bạn thân của
nhà văn YT. Anh đã qua đời hơn một
tuần rồi. Trước khi biết mình có thể
sẽ ra đi bất cứ lúc nào, YT có dặn
tôi, khi anh đi rồi thì gửi cái phong bì
này đến chị. Kính. Nguyễn Thành.”
Chỉ mấy dòng chữ ngắn ngủi, mà đối
với Trâm, có tác dụng như một cơn
bão bất ngờ kéo đến. Làm sao Trâm
có thể tin là YT đã vĩnh viễn ra đi.
Không thể nào chuyện đó có thể xảy
ra. Trâm muốn hét lên thật lớn,
nhưng nàng chỉ ngồi bàng hoàng
chết lặng trên ghế, nước mắt chảy
dài. YT quá trẻ để ra đi sớm như
vậy.
YT là bút hiệu của một nhà văn,
con Thầy giáo của Trâm, anh của
một cô bạn học, và là bạn chí thiết
của ông anh Trâm. Ngay từ lúc
bút hiệu YT xuất hiện trên văn
đàn, một số người thân đã biết YT
có nghĩa là YÊU TRÂM. YT viết
văn, làm thơ rất nhiều và khá nổi
tiếng.
Khi mới hồi cư về Hà Nội, Trâm
ghi tên học ở trường Tiểu học
Hồng Bàng do ba của YT làm
Hiệu Trưởng. Ông cũng là thầy
dậy Toán của Trâm. Lúc đó Trâm
còn là một cô bé ngô nghê, mới học
lớp nhất. YT đã học đệ tứ ở trường
CVA. Trâm chơi thân với em gái của
YT nên luôn coi YT như một ông anh

Năm năm sau, lúc Trâm đã là cô nữ
sinh đệ tam của trường TV. Tình cờ
một hôm lang thang với các bạn ở
đường Lê Lợi, Trâm gặp lại YT. Vẫn
mái tóc bồng bềnh nghệ sĩ, vẫn đôi
mắt nhìn như xoáy vào hồn người
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nàng chứ, sao lại mua hoa tím trông
buồn quá vậy?” YT nói nhỏ với Trâm
“Hoa hồng đỏ dành cho những
người đã yêu nhau, chưa được nàng
yêu thì tặng hoa tím, vì Violet tím
tượng trưng cho tình yêu thầm lặng,
chàng đang tỏ tình khéo đấy”.
Sau buổi gặp lại YT, Trâm thường lui
tới thăm viếng Thầy cô và chơi với
Xuân Hồng. Tết năm đó, Trâm nhận
được tấm carte chúc tết
của YT có hình bó hoa
Violet mầu tím thật đẹp
với mấy dòng chữ
“Những bông hoa tím
này của Trâm đó, chúc
năm mới thật vui và
nhiều may mắn”. Nhìn
tấm Carte, Trâm nhớ
ngay đến lời giải thích
của YT về ý nghĩa của
hoa Violet tím. Trâm
hiểu YT muốn gửi gấm
điều gì. Trâm biết và rất
cảm
động,
nhưng
không thể nào đáp lại
được, vì tim nàng đã
trao cho người khác mất rồi. Trâm
biết YT vẫn âm thầm lặng lẽ yêu
Trâm.
Ngày Trâm học xong Trung Học,
cũng là ngày YT tốt nghiệp Đại Học
Sư Phạm, chàng nhờ Xuân Hồng
đưa cho Trâm lá thơ tỏ tình chính
thức. Nhưng ngay hôm sau, Xuân
Hồng đã hoàn lại lá thư và nhìn anh

đối diện. YT đứng lặng như trời
trồng trước mặt Trâm, niềm vui vỡ
òa trong tiếng reo “Trời ơi, Trâm”,
Trâm cũng vui mừng quá đỗi, nàng
ríu rít hỏi thăm Thầy cô và Xuân
Hồng. YT rủ Trâm về nhà chơi để
gặp Bố mẹ và em gái. Trâm thoái
thác vì kẹt đi với các bạn. YT nhanh
nhảu đòi đi tháp tùng. Lũ bạn tinh
quái của Trâm ra điều kiện YT phải
bao cả bọn đi ăn kem.
Vào tiệm kem, trong lúc
mọi người vui vẻ ăn
uống, bài hát When I
fall in love vang lên thật
dìu dặt. YT nhìn Trâm
đắm đuối “Em thích bài
hát này không? Anh
yêu cầu để tặng em
đó”. Trâm gật đầu bối
rối, hai má đỏ au. Lũ
bạn nghịch ngợm của
Trâm được dịp chọc
phá thỏa thích. Ở tiệm
kem ra, mọi người kéo
nhau vào rạp Vĩnh Lợi
coi phim A certain
smile. Trong phim có một đoạn
người đàn ông và người con gái
đang ngồi ăn với nhau, một người
bán hoa đi tới, trong rổ hoa có đủ
thứ hoa, hoa hồng đỏ, hoa cúc trắng
và hoa violet mầu tím. Người đàn
ông mua bó hoa tím tặng người con
gái. Trâm buột miệng phê bình “lẽ ra
anh chàng phải mua hoa hồng tặng
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ái ngại “Anh ơi, trễ rồi, Trâm đã đính
hôn với người khác rồi nên em
không đưa thơ nữa…” Từ đó Trâm
không có cơ hội gặp YT, nghe nói
YT đã nhận đi dậy học ở một tỉnh xa.
Ít lâu sau, Trâm lập gia đình, bận rộn
với cuộc đời làm vợ, làm mẹ, Trâm
không còn thì giờ
vấn vương với
những kỷ niệm
của thuở học trò.
Sau đó, Trâm
theo ông chồng
nhà binh thuyên
chuyển khắp nơi
và không được tin
tức gì về YT nữa.
Sau biến cố 1975, Trâm nghe nói gia
đình YT kẹt lại. Lâu lắm về sau Trâm
mới được một người bạn cho biết
gia đình YT đã đi vượt biên qua Mỹ
và hiện đang ở Seattle. Cách đây
khoảng mười năm, có dịp ghé
Seattle, Trâm tìm đến thăm Thầy
học cũ, mới biết Thầy đã qua đời.
Chỉ còn Cô đang ở chung với gia
đình của YT. Lúc Trâm đến thăm, Cô
đang nằm chơi ở võng ngoài vườn,
Trâm cúi xuống ôm Cô, hai thầy trò
mừng mừng, tủi tủi. YT đứng nhìn
cũng xúc động không kém. Bỗng YT
kêu lên “Trâm có tóc bạc rồi cơ à?”
Cô nhìn YT mắng yêu “cái thằng này
vạch lá tìm sâu, mẹ thấy Trâm vẫn
trẻ như xưa, làm gì mà có tóc bạc”.
YT cười, chỉ sợi tóc trắng ngắn ngủn

mọc chĩa ra ở đỉnh đầu “đây này, mẹ
không thấy sao, tóc bạc chính cống
bà lang Trọc”. Cô dơ tay khoát nhẹ
vào không khí “cái thằng khỉ, đó là
tóc sâu chứ tóc bạc gì”. Trâm cảm
động nhìn Cô trìu mến “Cô ơi, tóc
bạc thật đấy, con già rồi còn gì”. YT
nhìn Trâm với ánh
mắt thiết tha “em
có tóc bạc, nhưng
chưa già. Chả bao
giờ già với anh,
nhất là nụ cười
của em, vẫn là nụ
cười của hơn 40
năm về trước mà
anh không làm
sao quên được”. Cô nắm tay Trâm
âu yếm “Anh con nói thật đấy, Cô
biết, lúc nào nó cũng nhớ con”. Trâm
xúc động nhìn YT, mắt long lanh ướt
và nói thật nhỏ “Cám ơn anh”.
Buổi hội ngộ sau hơn 40 năm xa
cách chỉ có vậy, thật nhẹ nhàng,
cảm động và thật khó quên…
Sau đó Trâm nhận được thơ của YT
do anh ruột Trâm chuyển lại. Trong
thơ có đoạn YT viết khiến Trâm nhớ
mãi “…Sau hai lần đổi đời 54 và
75. Hơn 40 năm, hình ảnh em vẫn
chập chờn trong ký ức anh. Ngày
em đi lấy chồng, em có lỗi hẹn gì
với anh đâu. Anh biết lúc nào em
cũng chỉ coi anh như một người
anh. Vậy mà sao anh vẫn hờn, vẫn
giận em, vẫn oán trách số mạng.
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Sau đó Trâm và YT chả bao giờ có
cơ hội gặp lại, hai người chỉ được tin
tức về cuộc sống của nhau qua
những người thân. Những tình cảm
đẹp YT cho Trâm, đã như những tia
nắng hồng, sưởi ấm cuộc đời đôi khi
có những ngày đông dài buốt giá.
Bỗng dưng hôm nay, tia nắng hồng
của Trâm vụt biến mất. Trâm thẫn
thờ coi tới coi lui những kỷ vật YT
gửi cho Trâm. Lá thơ tỏ tình cũ kỹ đã
ngả vàng của YT mà Xuân Hồng đã
không trao cho Trâm khi biết Trâm
đã đính hôn, kèm theo bài tập Toán
đố Trâm làm năm lớp nhất ở trường
Hồng Bàng. Một tập bản thảo gồm
truyện ngắn và thơ YT viết tay với
ghi chú “Viết riêng cho Trâm và chỉ
để cho một mình Trâm đọc.” Và lá
thơ cuối cùng
YT viết cho
Trâm với những
dòng chữ vội
vàng
nghiêng
ngả “… Mấy
hôm nay anh
thấy
trong
người rất mệt,
bỗng
dưng
nghĩ đến em và
anh có một
cảm giác thật lạ. Chúng mình sẽ
chẳng bao giờ được nhìn thấy
nhau nữa. Anh phải nói cám ơn
em. Nhờ gặp lại em, anh thấy yêu
đời và thích thú sáng tác trở lại.

Tuổi trẻ là như thế. Sau đó chúng
ta mỗi người một cuộc đời. Qua
hải ngoại, anh có địa chỉ của em
qua người quen, nhưng anh nghĩ
chả nên làm phiền em. Nếu không
có dịp Trời định khiến em đến
thăm Thầy Cô, gặp lại em, tự
nhiên những cảm giác ngày xưa
bừng lại, anh không ngờ và cũng
không thể chế ngự được, anh đã
sống lại cái cảm giác của một
ngày rất xa… Anh muốn em hiểu
là anh luôn yêu em, giữ gìn cho
em những tình cảm vô cùng trân
quí, ra khỏi mọi hệ lụy của cuộc
đời. Hơn 40 năm trôi nổi, anh vẫn
dành cho em một chỗ riêng trong
tâm hồn, dù cuộc đời biết bao
nhiêu biến cố tình cảm xẩy đến,
có thể làm
thay đổi con
người
của
mình, nhưng
tình yêu dành
cho em vẫn
không hề suy
xuyển…”
Những
dòng
chữ đó, thật sự
làm cho Trâm
vô cùng xúc
động và là một món quà quà tinh
thần vô cùng quí giá. Trâm cảm thấy
mình không có gì xứng đáng với tình
yêu cao đẹp YT đã dành cho nàng.
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Tất cả kỷ niệm của YT đã được
Trâm trân trọng dấu kín tận đáy lòng,
vậy mà không hiểu sao, cứ mỗi lần
có gió heo may lành lạnh, có nắng
vàng thật trong, Trâm lại nhớ đến
buổi chiều thật đẹp ở Seattle ngày
ấy… Ngày gặp lại YT sau hơn 40
năm xa cách… và bên tai như có
tiếng ai thì thầm mấy câu thơ YT làm
để kỷ niệm buổi chiều hội ngộ…
…Sợi tóc trắng, miệng em cười hoa
nở.
Hồn bỗng ngạt ngào hương yêu
ngày cũ.
Anh muốn cúi đầu hôn nhẹ môi
em…

Anh gửi tới em mấy tập bản thảo,
gồm truyện ngắn và mấy bài thơ
anh làm cho em, vì em và chỉ
riêng cho một mình em đọc. Anh
có cảm giác như mình sắp đi xa,
xa em mãi mãi, không còn có hy
vọng gặp lại em nữa. Nhưng dù ở
muôn trùng xa cách, anh vẫn thấy
đôi mắt em nhìn anh của lần gặp
gỡ cuối cùng, khi em nói hai tiếng
cám ơn anh. Đôi mắt của kiếp
nhân sinh đầy hệ lụy, dành riêng
cho những kẻ như anh. Anh gửi
em lá thư tỏ tình đầu tiên viết cho
em, mà nó không có may mắn
được em đọc, vì ngày lá thơ được
nhờ trao tới em, lại đúng vào ngày
em quá bận rộn sửa soạn cho lễ
đính hôn. Kèm theo lá thơ tỏ tình
ngày đó là bài tập toán đố em làm
năm lớp nhất. Hồi đó anh thường
giúp thầy chấm bài, một hôm anh
đã lén giữ lại một bài tập của em.
Chắc em đã hiểu từ lâu, ai đã lấy
mất trái tim anh từ dạo ấy… Bởi
vậy trong cuộc đời tình cảm của
anh, em là một dòng sông lớn.
Những người đàn bà khác trong
cuộc đời anh chỉ là những con
lạch nhỏ. Những con lạch nhỏ thì
dễ khô cạn và bị lấp mất đi, còn
dòng sông lớn thì làm sao có thể
làm cho nước hết đi được, có phải
không em?...

Hồng Thủy
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Trái tim ta đã có người ngự trị
Người đã đi mà ta vẫn còn đây
Hình ảnh người vẫn chưa mờ tâm trí
Tưởng nhớ người cho lòng dạ vấn vương
Tim đã yêu nên đã đành rứt rạn
Tình đã trao nên thương nhớ khôn nguôi
Kỷ niệm còn trong đóa hồng màu đỏ
Trong căn vườn có giọt nắng lung linh

Diệm Trân
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Thơ và Tranh: Hoàng Vi Kha
1.
ngày xuân chợt đến giữa đông
như Em chợt đến cõi không giữa lòng
nhắc tôi có một hồn trong
luôn là cứu cánh giữa dòng nhân sinh
mùa đông xuân lại hiện hình
như Em đến để gieo tình xuống đây
trời xanh điểm trắng hoa mây
lòng tôi điểm sáng Em khai soi đường
(1 ngày ấm lạ giữa mùa đông, 2/20/18)
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2.
Em là một cõi trời riêng
Tôi ghi:
khát vọng,
ưu phiền,
nhớ,
thương
trên từng cánh hạc diệu thường
bay về em = chốn thiên đường riêng tôi
mà em vẫn quá xa xôi
mà tôi vẫn quá đơn côi chốn này ...
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3.
Chút thôi,
cần
vịnh / tựa vai
của Em
trên chuyến đường dài
đôi khi …
để tiếp tục đi
vai Em = điểm tựa không gì
vững hơn
nếu hành trình bước cô đơn
không Em không vượt qua cơn
muộn phiền
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Đăng Nguyên
Lần thứ năm, tham dự Đại Hội Văn
Bút Việt Nam Hải ngoại. Thành phố
Toronto, Canada là địa điểm được
Ban Chấp Hành lựa chọn tổ chức
đại hội sau khi đã tham khảo ý kiến
với nhiều vị Chủ Tịch Vùng.
Năm nay, như có duyên với tuyết,
cái xứ nóng Austin Texas bất chợt
có tuyết, có trước cả Virginia, vùng
Đông Bắc HK. Khởi hành từ phi
trường Austin lúc 5:30 chiều 13
tháng 12, sau chuyến bay trực tiếp
dài 3 tiếng, được cháu ngoại trai đón
về nhà con gái ở Woodbridge VA,
vừa đến nơi, tiếng reo mừng “Ông
Ngoại! Ông Ngoại!” của các cháu
thật là vui, như thế là thế hệ thứ ba
đã bắt đầu nhờ việc được rồi. Đăng
Nguyên tuy “thân” đang ở TX nhưng
“hồn” còn ở lại, còn vấn vương nhiều
với con cháu và văn hữu thân
thương của vùng Hoa Thịnh Đốn và
Văn Bút Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ.
Ban đầu Nhất Hùng tính dùng xe
Van (tám chỗ ngồi) vì có nhiều văn
hữu muốn tham dự Đại Hội nhưng
vào giờ chót, thời tiết trở lạnh bất
ngờ, không tiện cho quý vị lớn tuổi

nên đã chỉ dùng xe nhỏ (bốn chỗ
ngồi). Đăng Nguyên phải nhờ cháu
ngoại chở qua nhà Nhất Hùng để
ngủ lại qua đêm cho kịp chuyến khởi
hành sớm, chị Lãm Thúy gần sáng
mới qua. Vợ chồng anh chị Nhất
Hùng chuẩn bị rất chu đáo. Đúng là
“thuận vợ thuận chồng tát bể Đông
cũng cạn”, “cặp đôi hoàn hảo” này
như “song kiếm hợp bích’’ đã giúp
rất nhiều cho Văn Bút Vùng Đông
Bắc HK.
Chợp mắt một chút là đã ba giờ
sáng rồi. Hớp một ngụm cà phê cho
tỉnh người. Thế là khăn gói lên
đường. Tội nghiệp chị Lãm Thúy
vừa mới từ VN về hôm trước, tâm
trạng còn đau buồn vì vừa cử đại
tang cha, thế mà vẫn cố gắng đi
tham dự Đại Hội. Tấm lòng nhiệt
thành này không có gì tả được. Hội
viên Văn Bút mà tận tụy như vậy.
Hỏi ai, sao nỡ manh lòng, chỉ ngồi
không, chẳng giúp gì, mà lại luôn
đánh phá!
Xe của Nhất Hùng khá tốt, lại là tay
thiết kỵ tài, dong ruổi con đường
nhiều trăm dặm êm ru. Bên chàng
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dẫn, “cô” GPS bắt đầu hoạt đông trở
lại. Điểm hẹn gặp là Dương Gia
Trang, nằm ở ngoại ô Toronto. Địa
chỉ ghi có sai sót gì đó nên cứ chạy
lòng vòng hoài mà không tới đúng
chỗ. Dừng xe lại, hỏi khách qua
đường, họ chỉ qua chỉ lại và nói quá
đại khái nên thật khó mà xác định
được chắc chắn. Cuối cùng cũng tìm
ra được Dương Gia Trang, mọi
người thật ngơ ngác, cảnh trí cứ
giống như một cảnh nào đó trong
tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung,
tựa như cảnh Hoàng Dung Quách
Tỉnh đang đi lạc giữa đại mạc, giữa
cánh đồng mênh mông tuyết phủ.
Giữa biển tuyết, môt biệt phủ hai
tầng nằm trơ trọi giữa những hàng
cây phủ đầy bụi hoa tuyết trắng xóa.
Trước nhà, chủ gia trang đã ý nhị,
dựng một cột cờ với lá cờ vàng ba
sọc đỏ phấp phới tung bay theo gió,
mọi người reo lên, “chắc chắn là đây
rồi!!!” Xuống xe, dẵm lên tuyết, giày
lún thật sâu, mới biết là tuyết đã đổ
thật dày. Vào gõ cửa, im lặng như
tờ, không gian vắng ngắt, mặc dầu
trước sân có xe đậu. Thất vọng quá,
lại quay xe chạy ra phố, đến một ngã
tư đường có lưa thưa vài cửa tiệm,
rảo mắt kiếm tiệm “fast food” nhưng
chẳng thấy, cả ba chiếc điện thoại
mang theo đều ra ngoài vùng phủ
sóng nên không liên lạc được, chỉ
còn cách là vào một nơi nào đó, gọi
nhờ điện thoại. Gặp một tiệm Nail.

thiết kỵ tài ba còn có thiết kỵ phu
nhân ngồi phụ dẫn đường, lệnh đâu
ra đó. Lạng quạng là bị cằn nhằn
ngay. Vượt qua mấy chặng đèo,
càng về phương bắc tuyết càng dầy,
đường càng trơn. Nhìn cảnh vật
những nơi vừa đi qua rất đẹp nhưng
lạnh lẽo. Hành trình dọc theo xa lộ
15, đến Buffalo là qua cầu biên giới.
Qua trạm kiểm soát biên giới, trình
hộ chiếu, họ hỏi mấy câu qua loa rồi
cho đi. Lần đầu tiên chưa quen
đường, tin tưởng “cô” dẫn đường
GPS, qua xứ lạ là mất liên lạc ngay.
Điện thoại cầm tay lại hết vùng phủ
sóng, nên không biết hướng nào mà
đi. Vào một cái quán bên đường, họ
cho một bản “hướng dẫn” nhưng sau
một hồi chạy lòng vòng, chúng tôi lại
quay trở lại chốn cũ, nghĩa là lại vào
trạm “kiểm tra biên giới” một lần nữa.
Lần này, may quá! Cô cảnh sát
Canada, còn rất trẻ, chỉ đường rất
chu đáo: - Cứ chạy thẳng, đừng
quẹo chỗ nào, sẽ thấy bảng dẫn về
Toronto. Thì ra đường đi cũng dễ
lắm! Nhưng lần đầu không biết nên
lắm gian nan, đúng là “vạn sự khởi
đầu nan…”
Trước mặt, một trời băng tuyết trắng
tinh. Canada đây rồi! Thấp thoáng
đã thấy ngọn cờ với chiếc lá
“phong”. Hai bên đường thỉnh
thoảng xuất hiện McDonald, Home
Depot…, không khác mấy khi còn
trên đất Mỹ. Sau khi kết nối theo chỉ
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chị Kim, còn Tạo Ân đến sau. Tới tối
có thêm vùng Tây Bắc với Lão Móc
Nguyễn Thiếu Nhẫn và ký giả
Trường Kỳ đem theo máy quay
phim. Gặp nhau tay bắt mặt mừng.
Tôi với Lão Móc gặp nhau từ Đại Hội
8, ở chung nhà anh Nguyễn Thế
Giác. Có một kỷ niệm mà tôi còn nhớ
và vẫn phục Lão Móc đến bây giờ là
anh đã tiên đoán: sau Đại Hội 8, khi
tôi cùng anh Nguyễn Thế Giác đưa
Lão Móc trở về San Jose, Lão Móc
tuyên bố một câu: - Sẽ có một vụ
Phạm Quang Trình thứ hai. Tình
hình sau đó đã xảy ra đúng y hệt
như phỏng đoán của Lão Móc: Không lâu sau, Nguyễn Đăng Tuấn
bị truất phế.
Anh em lâu ngày gặp lại nhau, dù
không dám nhậu nhiều thì cũng phải
sương sương “tình cảm”. Văn hữu
nào cũng dễ mến. Anh Trường Kỳ
tuy gặp lần đầu nhưng rất thân thiện
và cởi mở. Bên ngoài tuyết phủ trắng
xóa, nhưng bên trong tình người rất
ấm nồng. Chợt nhớ, ai đó nói
“Canada, đất lạnh tình nồng”, quả
không sai. Ngồi uống bia, thưởng
thức nem, nem vừa đỏ vừa tươi của
Chị Tuyết Nga làm, húp cháo gà các
chị vừa mới nấu xong, thật ấm bụng.
Hôm sau có thêm Lê Hữu Liệu, Lê
Hữu Minh Toán đến từ Houston, TX.
Hai người đã đi lạc, tới ba giờ sáng
không tìm được Dương Gia Trang,
điện thoại không gọi được, đành vào

Dừng xe lại, Nhất Hùng vào trong
một hồi rồi chạy ra vẻ mặt rất vui…
reo to lên: “đã liên lạc được rồi… đã
liên lạc được rồi…” Nhất Hùng kể, cô
chủ tiệm Nail, người Việt, giúp rất
nhiệt tình và nói: “Luật sư Dương
Thành Lợi, cả Toronto này ai mà
chẳng biết…” May quá! Hú hồn.
Thì ra Dương Thành Lợi bận đi đón
nụ cười của Văn Bút, chị Tuyết Nga,
chị Kim và Thanh Sơn. Chúng tôi
hẹn gặp nhau ở môt quán Cà Phê.
Lạnh và đói bụng quá, ăn Pizza và
uống tách café Canada, thấy ấm
lòng và rất ngon miệng. Đợi một lúc
lâu Dương Thành Lợi và Thanh Sơn
mới tới. Lần gặp nào thì Dương
Thành Lợi cũng tươi cười và reo to
lên: “Chúng ta văn hữu… chúng ta
văn hữu…!” Đã gặp chủ nhà, chúng
tôi thật yên tâm, chắc chắn sẽ không
bị ngủ qua đêm ngoài sân đầy tuyết
lạnh. Chị Tuyết Nga và chị Kim đã có
mặt trước tại Dương Gia Trang,
đang lo dọn dẹp bếp núc. Căn biệt
thự bên ngoài có vẻ hoang vắng
nhưng bên trong khá tươm tất, cũng
đầy đủ tiện nghi cho hàng chục bằng
hữu qua đêm. Thu xếp hành lý, rồi
chia nhau phòng nam phòng nữ, thú
vị nhất là ở đây cho chúng tôi một
cảm giác thân tình hơn rất nhiều so
với phải ở khách sạn. Vùng Đông
Bắc có Đăng Nguyên, Nhất Hùng,
Sâu Hùng và Lãm Thúy. Vùng Đông
Nam có Thanh Sơn, Tuyết Nga và
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Trees, họ trang trí đèn Giáng Sinh
rất công phu và rất đẹp, nơi đây tiêu
biểu cho sinh hoạt trong mùa Giáng
Sinh tại Toronto. Tuyết đã rơi lất
phất, lạnh dưới 0 độ F. Muốn chụp
hình lưu niệm, mọi người phải co ro
trong áo lạnh, nón trùm đầu, đeo
găng tay, nhưng đứng lâu cũng
không chịu nổi, cả đoàn phải chạy
vào một tiệm kim hoàn núp cho bớt
lạnh. Tuy thế người đi xem đèn rất
đông, tranh nhau chỗ đậu xe. Ban tổ
chức (đại hội) phải mua vé trước,
Dương Thành Lợi phải chịu rét đứng
giành chỗ đậu xe, mới có chỗ đậu.
Đi trong màn sương tuyết, chịu cái
lạnh cắt da để chụp hình…, một kỷ
niệm khó quên.
Đường từ khu chụp hình lưu niệm
đến nơi tổ chức Tiền Đại Hội cũng

khách sạn ngủ qua đêm. Sáng ra
mới nhờ điện thoại khách sạn gọi
vào, Dương Thành Lợi đi đón. Hóa
ra vùng Đông Bắc vẫn còn may hơn
anh em vùng Nam Hoa Kỳ.
Người đến sau cùng là Tạo Ân, đem
tin “sốt dẻo” từ Florida đến. Mới gặp
Tạo Ân lần đầu nhưng ai cũng có
cảm tình với anh. Tạo Ân, một hội
viên trẻ, đầy tài năng và triển vọng,
rất may cho Văn Bút nay đã có thêm
những hội viên thật ưu tú như thế
này.
Tiền Đại Hội được tổ chức tại nhà
hàng Việt House trong thành phố
Toronto vào chiều Thứ Sáu 15 tháng
12, một nhà hàng Việt nổi danh trong
vùng. Mất hơn một giờ xe chạy từ
Dương Gia Trang đến trung tâm
thành phố Toronto, mặc dù thời tiết
rất lạnh, đường
đầy tuyết, tài xế
Nhất
Hùng
chạy theo đoàn
khá vất vả vì
đường lạ và rất
đông xe. Lúc
ấy, thành phố
Toronto đã lên
đèn, rất đẹp.
Nhiều khu phố
giống như New
York. Nơi thăm
đầu tiên là ghé
trung
tâm
Christmas
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khá xa, Nhất Hùng lại một lần nữa
chạy theo đuôi đoàn xe khá vất vả.
Đèn phố đêm Toronto lấp lánh, hai
bên đường là những khu nhà cao
tầng lộng lẫy.

Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải. Đại
diện Cộng Đồng Người Việt thành
phố Toronto Nguyễn Văn Phán. Các
Đại Biểu Văn Bút Việt Nam Hải
Ngoại tham dự phiên họp Đại Hội
Đồng từ các
vùng gồm: Ban
Chấp
Hành
VBVNHN
có
Chủ Tịch Vũ
Văn Tùng và
phu nhân, Đệ
nhất Phó Chủ
Tịch Nguyễn
Thế Giác và
Phu
nhân,
Tổng Thư Ký
Đinh
Mộng
Lân
(Ủy
quyền).
Ban
Đại Diện vùng
Đông Bắc Hoa Kỳ có Chủ Tich Đăng
Nguyên, Cựu Chủ Tịch Lãm Thúy,
Đệ nhất Phó Chủ Tịch Hồng Thủy
(Ủy quyền), Tổng Thư Ký Nhất Hùng
và Phu nhân Lương Sâu Hùng.
Vùng Tây Bắc Hoa Kỳ có Chủ Tịch
Nguyễn Thiếu Nhẫn, Ký giả Trường
Kỳ. Vùng Tây Nam Hoa Kỳ có
Quyền Chủ Tịch Đình Duy Phương
(Ủy quyền). Thủ quỹ Tuyết Yên.
Vùng Canada nay đổi thành Vùng
Quebec-Ontario có Chủ Tịch Trang
Châu, Phó Chủ Tịch Đàm Đức Sơn,
Cố vấn Dương Thành Lợi, Nhà văn
Tiểu Thu (Ủy quyền), Nhà văn Trần

Đêm tiền Đại Hội tổ chức tại nhà
hàng Việt House. Một buổi hội ngộ
thật thân mật ấm cúng, các Đại Biểu
gặp nhau, vui vẻ thân mật như buổi
họp mặt gia đình, hết hàn huyên tâm
sự lại chụp hình lưu niệm, văn nghệ
văn gừng “bỏ túi”… vui lắm.
Sáng ngày 16 tháng 12 năm 2017,
Đại Hội Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại
chính thức khai mạc trọng thể tại Hội
Trường của Viện Quân Sự Hoàng
Gia
(Royal
Canadian
Military
Institude
426
University
Ave,
Toronto). Thành phần tham dự có
đại diện chính quyền Canada,
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Hè Văn Bút tại Houston Texas, một
sinh hoạt Văn Bút mới mẻ, đầy sáng
tạo, được chính quyền Tiểu Bang
Texas tặng Bằng Khen. Tham dự
nhiều Đại Hội Văn Bút Quốc Tế và
tạo được uy tín với Văn Bút Quốc
Tế. Mặc dù cá nhân bị đánh phá, bị
vu cáo mạ lỵ nhưng Chủ Tịch Vũ
Văn Tùng vẫn cư xử ôn hòa nên
được đa số các Vùng hợp tác ủng
hộ.
Bài diễn văn khai mạc ngắn gọn của
Chủ Tịch Vũ Văn Tùng đã được vổ
tay nhiệt liệt.
Ngay sau đó, Đăng Nguyên được đề
cử thay mặt các Đại Biểu tham dự
Đại Hội lên phát biểu chào mừng Đại
Hội, cám ơn quan khách đến tham
dự lễ Khai Mạc Đại Hội.
Thượng Nghị Sĩ Thượng Viện
Canada Ngô Thanh Hải, Đại diện
chính quyền thành phố Toronto đã
lên trao Bằng Khen cho Đại Hội,
phát biểu ca tụng hoạt động của Văn
Bút Việt Nam Hải Ngoại. Ngoài đại
diện chính quyền Canada, chủ Tịch
Cộng Đồng Người Việt tại Toronto
cũng đại diện đồng hương lên chào
mừng Đại Hội và chúc Đại Hội thành
công.
Sau khi tiễn đưa quan khách và nghỉ
giải lao, Đại Hội tiến hành phiên họp
Nội Bộ.
Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội 11
VBVNHN, Nhà văn Bác Sĩ Trang
Châu, linh hồn của Đại Hội trình bày

Văn Hải. Vùng Nam Hoa Kỳ có Nhà
thơ Lê Hữu Liệu, Nhà thơ Lê Hữu
Minh Toán. Đông Nam Hoa Kỳ có
Nhà thơ Thanh Sơn, Nhà thơ Tuyết
Nga, Nhà văn Tạo Ân. Túc số của
Đại Hội là 4/6 Vùng, đủ túc số tiến
hành Đại Hội theo Điều Lệ Nội Quy.
Sau lễ chào cờ Việt Nam Cộng Hòa Canada và phút tưởng niệm, Chủ
Tịch Ban Chấp Hành VBVNHN Vũ
Văn Tùng đọc diễn văn khai mạc Đại
Hội.
Nhà văn, Dược sĩ Vũ Văn Tùng đã
lãnh đạo Văn Bút Việt Nam Hải
Ngoại hai nhiệm kỳ. Trong sáu năm
vừa qua, Ban Chấp Hành VBVNHN
đã làm được nhiều việc mà trước đó
chưa có Ban Chấp Hành nào đã
làm. Ấn hành 10 số Tập San Văn
Bút Việt Nam Hải Ngoại với hình
thức đẹp và nội dung phong phú,
quy tụ nhiều bài viết có giá trị văn
học của nhiều nhà văn, nhà thơ, nhà
báo trong cũng như ngoài Văn Bút.
Đã vận động, xin được quy chế Tổ
Chức Vô Vụ Lợi, quy chế Liên Bang
Cho Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại,
được miễn thuế, từ đây VBVNHN có
quyền hoạt động khắp Liên Bang
Hoa Kỳ. Nhà văn Vũ Văn Tùng là vị
Chủ Tịch Văn Bút đầu tiên đi đến tận
các Vùng Văn Bút để tham dự các
sự kiện Vùng, làm cho hội viên Văn
Bút xích lại gần nhau hơn, đồng
hương biết đến Văn Bút VNHN
nhiều hơn. Lần đầu tiên tổ chức Trại
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về chương trình
và điểm túc số
Đại Biểu tham dự
từ các Vùng. Chủ
Tịch Vũ Văn
Tùng và Phó Chủ
Tịch Nguyễn Thế
Giác được Ban
Tổ Chức mời lên
bàn Chủ Tọa Đại
Hội. Chủ Tọa
Đoàn điều khiển
Đại Hội Đồng
biểu quyết công
nhận túc số Đại
Biểu.
Chủ Tịch Vũ Văn
Tùng báo cáo
sinh hoạt của
Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 20152017, nêu lên các ưu khuyết điểm,
các khó khăn mà Ban Chấp Hành
phải vượt qua. Bài phát biểu đã
được các Đại Biểu vổ tay tán
thưởng.
Đi vào phần chính của Đại Hội,
Trưởng Ban Bầu Cử Đàm Đức Sơn,
Phó BBC Tạo Ân, Đăng Nguyên,
Lãm Thúy tiến hành kiểm phiếu.
Tổng số phiếu bầu qua Bưu Điện và
Email là 113 phiếu. Liên Danh Bình
Minh đã đắc cử với 110 phiếu bầu,
có ba phiếu bất hợp lệ. Chủ Tọa
Đoàn đã tuyên bố Liên Danh Bình
Minh do Nhà văn Luật Sư Dương
Thành Lợi thụ ủy đã đắc cử Tân Ban

Chấp Hành Văn Bút Việt Nam Hải
Ngoại nhiệm kỳ 2018-2020.
Tân Chủ Tịch Văn Bút Việt Nam Hải
Ngoại tuyên bố nhận trách nhiệm và
giới thiệu Tân Ban Chấp Hành gồm
có:
Chủ Tịch: Nhà văn Luật sư Dương
Thành Lợi
Đệ Nhất Phó Chủ Tịch: Nhà thơ,
Nhiếp ảnh gia Nhất Hùng Trần
Quang Định
Đệ Nhị Phó Chủ Tịch: Nhà thơ Lê
Hữu Liệu
Tổng thư ký: Nhà thơ Thanh Sơn
Thủ Quỹ: Nhà thơ Tuyết Nga.
Lần đầu tiên kể từ khủng hoảng Văn
Bút năm 1995 đến nay, chỉ có một
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Liên Danh ứng cử, được kết hợp bởi
khả năng và sự hợp tác trẻ trung
chứ không phải chia ghế theo Vùng
để lấy phiếu. Đăng Nguyên đã nhìn
thấy chiều hướng tốt đẹp này tại Trại
Hè Văn Bút năm 2016, nên nhiệt
thành khuyến khích và ủng hộ các
bạn trẻ, những người chịu dấn thân
cho VBVNHN.
Chủ Tịch Vũ Văn Tùng đã bàn giao
cho Tân Chủ Tịch Dương Thành Lợi
với những tràng pháo tay nồng nhiệt
của toàn thể Đại Biểu.
Chủ Tọa Đoàn đã nhường quyền
chủ tọa Đại Hội Đồng VBVNHN cho
Chủ Tịch Tân Ban Chấp Hành.
Sau giờ ăn trưa và giải lao, Đại Hội
Đồng đã tái họp. Việc quan trọng
nhất là thảo luận và biểu quyết Bản

Dự Thảo tu chính Điều Lệ & Nội Quy
do Ủy Ban Dự Thảo gồm Đăng
Nguyên, Nguyễn Thiếu Nhẫn và Luật
sư Dương Thành Lợi đệ trình trước
Đại Hội Đồng. Các Đại Biểu đã bỏ
phiếu đồng thuận thông qua tất cả
các điều tu chính. Các Đại Biểu cũng
đã biểu quyết thông qua các nghị
quyết quan trọng. Tân Ban Chấp
Hành đề cử Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ
tổ chức Đại Hội 12 Văn Bút Việt
Nam Hải Ngoại vào năm 2020 tại
Vùng Hoa Thịnh Đốn và đã được
toàn thể Đại Biểu ủng hộ tán thành.
Sau khi hoàn tất tốt đẹp phiên họp
Đại Hội Đồng, Tân Chủ Tịch
VBVNHN tuyên bố Đại Hội Đồng kỳ
11 bế mạc. Các Đại Biểu vui vẻ quay
quần chụp hình lưu niệm. Phần hình
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ảnh của phiên họp Đại Hội Đồng
được ký giả Trường Kỳ quay phim
và chụp hình với sự chấp thuận của
Chủ Tọa Đoàn.
Rời Viện Quân Sự Hoàng Gia, đoàn
xe chở tất cả Đại Biểu hướng về tư
gia của Trưởng Ban Bầu Cử Đàm
Đức Sơn. Căn biệt thự của gia chủ
Đàm Đức Sơn thật đẹp. Phu nhân
của Đàm Đức Sơn đón mừng đoàn
Đại Biểu ngay trước cửa với nụ cười
tươi như hồi chị tham gia Trại Hè
Văn Bút. Sự thành công của Đại Hội
mang lại cho mọi người những niềm
vui. Bia, rượu, trà được mang ra đãi
khách. Ký giả Trường Kỳ và Nhiếp
ảnh gia Nhất Hùng lại có dịp trổ tài

bấm máy, quay phim.
Dạ tiệc Liên Hoan ra mắt Tân Ban
Chấp Hành tại Nhà hàng Việt House
không còn chỗ trống. Mặc dù thời tiết
giá lạnh, đường bị đóng băng nhưng
số lượng khách vẫn đến thật đông,
nói lên tinh thần ủng hộ Văn Bút của
đồng hương Toronto rất cao. Các
quan khách tham dự có Thượng
Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải và Phu nhân,
Chủ Tịch Cộng Đồng Nguyễn Văn
Phán, Cựu Chủ Tịch Văn Bút
Ontario Nhà thơ Phan Ni Tấn, nhiều
hội đoàn địa phương, các ca nhạc sĩ
trong vùng.
Chủ Tịch Tân Ban Chấp Hành
Dương Thành Lợi đã tặng quà lưu
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niệm cho nhiều văn hữu có đóng
góp nhiều công sức cho Đại Hội.
Hai MC điều khiển chương trình văn
nghệ giúp vui cho buổi Dạ Tiệc là
Tạo Ân và Thanh Sơn cùng với các
văn nghệ sĩ địa phương đã tạo được
một đêm văn nghệ vui vẻ và thân
tình khó quên.
Hôm sau, ngày Chủ Nhật thời tiết
quá lạnh không thể đi Thác Niagara
được nên đoàn chỉ đi thăm vài thắng
cảnh trong thành phố Toronto.
Đêm họp mặt giã từ được Tân Chủ
Tịch Dương Thành Lợi và phu nhân
tổ chức tại tư gia đượm tình văn hữu
sau những ngày vất vả lo cho Đại
Hội. Tại đây, buổi họp đầu tiên của

Tân Ban Chấp Hành đã được thực
hiện. Một chương trình hoạt động
tích cực đã được hình thành, mở ra
một bình minh tươi sáng cho Văn
Bút Việt Nam Hải Ngoại.
Ngủ qua đêm tại nhà Luật sư Dương
Thành Lợi, phái đoàn Vùng Đông
Bắc lên đường trở về Hoa Thịnh Đốn
trong sương mờ giá lạnh của buổi
sáng mùa Đông nhưng trong lòng
đầy ấm áp sau Đại Hội 11 Văn Bút
Việt Nam Hải Ngoại. Cám ơn
Toronto, cám ơn tình văn hữu. 
Texas, Xuân Mậu Tuất 2018

Đăng Nguyên
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(Cảm khái khi đọc “Vịnh Bức Dư Đồ Rách”
của Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu)
Trịnh trọng nâng niu tấm bản đồ
Non sông gấm vóc khéo bồi tô
Tức người qụy lụy thằng phù Hán
Hận kẻ bưng dâng đám giặc ô
Non sông cắt xén như áo rách
Chủ tớ phân chia hệt tuồng thô
Vận nước than ôi sao đen mãi
Dư đồ rách nát chữa cách mô?

CGV-Nguyễn Phương Thúy
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Vĩ Dạ đêm tàn Huế mộng mơ
Thuyền trôi lờ lững dưới trăng mờ
Thông reo đỉnh Ngự mơn làn gió
Sóng gợn dòng Hương cuộn ý thơ
Đồng Khánh tan trường anh đón đợi
Phú Xuân nhẹ bước em mong chờ
Nhớ thương dào dạt tình say đắm
Ánh mắt nhìn nhau đến ngẩn ngơ
Ngẩn ngơ nhẹ bước bóng chiều tà
Tình đọng hương nồng ướp giậu hoa
Thiên Mụ chuông ngân vờn nắng sớm
Ngự Bình én lượn lướt đồi xa
Hè về giã biệt lòng thơ thẩn
Thu đến sum vầy dạ thiết tha
Xa cách bao năm tròn nỗi nhớ
Một hình đôi bóng ẩn trong ta

Kim Hương
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Trời đã chớm thu rồi đó anh
Em ngồi nghe lá khóc xa cành
Nghe mưa tí tách bên hiên vắng
Nắng bỏ hoàng hôn lẫn trốn nhanh
Gió cũng thì thầm rủ lá bay
Cho cành trơ trụi khóc trăng gầy
Góc trời lận đận người còn đứng
Có thả hồn theo khói thuốc cay?
Em cũng buồn như chúa nhật buồn
Quê người đâu ấm được tình thương
Bao năm sao vẫn là... du khách
Lòng mãi sầu, đau nỗi chán chường
Mắt cũng buồn như vận nước trôi
Mặc cho dòng lệ chảy quanh môi
Người về có gửi theo viên sỏi
Ném xuống... Trăng xưa đã vỡ rồi
Tình cũng bay như hoa héo rơi
Người như bướm trắng lượn lưng trời
Trong tay hoa tuyết tan thành nước
Đời cũng buồn như trăng vỡ đôi.

Kiều Mộng Hà
(Trong "Những bài thơ cho anh")
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