
Thân gởi đến các bạn những dòng thơ của thi tài Nguyễn Văn Phú, 
DK74Saigon. 

 

 

                     

 

Hẳn chúng ta không quên ngày nhận được lời chào hỏi đầu tiên của Phú vào tháng 4, 2012; 
bức thư ngắn ngủi đơn sơ và có kèm theo một bài thơ, mang một  tựa đề tưởng chừng như tản 
mạn, tự phát,  nhưng lời thơ lại chứa chan một tâm ý khiến ta phải tạm ngừng những suy 
tưởng vẩn vơ để cùng tác giả gợi những trầm tư về cuộc sống: 

 

   

 

 

        



Spontaneity 

Last night the front plum tree blossomed.* 

In the same vein 

blood flows. 

In the same brain 

thought bounces. 

In the same universe 

thing floats. 

Shall the world be free 

of me 

or I of its grip. 

When illusion prevails 

Enlightenment is but a dead term 

In dictionary and history 

I will chase after its ghost 

for a little sweetness of life 

In forever reincarnation… 
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* Đêm qua sân trước một cành mai (Thiền Sư Mãn Giác (滿覺),1052-

1096) 

 

 

 



Bài thơ này đã mang Phú với thi tài và tư duy của anh đến với DK74Saigon, cho ta một ngạc 
nhiên thích thú cũng như một cảm thông không ngờ.  

Phải chăng cùng với Phú, chúng ta cũng đã có lần hoài vọng một ngày gặp lại, để vui trong cái 
buồn?   

Phú viết những dòng thơ sau đây cho ngày hội ngộ tháng 5, 2012 của lớp DK74Saigon 

 

 

Hội Ngộ 

Ra đi những tưởng đến bao giờ, 

Ai ngờ gặp gỡ một chiều hôm. 

Tóc bạc nhìn nhau cười chúm chim, 

Người đã là ai sao ngẩn ngơ. 

Bao năm đất khách vùi kỷ niệm, 

Bỗng chốc thanh xuân chợt trở về. 

Tiếng xưa người cũ đong trong gió, 

Chút nắng còn vương cũng chạnh lòng. 
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Lời thơ của Phú luôn bàng bạc một màu trầm lặng, ngay cả trong những cái tưng bừng náo nhiệt của 
ngày hội ngộ: 

 

 

 

  

 

 

Họp Mặt 

 

Về đây cùng thổi bùng kỉ niệm 

 

Đốt cháy thời gian gọi thiếu thời 

 

Ba mươi năm lẻ một cơn mê 

 

Thân ái ngày xưa đã trở về. 

 

 

 

Màu sắc tĩnh mịch trong thơ Phú phải chăng là dư âm của một tâm sự mà anh đã trải trên 
trang giấy?:  
 

 

 

 
 



 
 
Hạt mưa 
 
Có những ngày tháng Tư 
Mùa xuân về 

với từng cơn mưa nhỏ. 
Những hạt mưa 
tạt về góc phố vườn xưa 

dệt thành nỗi nhớ. 
Phất phơ nơi miền gió lạ 

đâu nẻo trời quen. 
Ôi! những cơn mưa “…bay trong ta bay từng hạt nhỏ”* 
Hàng cây bên đường 

chim hót 
vẫn rạo rực đươm bông 
theo nhịp thời gian 

chưa một lần lỗi hẹn.  
 

 
 
 



Đã bao nhiêu lần… 
“Mùa xuân hoa mai. 
Mùa hè chim cuốc. 
Mùa thu trăng vàng. 
Mùa đông tuyết trắng.”** 
Trong vòng miên viễn 
Tôi lại về (những ngày tháng Tư) 
cặm cụi 
rút từng kỉ niệm…  
Dệt lại hình bóng Em. 
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* Một cỏi đi về (Trịnh Công Sơn 1939-2001). 

** Phỏng dịch từ bản tiếng Anh một bài thơ của Thiền Sư Vĩnh Bình Đạo Nguyên(Nhật:永平道元 Eihei Dōgen 

1200 – 1253). 

 

In the spring, cherry blossoms, 

In the summer the cuckoo. 

In autumn the moon, 

In the winter the snow, clear, cold.  

 

 

 

 

Nếu tình yêu trong thơ của Phú mang những ẩn dấu thì bài thơ sau đây lại là một giãi bày của một 
niềm thương, dịu dàng và vô tận như tình mẹ. Lời thơ của anh mang dấu tích thời thượng nhưng lại 
chân thật trong sáng như thể đã được gột rửa bởi tình Mẹ cao quý: 

 
 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BA%BFng_Nh%E1%BA%ADt


Nghĩ về mẹ 
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra 

      

  
Là biển cả 
muôn trùng  
ôm hết vào lòng 
muối mặn 
cho con được 
suối ngọt nguồn trong. 
Là sông dài 
trường cữu  
ôm hết vào lòng 
nổi trôi 
cho con được 
mãi bé thơ trong vòng tay mẹ. 
Là bài thơ 
siêu thực  
ôm hết vào lòng 
nỗi đời cơ cực 
cho con được 
hạnh phúc thăng hoa 
Là 
lời 
kinh  
không 
bao 
giờ 
tận 
ý. 
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Phải đọc thơ dịch của Phú thì mới thông hiểu cái bàng bạc của yên lặng trong thơ của anh: 

 
 
Hoàng Hạc Lâu 
Tích nhân dĩthừa hoàng hạc khứ, 
Thử địa không dư Hoàng Hạc Lâu. 
Hoàng hạc nhất khứ bất phục phản, 
Bạch vân thiên tải không du du. 
Tình xuyên lịch lịch Hán Dương thụ, 
Phương thảo thê thê Anh Vũ châu. 
Nhật mộ hương quan hà xứ thị, 
Yên ba giang thượng sử nhân sầu. 
 

 
 
Tự dịch 

Hoàng Hạc người xưa một cỏi mơ, 
Đất hoang lầu vắng đứng chơ vơ. 
Một lần xoải cánh bay biền biệt, 
Mây trắng ngàn năm mãi đợi chờ. 
Cây bến Hán Dương soi bóng nước, 
Bờ xa Anh vũ cỏ lơ thơ, 
Chiều nghiêng bến lạ về đâu chứ, 
Một nỗi lòng đau khói sóng mờ. 



Mùa thu về, những tâm hồn DK74 hãy lắng đọng, hãy tạm ngừng những suy nghĩ bươn chải 
hàng ngày để được thanh thản với cái yên lặng, tĩnh mịch trong bài thơ gần đây nhất  của 
Phú: 
 
 
 
Mùa đi 
 

 
PA photo 

 
Lá vàng nhuốm ngọn thu phong, 
Run nghe tiếng đất gọi miền quạnh hiu. 
Ngập ngừng ngày đổ liêu xiêu, 
Chiều hoang lặng lẽ một mùa ra đi. 

 

DK74Saigon quả đã có duyên may! 
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