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“đối với người không còn quê hương, 
viết trở thành một nơi chốn để sống” 
 

Theodor W. Adorno 
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vài cảm nghĩ về thi phẩm  
“BẢN TÌNH CA CŨ”  
của Nguyễn Đông Giang 
 
 
 
Chúng tôi nhận được bản thảo “BẢN TÌNH CA CŨ” của 
nhà thơ NGUYỄN ĐÔNG GIANG vào xế trưa, cùng lúc 
chúng tôi nghe bản tin từ Đức Quốc cho biết Viện Hàn 
Lâm Thụy Điển vừa công bố trao giải Nobel Văn Học năm 
2009 cho nhà văn nữ người Đức Herta Muller.  Cả nước 
Đức đều vui mừng và hãnh diện đón nhận niềm vinh dự 
này.  Chính Herta Muller cũng bất ngờ với tin vui trọng đại 
trong đời bà.  Tác phẩm mới là Atemschaukel tạm dịch 
“Nhịp Thở” với nội dung đề cập đến những thảm cảnh 
nghiệt ngã đau thương đốn nhục trong trại tập trung của 
Liên Sô khi xâm chiếm quê hương Herta Muller là 
Roumanie sẽ được đề cử cho giải thưởng sách của Đức 
(German Book Prize).  Bà đã nổi tiếng tại Đức qua nhiều 
tác phẩm tiểu thuyết và thi ca trong suốt thời gian bà định 
cư tại Đức.  Ủy Ban Văn Học Viện Hàn Lâm Thụy Điển 
nhận xét về tài năng của bà: “Văn phong của Herta Muller 
thể hiện chân thực qua dòng văn xuôi và đậm chất thơ vừa 
sâu sắc và thơ mộng, diễn tả những cảnh đời bị tước đoạt 
tất cả quyền sở hữu đến tận cùng của con người...” 
 
Một đề tài đã thuộc về quá khứ chẳng khác gì hiện tượng bi 
thảm của hàng triệu người Việt vượt biển tìm Tự Do và 
Nhân Quyền và có khoảng 4 trăm ngàn thuyền nhân và bộ 
nhân đã tử nạn sau tháng 4 năm 1975, cùng hàng triệu quân 
cán chính trong chính quyền Việt Nam Cộng Hòa và biết 
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bao văn nghệ sĩ miền Nam bị đưa vào các trại cải tạo, sau 
khi quân Cộng Sản miền Bắc cưỡng chiếm miền Nam vào 
năm 1975 và có hàng ngàn người đã chết.  Trong các trại 
cải tạo ở Quảng Nam có nhà thơ Nguyễn Đông Giang, xuất 
thân từ khóa 19 trường Võ Bị Đà Lạt. 
 
Đối với thế giới những thông điệp hùng hồn của sự thật lịch 
sử đã hiển nhiên vượt qua thời gian.  Nhất là giá trị luôn 
được đề cao về chân lý của Tự Do và của quyền làm người.  
Ngay trong tập thể cộng đồng người Việt tỵ nạn hải ngoại, 
dù chỉ riêng cố gắng từ mỗi cá nhân để hình thành, tác 
phẩm vẫn cưu mang và bảo trì một số giá trị văn học cho 
dù khiêm nhượng đến đâu vẫn là những nguồn mạch tinh 
thần góp vào công trình phát huy văn hóa dân tộc mà chúng 
ta mang theo có nhiều hy vọng vươn lên... 
 
Những chặng đường mà nhà thơ NGUYỄN ĐÔNG 
GIANG đã đi qua từ thi phẩm THƠ CỦA NGƯỜI GIANG 
HỒ năm 1969 đến CHO TƯƠNG LAI BẮT GẶP năm 
1971 và VÔ LƯỢNG TÌNH SẦU năm 2005 và bây giờ  
BẢN TÌNH CA CŨ năm 2009 – Gồm trên 70 bài thơ sáng 
tác qua nhiều thể loại.  Nội dung nhắc nhở đến những kỷ 
niệm đau thương nghiệt ngã trong trại cải tạo, những ngậm 
ngùi cay đắng của kiếp sống lưu vong nơi xứ người. 
  
Non sông còn lại bài ca cũ 
Em hát làm chi nữa thêm buồn 
Ngã ngựa.  Cuối đời.  Thân thất thổ. 
Cuối đời nhớ nước.  Lệ còn tuôn 
 
Khi em hát bản tình ca cũ 
Anh nghe sầu dâng tận phương này 
Anh theo tiếng hát về quê Mẹ 
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Chiến tranh tàn lụn.  Buồn vậy thay! 
 
Nỗi đau nào trong bản tình ca 
Mà em hát làm anh xốn dạ 
Lưu vong hề! Yên thân, đẹp mã 
Non nước chờ ai.  Kẻ lãng du! 
 
Khi em hát bản tình ca ấy 
Anh ấm lòng mơ ước buổi về 
Em ạ.  Có ngày anh trở bước 
Quay về.  Hôn lại mảnh đất quê 
 
Khi nghe em hát.  Anh nhớ quá 
Nhớ xưa em.  Lặn lội nuôi chồng 
Nhớ thuở điên khùng.  Quăng súng đạn 
Nghĩ càng thêm hổ.  Thẹn non sông! 
 
Non sông còn lại bài ca ấy 
Em hát còn anh.  Chỉ đau lòng 
Em hát làm anh.  Không ngủ được 
Đau lòng.  Đau nước.  Phận lưu vong! 
 
Thèm nghe em hát.  Nhưng khổ nỗi 
Anh vốn tủi thân.  Dễ nhớ nhà 
Trời ơi! Con quốc xa rừng khóc 
Em đừng hát nữa.  Bản tình ca. 
 
NGUYỄN ĐÔNG GIANG 
 
Bài thơ này được tác giả vừa ý nhất để chọn cho nhan đề 
thi phẩm BẢN TÌNH CA CŨ.  Đa số những bài thơ của 
Nguyễn Đông Giang đều mang tâm trạng chung của thế hệ 
chúng ta sinh ra trong hoàn cảnh chiến tranh khốc liệt triền 
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miên trên quê hương yêu dấu.  Giai đoạn đau buồn và tang 
thương nhất trong lịch sử Việt Nam.  Tuy nhiên, những vốn 
liếng chứng tích ghi nhận lưu lại cho hậu sinh là những linh 
hồn sinh động đánh thức nên những hiện thực vô cùng quí 
giá. 
 
Tuổi đã vào thu nơi xứ người.  Tâm đã lắng đọng với 
chuyện xôn xao chợ đời đã như tiếng vọng ngoài khung cửa 
vời xa... Đêm nằm thao thức vẫn còn bàng hoàng nhớ đến 
anh em tử sinh treo đầu ngọn gió.  Một thời chinh chiến. 
Một thời rừng rú chập chùng oan nghiệt của vận nước tang 
thương... và mãi cho đến bây giờ Việt Nam vẫn còn thét 
gào Tự Do trong vực thẳm.  Thơ của NGUYỄN ĐÔNG 
GIANG là tâm tư tỉnh thức của những tâm hồn lính tráng 
lưu vong gợi cho chúng tôi những nỗi niềm xúc động vì ở 
NGUYỄN ĐÔNG GIANG là bản chất đôn hậu thực thà 
như cỏ hoa dưới ánh mặt trời.  Và đó chính là ưu điểm từ 
sự xúc động chân tình của anh đến với người đọc thơ anh 
nhất là những người còn nặng tình với đất nước, quê 
hương, với tình chiến hữu, nghĩa đồng môn của một thuở 
lửa khói điêu linh nơi quê nhà. 
 

Thái Tú Hạp 
Rosemead tháng 10.2009 
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anh xa nhà, sống bằng thơ               
 
mến tặng bà con Quảng Nam Đà Nẵng 
 
 
 

1. 
 
cali, xứ của người ta. 
quê anh Đà nẵng,Sơn chà Việt Nam 
dáng cong chữ  S, khó lầm 
như eo lưng Mẹ, u nần vai cha 
nên anh, chẳng muốn xa nhà 
tội em, tội những sân ga đứng chờ 
 
 

2. 
 
anh xa nhà, sống bằng thơ 
thơ là cố quận, nên mờ mắt mong 
thơ là bài học thuộc lòng 
ê a thưở bé, mẹ mong con ngày … 
thơ là bài học hôm nay 
xa quê, đất Tổ, lưu đày bơ vơ! 
 
 

3. 
 
quê hương, có phải đợi chờ? 
nên anh chưa viết, bài thơ cuối cùng               
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bỏ đất    
       

 mến tặng những tấm lòng VN tha hương  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
xa nước bao năm, còn nhớ nhà 
tim còn nồng ấm, bài Quốc ca     
còn sống lưu vong, ta còn hát 
nghìn trùng sông núi gọi. Thiết tha 
 
bỏ đất ra đi … đầu đã bạc 
đêm mơ, ta về lại  quê nhà      
giơ tay ôm trọn, trời đất cũ 
nỗi lòng Tây tạng. Nỗi lòng ta!                                                                                                    
 
bỏ quê! nghĩ  đến buồn nát dạ       
ừ thôi! quên mất, còn đâu nhà 
em về làm vợ, anh bộ đội 
ta không buồn, sao lại xót xa! 
 
bỏ đất  xa quê, đời  sông chợ 
mất trắng em, chưa mất chỗ về 
nơi ra đời, oe oe tiếng khóc     
hồn ta ở đó, hỡi! cố quê  
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ba mấy năm trời, mây qua cửa 
ta tưởng đâu quên, chuyện  nhớ nhà 
ta tưởng thời gian, nhòa tất cả 
sao nhòa cố thổ, trong tim ta 
 
quê xa, những người muôn năm cũ 
sống chết, hồn treo ở bên trời? 
bên nầy buồn vui, nào ai biết 
giọng khàn đêm gọi. Cố hương ơi! 
 
Cali  04-12-07 
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bài thơ sông Hàn 
          
mến tặng những người con Quảng Nam Đà Nẵng 
 
 
 
 
 
bao năm, ta không về thăm sông Hàn 
bấy năm nhớ, chuyến đò ngang đò dọc 
năm xưa cùng em, lên đò đi học 
nay quê người, man mác gọi dòng sông! 
 
dòng sông quê hương, vẫn chảy thong dong 
cho dù chiến tranh …đạn bom tàn phá 
tiếng súng im rồi, người người vội vã 
bỏ lại phố phường…phủi áo ra đi  
 
bỏ lại Hàn giang, ai cũng nghĩ, vì  
cây súng, cái còng …làm ta lo sợ 
ta và Đà nẵng, ân tình nặng nợ 
ta đi rồi, nợ vẫn tình mang 
 
xưa, ta chinh nhân, em đi lấy chồng 
em bỏ thi, mảnh bằng trung học 
em bỏ thi, ta buồn muốn khóc 
tại bất tài, không dỗ ngọt được em! 
 
sông Hàn vô tư, vẫn chảy ngày đêm 
chẳng thiết tha chi, chuyện đời thế sự 
người Bắc vào nam, điềm lành hay dữ 
lịch sử sang trang, lệ chảy… thôi đành! 
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và bao nhiêu người, nay đã thành danh 
từ độ xa sông, chưa về bến cũ 
còn nhớ Hàn giang, những ngày máu mủ? 
những ngày lửa đạn, đốt cháy tuổi thơ! 
 
thật tình ta, chẳng mong em đợi chờ 
vì dư biết, em con bồng con bế 
ngày nào súng gươm, bây giờ bóng xế 
ngã ngựa giữa dòng, ngồi khóc bên sông! 
 
có mấy ai, khi trở lại dòng sông 
còn nhớ rõ, mình sinh ra từ đó? 
còn nhớ được, mình tắm sông từ nhỏ 
bơi lội vui đùa, trên bến sông xưa 
 
nay nhớ sông, đến độ lũy thừa 
trôi giạt mãi, đêm nằm nghe tê tái  
đêm nằm nghe, con sông Hàn chảy lại 
trong tim mình, ngày tháng cũ thương yêu 
 
 
 Cali 2009   
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bản tình ca cũ                 
 
tặng ca sĩ  Lệ Thu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
non sông còn lại bài ca cũ 
em hát làm chi nữa thêm buồn   
ngã ngựa. Cuối đời. Thân thất thổ. 
cuối đời nhớ nước. Lệ còn tuôn 
 
khi em hát bản tình ca cũ                                          
anh nghe sầu dâng tận phương này                                    
anh theo tiếng hát về quê Mẹ                                             
chiến tranh tàn lụn. Buồn vậy thay!                                    
  
nỗi đau nào trong bản tình ca                                                
mà em hát làm anh xốn dạ                                                                       
lưu vong hề! yên thân, đẹp mã    
non nước chờ ai. Kẻ lãng du!     
   
khi em hát bản tình ca ấy 
anh ấm lòng mơ ước buổi về 
em ạ. Có ngày anh trở bước 
quay về. Hôn lại mảnh đất  quê   
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khi nghe em hát. Anh nhớ quá    
nhớ xưa em. Lặn lội nuôi chồng  
nhớ thuở điên khùng. Quăng súng đạn   
nghĩ  càng thêm hổ. Thẹn non sông!                
   
non sông còn lại bài ca ấy                
em hát còn anh. Chỉ đau lòng        
em hát làm anh. Không ngủ được                
đau lòng. Đau nước. Phận lưu vong! 
 
thèm nghe em hát. Nhưng khổ nỗi 
anh vốn tủi thân. Dễ nhớ nhà 
trời ơi! con quốc xa rừng khóc 
em đừng hát nữa. Bản tình ca         
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chiều trong quán rượu  
quê nhà 
 
 
những ngày ra tù Cọng Sản, sau 1975 
 
 
 
 
chiều có ta ngồi, trong quán rượu 
uống một mình, đợi kẻ đi xa 
rượu chẳng ấm, được lòng kẻ đợi 
ta không buồn, sao lại thở ra 
 
cắn miếng cá khô, uống ly rượu thuốc 
ta đi đâu, hay trở về nhà 
nồi cơm nguội, vợ ta đang đợi 
có thế mà, nghĩ  mãi không ra 
 
ta uống rượu, vâng ta uống rượu 
có ai cười, có ai cũng như ta 
vắng bạn hữu, mời cô cốc rượu 
hãy vui lòng, cùng gã ba hoa 
 
đời có thế, phải không cô bán rượu? 
ta có gì, để gọi điêu ngoa 
đời đã hỏng, hỏng thêm tí nữa 
đâu có gì, để gọi bê tha  
 
           

 
 



bản tình ca cũ                                                                             21 
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bức tử  
 
mến tặng những chiến sĩ QLVNCH   
 
 
 
 
 
 
 

1. 
 
khi bạo tàn đã bức tử giang sơn 
người lính miền nam, bị khóa tay sau đó 
họ đi tù hay về đâu, không rõ 
chỉ biết trời nam, lá rụng vô cùng ! 
 
khi đài Sài gòn loan tin, miền nam thất thủ 
người lính trận, gãy súng ở biên cương 
nghĩa khí thay ! họ đã cùng đường. Vẫn không đầu hàng 
khi Dương văn Minh trên đài, gọi kêu ra rả   
         
khi hỡi ơi ! miền nam bị cưỡng chiếm 
giọt lệ buồn, tuôn chảy khắp non sông 
anh lính miền nam, ngã ngựa giữa dòng 
bị lùa vào tù, sống thua súc vật ! 
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2.           
 
khi em hát bài ca biệt xứ 
người lính trận, không còn ở quê hương 
họ đi đâu … địa ngục hay thiên đường ? 
mẹ già vô ra, than dài thở ngắn ! 
 
buộc lòng phải vượt biển, sống ly hương 
người lính già, thương mình, xa Tổ quốc 
cầm ly rượu, tủi thân mà khóc 
nước mắt đâu còn, tạ tội cố hương ! 
 
chưa có mùa xuân, cho người vong quốc 
chỉ còn nỗi nhà, trong trái tim khô 
chỉ còn quê hương bên đó … đồng bào 
và chiến địa … những ngày ta cầm súng   
 
 
 Cali  06-2009  
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Westminster, ngày anh về 
 
tặng những chiếc áo dài VN ở quê người  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
lòng mừng, về thăm Westminster                                                
đi trên Bolsa, vàng rực phố cờ                                                     
áo dài Việt Nam, bay trên đất lạ                                                  
cuối tháng Tư buồn, anh viết bài thơ                                            
   
áo dài em bay, tiếc ngày tháng cũ 
còn nhớ không em, xưa buổi lên đường                                       
em mang Tổ quốc, đi vượt biển 
thơ, vẫn vô cùng, nhớ quá quê hương 
 
về đây gặp, những bạn bè xưa 
đời tù tội, nhiều năm chung đủ 
người thù người, cắt  tình máu mủ 
đủ rồi, anh bỏ đất sang sông 
   
anh tin rằng, như có cố hương 
theo chúng ta, những ngày lạc bước 
ngày tháng này, của bao năm trước 
Sài gòn cờ bay, rộn rã tấm lòng     
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em có tình,  có nghĩa với non sông 
nên mới gặp, anh đem lòng cảm mến 
nước Mỹ, những ngày anh mới đến 
nhìn lá cờ bay, nước mắt chảy dài 
   
thành phố anh về, đã có bóng em  
con đường Bolsa, đầy dấu chân mình 
tiếng nói tiếng cười, người lên kẻ xuống 
hơi hám quê nhà, ấm buổi nhục vinh  
 
lòng mừng, về thăm Westminster 
thành phố tháng Tư, đẹp những áo dài 
trong nỗi vui buồn, anh xin quên hết  
quên cả chính mình, đời đã tàn phai 
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bài thơ tháng giêng   
 
thân tặng ca sĩ tóc thề Khánh Ly  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nhìn em, em vẫn như xưa cũ 
áo dài ôm, tóc chẻ đôi miền 
thói quen em thích, bên quê mẹ 
ngày tháng đi về, đã tháng giêng 
                
quê mẹ, tháng giêng như tháng chạp 
trời đất buồn hiu, một bóng cờ 
tháng giêng nắng, tháng mười hai mưa bấc 
hoài hoài chết lặng, những giấc mơ 
 
tháng giêng, tôi thấy em trẻ lại 
đêm chắc còn mơ, tuổi xuân thì 
tóc xõa ngang vai, ngày con gái 
nghiêng xuống sân trường, của những khi 
 
còn tôi, đâu muốn đời lang bạc 
nhìn em, tôi lại nhớ Sài gòn 
tháng giêng ở Mỹ, nghe em hát 
nghìn trùng em gọi, tiếng  nước non ! 
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tháng giêng, em nhớ, hay quên bẵng 
chiến tranh ào ạt, đổ nhau về 
Sài gòn em hát, trong tiếng súng 
em hát ru người, trong cơn mê ? 
                
em còn hơi thở, em còn hát               
làn hơi huyền thoại, đủ để đời                 
tóc thề em, một thời tôi mộng                
tôi nhớ Quê nhà, quá em ơi ! 
 
Cali 10-12-2007    
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tương phùng 
mến tặng bằng hữu, nhân chuyến hành phương nam 

                   

 

 

 

 

cám ơn bằng hữu, còn mong đợi 
sơn khê ngàn dặm, có ta về 
có ta hằng hữu, cùng nhật nguyệt 
và cuối đời, buồn nỗi nhớ quê 
 
cám ơn trời đất, cho ta gặp 
những bạn bè xưa, những cố tri 
xem đời tù tội, như đi chợ 
nhắm mắt qua sông, biệt kinh kỳ ! 
 
cám ơn nước Mỹ, cho ta được 
qua đây tạm trú, sống ngày còn 
nghìn trùng cố lý, lòng đau nhói 
đành phải giã từ, cõi nước non 
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nhớ xưa lăn lộn, trong binh lửa 
mong ước sao, có ngày hòa bình 
đạn vẫn liên tu, đi tới bến 
ngày lại tiếp ngày, chuyện tử sinh 
 
nay ở xứ người, còn thất trận 
tiếc từng thằng bạn, đã hy sinh 
nâng ly để biết, mình còn sống 
để đáp đền em, nợ ân tình 
 
nước Mỹ mở lòng ra, mời gọi 
non cao đất rộng, chúng ta về 
ta về, cùng cất cao lời hẹn 
chờ buổi tương phùng, tại cố quê  
 
Cali 03-2006 
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hỡi cố nhân 
 
 
 
 
1         
 
em có một trời quê trong mắt                                             
mở ra ngàn dặm nhớ. Bâng khuâng                                
hai ta. Thuở gừng cay muối mặn                                     
thiên tai rình rập. Biết bao lần                                        
           
bao lần khổ lụy. Thôi đành chịu                                     
gắng em. Mình đã khổ nhiều rồi        
máu ta còn chảy. Ngày lưu lạc  
còn thấy quê nhà, Gang tấc thôi  
 
em có một trời xanh trong mắt 
xanh dòng sữa Mẹ. Của quê hương  
xưa đi ra biển. Ta buồn lắm 
bỏ lại Quê. Em nữa. Đoạn trường ! 
           
đoạn trường hai chữ. Nghe đứt ruột 
tin buồn chấn động đến trời mây 
quê hương một dãy. Giờ tan nát 
ai gây chi cảnh bể dâu nầy ! 
 
bể dâu. Bể dâu. Ta lánh mặt 
ta biết như vầy là bất công 
ta biết rõ ràng. Ta trốn chạy 
ngàn thu em đợi. Ta ngậm ngùi 
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2       
 
giờ em. Chắc còn trong mắt ấy 
núi rừng. Biển rộng. Một trời quê 
ở đó. Em ơi ! Trăng đầu ngõ 
cố thổ chờ nhe. Có ta về 
 
ta về. Đứng giữa trời độ lượng 
mây trời gió núi. Biết hỏi ai 
hỏi ta … đời trôi sông lạc chợ 
hỏi em … chỉ còn tiếng thở dài 
         
ta về. Nhìn tàn phai trong mắt 
ngày đêm em dấu. Nỗi đau thầm 
gặp ta. Em mừng rơi nước mắt 
đâu ngờ gặp lại. Hỡi cố nhân 
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mai về Đà Lạt 
              
tặng  một người ở Đà Lạt 
 
 
 
 
 
 
 
 
cho dù đời đã hoàng hôn 
mai về Đà lạt, biết còn em không ? 
mai về, nhặt chữ tang bồng 
đánh rơi, nên mới non sông đỏ màu 
 
mai về, Đà Lạt còn đau 
ghé thăm trường mẹ, bù ngày nhớ thương  
mắt em, đâu phải hồ trường 
mà làm xã tắc, tang thương đổi dời ! 
 
mai về Đà Lạt, em ơi ! 
thăm hồ Than Thở, còn lời em, xưa 
Lâm Viên cuối chạp, trời mưa 
anh lên đỉnh núi, đúng mùa Noêl 
   
hòa bình, còn đó hở em ? 
xưa ta dạo phố... anh quên đường về 
bây giờ, anh đã sơn khê 
xa bao sông biển, chưa về cố hương ! 
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anh đi, Đà Lạt mù sương  
bao mùa gió chướng, vô thường thổi qua 
mai nầy, về lại quê nhà 
có nhìn ra được, quê cha của mình ? 
 
nước non nghìn nỗi điêu linh 
mai về dù đã, đời mình hoàng hôn 
Đà Lạt, còn ở trong hồn 
đã theo anh suốt, cuộc bôn tẩu nầy  
 
      
Cali 2010  
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xuân về, anh nhớ bông bí nụ 
 
 
xuân về, trời đất như trẻ lại 
ngày mới xôn xao, nắng ấm bồi hồi 
hoa cỏ bên đường, chào em mớm hỏi 
em cười hiền, cong kín đôi vành môi 
  
nhìn em cười, lòng anh vui như thể 
trong mắt em xanh, một dạo quê nhà 
mùa xuân là em, cả trời đất nước 
anh gọi trong lòng, xa quá là xa 
 
xuân trở về, anh nhớ bông bí nụ 
luộc chấm mắm tôm, mẹ cứ khen hoài 
mẹ dặn đầu năm, đừng ăn khoai sắn 
kẻo suốt năm dài, cực khổ trần ai 
  
lời mẹ dặn, anh mang theo lưu lạc 
từng ý, từng lời, thấm thía đời anh 
nay ở quê người, thèm khoai nhớ sắn 
nhớ cả chiến tranh, phá nát quê mình ! 
 
ở quê mình, người nghèo không có tết 
nằm ước mơ bánh tét, áo quần xinh 
hòa bình có rồi, quanh năm đói rách 
Tết của người ta, đâu phải của mình 
  
nhớ Việt Nam, xuân quê nhà ruột thịt 
anh, Tết tha hương, vẫn Tết …ngùi ngùi 
bông bí nở vàng, nhớ lời mẹ dặn 
ôi ! xa rồi ! xa mất những mùa vui. 
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thơ tặng một người 
                            
gởi: Luân Hoán                                    
  
về lại đây khi nắng vẫn vàng                                  
dòng sông xanh vẫn chảy thênh thang                                                  
đường xưa có biết chân xưa bước                                
từng giọt sương buồn ngân tiếng vang  
                                            
về lại đây khi phố hết ngày      
vai buồn nào thẹn nhớ vòng tay 
mấy chân người dạo qua thành phố 
đời chẳng vui nhưng xin gắng say 
   
về lại đây khi tóc còn xanh 
đốt tuổi hong đời tôi với anh 
cùng sống cùng đi cùng đã đến 
một nghĩa địa nào trong sử xanh 
     
thôi có còn chi lũ chúng ta 
gỗ tre vá víu cùng thịt da 
mai sau mãn cuộc còn mơ ước 
nỗi đớn đau nào không thoáng qua 
 
xin viết tặng anh một bài thơ 
bằng bàn tay trái quá bơ vơ 
cho bàn chân trái vô duyên đó 
không sống suốt đời với nhà thơ 
 
anh có nhận cho hay dửng dưng 
hồn tôi thôi gió thổi không ngừng 
so vai tôi đứng bên đời sống 
cơn lạnh vô cùng đẩy sau lưng 
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lại, một bài thơ buồn 
          
mến tặng các  tù nhân chính trị CS sau 1975 
 
 
 
 
 
 

1.  
         
dồn ta lên núi, ta lên núi    
biết sẽ mù tăm, buổi quay về  
ta, với em chừ, xa mấy cõi    
cầm lòng không đặng, nỗi nhớ quê ! 
 
dồn lên sơn lâm, chơi với khỉ   
ta hóa thân, làm thú trên ngàn                     
vứt súng, tan hàng, lên núi ở   
ta khùng, ta chịu, dám thở than 
              
dụ ta lên núi, chơi lao động 
ta thỉnh thinh, giở trò chai lười 
ngó quẩn, ngó quanh, toàn tử địa 
rừng thiêng, nước độc, chẳng chừa ai 
 
dồn ta lên núi, chơi với rắn 
đói, bắt rắn ăn, rắn chạy dài 
chuột, cóc, ếch, lươn…, ta xơi tuốt 
vã rồi, tắt quạt, vợ thăm nuôi 
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dồn ta lên núi, ta lên núi 
chẳng ngán thằng tây, thằng tàu nào 
bảo ta lao động, ta lao động 
chưa chạy làng, chưa ngán thằng mô 
 
nhưng rồi phải ớn, trò cưỡng bức 
anh em tức tưởi, gục thảm thê 
ta ngất ngư, đường tơ chưa dứt  
mang bộ xương cách trí, lết về 
 
 
 

2. 
 
giờ sống quê người, không lên núi 
cũng mịt mù tăm, buổi quay về 
ta với quê nhà, xa mấy bận 
mà nhòa nước mắt, nỗi nhớ quê 
 
bia còn, bạn chẳng còn để uống 
độc ẩm mình ta, phương nầy hề ! 
nước suối, mương đào … xưa uống láng 
nhằm nhòa bạn hỡi, mấy chai bia … 
 
                          

    
 



38                                                                            nguyễn đông giang 

ngày về, của áo vũ cơ hàn 
 
 
 
 
 
bao nhiêu năm trời, cuốn gói ra đi 
nuôi mộng ước nhiều, rồi chẳng được chi 
học chữ thánh hiền, kinh bang tế thế 
ngẫm lại ta, chẳng được tích sự gì 
 
chẳng được gì, cũng mang danh lánh nạn 
bỏ lại quê nhà, bá tánh lầm than 
lục đục tháng ngày, chuyện cơm với áo 
rốt cuộc vẫn ta, “áo vũ cơ hàn” 
 
áo vũ cơ hàn, lang thang xứ lạ 
đành phải xa người, “cát mộng thùy dương” 
vắng khuất ngàn thu, muôn vàn yêu dấu 
tìm chút bình yên, lẽ sống hồn mình 
 
có đời tự do, là ta mãn nguyện 
áo vũ cơ hàn, đâu ngại tử sinh 
đường gươm ta xưa, vẫn còn qui ẩn 
không xa đâu, sẽ có gió thanh bình 
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luồng gió lạ, sẽ bay về chốn cũ 
sẽ thổi lùa, bao rác rưới bay đi 
phường gian ác, đã đến ngày nạp mạng 
ngày đó em ơi ! ta nói ta cười 
 
ừ ! ngày đó, thế nào rồi cũng đến 
người đổ về, từ bốn biển năm châu 
trái đất vui chào, người muôn năm cũ 
những bước Việt Nam, rung chuyển địa cầu 
 
áo vũ cơ hàn, trở về ngày đó 
sông nước về nguồn, róc rách nơi nơi 
mây trắng bay về, ôm hôn núi cũ 
ta ôm em xưa, yêu mến muôn đời  
 
 San Jose, 09- 2010  
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thu hoài cố xứ 
                            
gởi em ở VN  
 
 
 
 
 
 
ở đây thu đến, buồn như đã 
chỉ nắng vàng thôi, hiu hắt lòng 
em ở đâu, Sài gòn, Đà nẵng ? 
thiếu người tâm sự, có buồn không ? 
  
cũng đây thu lạnh, buồn quá đỗi  
nước Mỹ mênh mang, nắng vàng đường  
thôi đừng nhắc, nai vàng năm cũ  
mà hồn cố lữ, những vương vương 
 
chiều thu, em thường ru con ngủ 
giọng em Nam bộ, à ơi hời 
em hát ru con, hay em khóc ? 
mà buồn não nuột, quá em ơi !  
             
ở đây lá rụng, mùa thu đã  
dù chết hay chưa, lá cũng vàng  
ra đi đâu biết ngày trở lại  
thu hoài cố xứ, dạ mang mang 
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bây giờ Việt Nam, mùa thu chết 
em tiễn dùm ta, những lá vàng 
những chiếc lá, nằm yên trong mộ 
cũng trở mình, theo vận … ly tan 
             
mùa thu ơi ! ta đời viễn xứ  
chút nắng vàng hiu, đủ lạnh lòng  
em ở đâu, sau ngày ly loạn ?  
nằm nghe dâu biển, có buồn không ? 
 
        
San Jose,10-2010  
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chiều chiều ra đứng ngõ sau 
 
        
“chiều chiều ra đứng ngõ sau              
  ngó về quê mẹ, ruột đau chín chiều”   
                                              (ca dao) 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 
 
cắn răng đành chịu ruột đau 
theo chồng vì Mẹ, ăn trầu người dưng 
em đi về … ấy bao chừng ? 
bao chừng em nói, ta ngừng lãng du 
em ơi ! những vết đạn thù 
đẳng đeo ta mãi, thiên thu vẫn còn 
ai xuôi con vạc về non 
non sông buổi ấy, chỉ còn ra đi ! 
10 năm 30 năm lưu ly 
lưu ly là biệt, là đi không về 
còn Trời,. Trời giúp lời thề 
xưa nay bất chiến, tự hê nhiên thành 
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2.  
 
gió ngừng én lượn trời xanh 
mây tha hương cũng, về thành phố chơi 
ta về chẳng nói được lời 
cầm bằng như đã, hết thời ruột đau 
ta về ra đứng ngõ sau 
quê Mẹ còn đó, đâu màu cố hương ! 
quê hương từ buổi đoạn trường 
buồn bay lãng đãng, nhớ thương vơi đầy 
 
 

3. 
 
quãng đời xa nước dài thay 
tháng Tư về lại, tưởng ngày hôm qua !                 
về nhà mà lại nhớ nhà 
ngồi trên quê Mẹ, tưởng ra chưa về ! 
           
Cali  09 - 2010   
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chuyện... đá nát vàng phai 
 
thân tặng: LTE và những bạn tù Cọng Sản sau 1975 
 
 
 
 
 
 
ta hay gọi bạn, người cà chớn 
biệt tăm, tưởng bạn chết lâu rồi 
không ngờ lặn lội, qua tìm tớ 
không  ngờ vác xác, tìm nhà thơ 
 
xin lỗi, gọi bạn người cà chớn 
ta nhập tâm, tên ấy mất rồi 
khó thể gọi bạn tên nào khác 
bạn cứ yên lòng, tên cúng cơm 
 
như ta yên lòng, bạn còn sống 
lâu nay, tưởng bạn gục trong tù 
lâu nay, tưởng bạn  theo việt cộng 
ta buồn… chuyện đá nát vàng phai ! 
 
ta xúc động, thật tình xúc động 
nghẹn ngào gặp lại bạn … bạn ơi ! 
đã từng mạng sống, treo chiến địa 
đẹp xấu cái tên, nhằm nhòa gì 
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thoát tù nhỏ,  vướng vào tù lớn 
mình lưu vong, trên quê hương mình 
không cà chớn, cũng thành cà chớn 
không bỏ quê, đành phải bỏ quê 
 
đất tròn, gặp lại người cà chớn 
rã cuộc bèo mây,tàn một đời 
tưởng đã bình tan, đời vĩnh tận 
cuối cùng, ta cũng gặp lại nhau... 
 

Cali  2009 
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hỏi ai không buồn 
 
 
 
 

1.  
 
tháng tư, hỏi ai không buồn. Miền nam bức tử,  
súng buông, tan hàng. 
tháng tư, nước mất, nhà tan. Em đi vượt biển,  
mênh mang ngày về. 
tháng tư, anh chết lời thề. Giang sơn mất trắng,  
anh về làm chi. 
tháng tư, nghĩ đến nhiều khi. Bầm gan, tím ruột,  
còn gì … em ơi ! 
bàn dân thiên hạ, kêu trời. Người đi tù tội, rụng rơi  
trên ngàn. 
tháng tư còn nữa … lời than. Sông buồn, chảy máu,  
đỏ làng Việt Nam. 
 
 

2.               
 
tháng tư, gặm nhấm oán hờn. Buồn đau nhân thế,  
có hơn buồn nầy ? 
tháng tư, mất hết ô hay ! Vết thương rỉ máu, như ngày hôm 
qua.  
tháng tư, anh biết … đã xa. Nỗi đau sống lại, như là  
hôm nay 
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tạ em 
   
Đà Nẵng 1968 – thơ rơi nhặt lại 
 
 
 
 
 
 
ta chưa về, sao tóc em sớm bạc 
má sớm nhăn, thấy tội nghiệp vô cùng 
thôi đừng khóc, ta còn đây hồ rượu 
mời em say, mong tạ dạ thủy chung 
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bạt ngàn gió thổi 
 
 
 
 
 
 
chưa qua sông, lòng buồn vô hạn 
cạn chén ly bôi, biệt quan hà 
anh hôn nhúm đất nghèo, lần cuối 
ngậm ngùi, đời…tít tắp mù xa 
 
gặp em lần cuối, rồi ra bến 
thử cùng mệnh số, giữa trùng dương 
hởi em đừng khóc, giờ chia biệt 
làm rối lòng anh, buổi lên đường 
 
gặp em rồi, biết bao giờ gặp ! 
mảnh đất nghèo, xơ xác phố phường 
mây nước mênh mang, lòng rười rượi 
chào em ở lại, với quê hương 
 
quê hương mình đó, em còn gặp 
bịn rịn, em ơi ! chẳng ích gì 
bạt ngàn gió thổi, nghìn phương gọi 
em đừng buồn nữa, để anh đi 
 
Đà Nẵng 1991 
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nước mắt quê hương 
 

 
 
 
quê hương có phải, là nước mắt 
anh đêm ở Mỹ, nhớ thương về 
tháng chạp bên nhà, mưa thúi đất 
lục bình trôi nổi, bến sông quê 
 
em bảo trời mưa, buồn đứt ruột 
buồn đau, ừ ! thua lận ván bài  
chiến tranh em khóc, quê ly loạn 
hòa bình còn sợ, họa trùng lai 
 
anh xưa xuống thuyền, trốn em đưa 
biệt quê nhiều giọt, nước mắt dài 
lỡ tay buông súng, đời bấn loạn 
lòng cũng tan tành, ướt sũng mưa 
 
em bảo trời mưa, là nước mắt 
nhỏ đau thêm những, mảnh đời thường 
ướt, lạnh lùng lên, từng nỗi khổ 
mưa buồn như, nước mắt quê hương 
 
anh biết trời mưa, em sợ lắm 
tháng Tư năm ấy, có mưa buồn 
người người bỏ xứ, đi theo biển 
không về, là thoát được oan khiên … 
 
 



50                                                                            nguyễn đông giang 

xuân này, buồn nỗi tình xa 
                          

                            
 
 
 
 
 
xuân nầy, anh về lại San Jose 
nhìn chút tàn đông, vàng phơi trên lá 
còn chút tình xưa, theo anh em ạ 
chẳng lẽ nơi nầy, đất phụ tình xa 
                   
cũng nơi nầy, còn kỷ niệm hai ta 
anh tưởng chừng như mới đây, năm trước 
anh cũng tưởng, không bao giờ về được 
nhìn đường Tully, xanh lá mùa xuân 
 
không có em, thành phố vẫn tưng bừng 
cà phê ‘’Xinh Xinh”, còn anh ngồi đó 
chiếc ghế xưa em, còn nguyên vò võ 
anh mơ hồ, em còn ở quanh đây 
                   
anh về mình anh, đứng giữa nơi nầy 
nhìn lại đất trời năm xưa, kỳ vọng 
em ra đi, anh trở về ngong ngóng 
trái tim mình vừa lạc, ở phương mô ! 
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em đi rồi, lòng anh mãi nôn nao 
nuôi ảo vọng, gặp em từ chốn cũ 
mùa xuân ơi ! có mang về em của 
những tháng ngày, ta tha thiết yêu nhau 
                   
khi anh về, cây lá cũng đổi màu 
mùa đông chưa đi, mùa xuân về vội 
chỉ riêng anh, xuân về, xa xót nỗi 
nhớ mong hoài, chẳng hội ngộ cùng em 
 
San Jose, mậu tý 2008 
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mùa xuân ấy, đã thành cổ tích 
 
 
 
xuân nầy, anh về lại San Jose 
thành phố dễ thương, Hoa kỳ tây bắc 
tháng giêng tháng hai, quê người trời rét 
bên nhà cuối chạp, trời sắp vào xuân 
  
xóm dưới làng trên, rộn rịp tưng bừng 
bánh tét bánh chưng, dưa hành củ kiệu 
cúc thọ nhà em, vàng thêm mấy nụ 
mấy nụ quê nhà, có nở niềm vui ? 
 
anh bên nầy, quen với ngậm ngùi 
chưa bỏ được, đời quê thói cũ 
làm sao bỏ, nơi chôn nhau máu mủ ! 
nên cõi người, vời vợi nhớ xuân xưa 
  
nhớ ngày xưa, Ba thức cúng giao thừa 
gọi con dậy, để nghe pháo nổ 
gọi con dậy, thắp hương Tiên Tổ 
khấn lạy Ông Bà, phò hộ các con 
 
xuân năm nay, Ba Mẹ chẳng còn 
anh xa xứ, biết xuân nào trở lại 
chẳng lẽ cuối đời, còn tha hương mãi  
chờ buổi thanh bình, biết có hay không ! 
   
mùa xuân nào, Ba thức cúng giao thừa 
mùa xuân ấy, đã thành cổ tích 
đêm cuối năm, bên nầy u tịch 
nén hương lòng, có bay tới cố quê ! 
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dân Việt ta 
 
 
 
 
 
 

1.       
 
VIỆT NAM, lắm  anh hùng liệt nữ  
Bắc phương từng, khiếp đởm kinh hồn                    
Tổ tiên dựng nước, bao xương máu 
Con cháu nguyền noi, giữ  nước non 
         
   

2.  
         
Dân Việt, dòng giống Âu Cơ 
Cháu  con quyết giữ, cơ đồ Tiền nhân 
Bắc phương, khiếp vía  bao lần  
nay còn xớn xác, lấn xâm cõi bờ  
                 
      

3.  
    
VIỆT NAM, xứ sở tiên rồng 
máu xương dựng  giữ, Cha Ông bao đời 
cháu con, lưu lạc muôn  nơi 
bảo tồn đất Mẹ, rạng ngời sử xanh  
                       
                         
 
 



54                                                                            nguyễn đông giang 

cố hương 
 
 
1.           
 
có gì réo gọi trong hồn 
đêm nằm trở giấc, bồn chồn ruột gan 
giờ nầy bên ấy xóm làng 
tiếng gà gáy sáng, rộn ràng lòng tôi  
 
 

2.          
 
ừ thôi ! vật đổi sao dời 
mà tôi nhớ mãi, cái thời xưa xa ! 
cái thời đứng đợi bến phà 
chờ đò đi học, lo xa đường về 
cái thời mưa nắng, ê chề 
chiến tranh còn rủ nhau về quê ta… 
 
  

3.         
 
tôi chưa, cạn chén quan hà 
sao nghe nát dạ, em và cố hương 
đêm đêm, dỗ chén hồ trường 
rượu không quên được, cố hương ngàn trùng ! 
                
                
Cali 2007   
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bài ca lãng du 
        
thơ rơi nhặt lại  
 
 
 
 
sáu năm chưa về, mồ cha ai đắp ? 
bảy năm phiêu bạt, xác Mẹ ai chôn ? 
mỏi gót đường xa, đời chưa qua hết 
nằm gối tay nghe, sầu cháy trong hồn 
 
sáu năm chưa về, em đi quân dịch 
bảy năm phiêu bạt. em có chồng con 
một  cái xách tay, một đôi giày vải 
một trái tim kia, máu có chảy mòn 
 
sáu năm chưa về, ai còn bán rượu 
bảy năm phiêu bạt, thuê mãi chưa ra 
một nụ cười thôi, người ơi chớ tiếc  
ba mươi năm trời, xương bọc lấy da 
 
sáu năm chưa về, chắc tôi còn sống ? 
bảy năm phiêu bạt, tôi vẫn nhớ thương 
thơ viết bao giờ, cho vơi bớt nhớ 
hồn lẫn cõi nào, rủ áo phong sương 
 
sáu năm chưa về, thôi người đừng hỏi 
ngựa mỏi lưng trời, tôi lỏng tay cương 
ôi tôi ! ôi tôi, nghêu ngao chếnh choáng 
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còn nỗi tàn phai        
  
cho thời lưu vong 
 
 
 
 
 
 
em mang quê hương, đi theo em         
tóc thơm, hương bồ kết mại mềm    
lưng em eo thắt, như lưng Mẹ                  
đời chẳng chia lìa, anh với em  
      
lạ xứ lạ người, bỗng xót xa   
may ta, còn tiếng Việt  đậm đà 
vẫn dỗ hương tình, đêm lưu lạc 
đủ ấm đời nhau, buổi quê xa       
 
thôi tiếc làm gì em,  xuân qua 
gió bụi chừa chi, tuổi ngọc ngà 
hỡi ơi ! mới đó thời con gái 
đâu ngờ binh lửa … tóc sương pha !  
                        
những bài thơ theo anh phương xa 
thơ đi lưu vong, thơ nhớ nhà 
thơ nhớ nhà, đêm không ngủ được 
anh nhớ nhà, thơ thẩn vào ra 
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ta đi, trời đất chuyển sang thu 
sang sông, lòng man mác sương mù 
sang sông, biết bao giờ trở lại 
muối sát lòng ai, nỗi thiên thu 
                         
còn nỗi tàn phai, ở với anh 
theo em, những đau đớn dụm dành 
em ơi ! năm tháng  anh tù tội 
năm tháng em buồn… hỡi chiến tranh ! 
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rất gần ở các em 
       
thơ xưa nhặt lại - mến gởi các em học trò cũ của tôi ở các 
Trường Trung học công lập Tư thục: Quốc gia nghĩa tử  
ĐN, Trần quí Cáp Hội an, Đông giang Hoàng Hoa Thám, 
Khiết tâm, Vinh sơn, Duy nhân, Bồ đề Hòa phát, Sơn chà, 
An hải ở Đà nẵng,Việt Nam trước 1975  
 
 
 
 
 
viên phấn trên tay 
thầy nói các em nghe 
cha các em đi cầm súng 
hồi các em còn bập bẹ ca dao 
linh hồn ươm ngọt giòng sữa Mẹ 
và đạn bom nuôi lớn ngày tiếp ngày 

 
viên phấn trên tay 
thầy nói các em nghe 
các em lớn lên và thương yêu bạn bè 
góp bàn tay nâng cao cành ruột thịt 
ôi ! những bàn tay Việt Nam 
những bàn tay chụm lại 
dựng thành nhà 
đắp cao đất hân hoan 
con trâu hiền giúp ta gieo sâu hạt thóc 
mùa gặt về lúa mót bụm đày tay 
các em hãy lớn lên 
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đẹp như những dòng sông 
mạnh như từng đợt sóng 
tự do như giấc mơ 
huy hoàng như nắng mới 
 
thầy đang cầm viên phấn 
có cần vẽ cùng các em 
những dãy núi trọc trơ nét sầu hùng vĩ 
những giòng sông buồn biền biệt trôi xa 
những đống rác chất cao trên quốc lộ 
những mùi hôi bay tỏa khắp non nhà 
thầy ngại vẽ 
chắc các em thông cảm 
bởi nơi nào chết chóc triền miên 
bởi cây cỏ nào nhựa sầu không xanh lá 
đó là Việt Nam 
đó là đất nước ta 

 
bây giờ các em còn nhỏ 
tuổi dại như kẹo ngon 
hãy trải linh hồn trong lớp học 
hãy trải linh hồn trong yêu thương 
sách vở hôm nay là vũ khí ngày mai 
vũ khí ngày mai là nụ cười các em sẽ nở 

 
ôi ! mỗi buổi chào cờ 
mỗi sáng thứ hai 
thầy đã thắp cao niềm hy vọng 
rất gần ở các em... 
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nhớ con chim cũ,  
trên cành Việt Nam 
 
 

1.   
 

sáng nghe, chim hót trên cành 
nhớ con chim ấy, bên thành cổ xưa 
chim ơi ! những khúc  năm xưa 
theo ta xa nước, cũng vừa bao năm 
hai ta hai ngã, mù tăm  …    
chim còn bên đó, hay nằm tịch nhiên 
bên nầy, ta thắp hương nguyền 
hướng về chốn cũ, chim thiêng nhớ ngày  
nhớ ngày, ta chạy chim bay 
chim xuôi về núi, ta đày đi xa    
sáng nay chim hót, lời mà… 
chim xưa hát  tặng cho ta, lời nầy 
lời nầy còn vọng trên mây 
phiêu nhiên theo gió, khóc ngày điêu linh 
lời nầy mọc rêu trên đình 
trên lăng miêu cổ, sinh linh mất còn 
lời nầy ở với nước non 
chim thiêng có mất, lời còn ở đây …   
 

2.    
 

sáng nghe, chim hót trên cây 
nhớ con chim cũ, những ngày Việt Nam  
sáng nay là đã bao năm … !          
 

 Cali  2007    
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còn lại những gì 
 
 
 

1. 
 
trong thơ đã có đất trời       
những câu lục bát. Một thời Mẹ ru 
mai kia vật đổi. Cho dù 
thiên thu còn nhắc. Nguyễn Du những lời    
              

2.              
 
quê người. Thơ lạnh. Em ơi ! 
sướng vui gì cũng. Mảnh đời ly hương 
Thúy Kiều. Một khúc đoạn trường 
15 năm lưu lạc. Hồi hương quê nhà       
 

3. 
 
anh chừ. Xa quá là xa 
nửa vòng trái đất. Đâu là cố hương ! 
thơ anh hai cõi âm dương 
cho bạn bè đọc. Ấm đường phân ly             
               

4.              
 
phủi tay còn lại những gì ? 
phủi tay là hết. Còn chi nữa cùng 
người về lại cõi. Vô chung 
còn thơ về với. Vô cùng … em ơi ! 
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tình muôn năm cũ 
 
 
 

1. 
 
ta. Hồn năm cũ. Lưu vong 
ngày đêm hổ thẹn tang bồng. Vì đâu ? 
ngày đi. Nước chảy qua cầu 
ta thân lạc xứ. Đau rồi. Còn đau ! 
 

2. 
 
ai về nhắn với biển dâu 
có người năm cũ. Bạc đầu nhớ quê 
 

3. 
 
bạc đầu. Chưa có buổi về 
bạc đầu lỗi hẹn. Lời thề nước non 
cho dù. Nước chảy đá mòn 
tình muôn năm cũ. Sắt son một lời 
 

4. 
 
cho dù. Vật đổi sao dời 
quê hương và Mẹ. Sống đời với con   
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duyệt binh 
      
 
mến tặng các chiến sĩ  QLVNCH trước 1975  
 
 
 
 
 
 
 

1.                                                                                                 
 
mùa xuân, ta đi duyệt binh 
mặc chiếc áo trận, tử sinh một thời 
áo bào sờn rách vài nơi 
theo người lính trận, sống đời lưu vong 
 
 

2. 
 
ở Mỹ, ta đi duyệt binh 
một, hai … đều bước, chân mình rướm đau 
cờ vàng, phất phới trên đầu 
con tim đau nhói, còn đâu những ngày …! 
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em từ Luân Hoán,  
thơ và Việt Nam                                                                                                       
 
mến tặng: Luân Hoán, Lê Hân   
 
                                                 
 
 
 
 
      

1.            
 

“ Em từ lục bát bước ra” (1) 
 anh từ An Hải lên phà sang sông 
 lạ. Em chưa chịu lấy chồng ? 
 bàn dân thiên hạ. Kẻ mong người chờ 
 anh từ là kẻ làm thơ 
               
thương em lục bát bao giờ. Chẳng hay 
thơ  anh chưa đạt. Tiếc thay ! 
chẳng bằng lời Mẹ. Hát ngày ru đêm 
thời ủ ca dao mật. Êm đềm 
tha hương nhớ quá. Lại thêm nỗi nhà 
“ Em từ lục bát bước ra” 
em từ Luân Hoán. Thơ và Việt Nam  
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2.             
 

Nguyễn Du kiệt tác. Thơ làm 
Thúy Kiều nghiêng ngửa. 15 năm đoạn trường 
giờ đọc thơ bạn mà thương 
thơ cùng thi sĩ. Trên đường lưu vong ! 
 
              
              
(1): “Em Từ Lục Bát Bước Ra”: Thi phẩm thứ 20 của Luân 
Hoán 
 
San Jose  07-2008 
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quê hương là tiếng thở dài 
 
 
 
 

1. 
 

nhớ em, ai nhớ bằng ta 
quê hương đã mất, may mà còn em 
nhớ ơi, những giọt sương đêm 
gõ đều trên mái, êm đềm giấc khuya 
 
 

2. 
 

quê hương, bánh ú rao khuya 
bánh mì mua sáng, Mẹ chia con đều 
quê hương tù tội, đói  nghèo … 
nói không hết được, ách eo bên lòng 
 
 

3. 
 

từ ngày, Bộ đội vào trong 
là ngày nước mắt, lưng tròng những đêm … 
 
 

4. 
 

quê hương, là Mẹ là em 
những đêm xa xứ, thắt mềm ruột ai 
quê hương, là tiếng thở dài … 
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chiều mưa mù 
đưa em qua phà An Hải 
 
thơ rơi nhặt lại  -  thân tặng: Đặng Hiền, Mai Xuân Châu  
 
 
 
 
 
 
mưa mù, bát ngát bên sông 
đưa em mấy bước, buồn bồng bềnh xa 
em về, tay vẫy bến phà 
ta về giọt nhớ, ngân nga trong hồn  
 
Đà Nẵng 1967 
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lời cho tiểu muội 
 
 
 
 
 

1. 
 
đi đâu tránh được ta bà ? 
hồng trần ta sống, chỉ là bóng đêm … 
lên chùa lạy PHẬT  nghe em 
chuyện đời để lại, ngày đêm anh chờ 
 

2. 
 
anh chờ em như chờ thơ 
em quì lạy PHẬT, anh chờ thơ ra 
thơ ra…diễm tuyệt em à 
A DI ĐÀ PHẬT, em là bài thơ 
 

3. 
 
em là thơ, PHẬT là thơ 
bài thơ lấp lánh, giữa bờ vô minh 
em ơi ! trì chí kệ kinh 
giữ tâm cho tịnh, giữ tình cho thơm. 
 
 
Cali 03-2009 
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chữ tâm 
  
 
 
 
 

1. 
 
chữ tâm, em để lại chùa 
em mang về sợ, gió lùa mang đi 
đừng em, em để lại chi 
mang theo sáng tối, những khi đứng ngồi 
chữ tâm, là chuyện làm rồi 
nhưng còn làm nữa, làm thôi…vô cùng 
chữ tâm, vậy mà mông lung 
bao la việc thiện, trùng trùng nghĩa nhân 
chữ tâm, có phải nợ nần ? 
khi chưa làm được, bâng khuâng đêm ngày 
 

2. 
 
chữ tâm, đừng cất lại chùa 
em mang theo để, làm bùa hộ thân 
tạo duyên, nhẹ nhõm căn phần 
mai sau giải thoát, làm dân Di Đà 
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vô thường 
 
 
 
 
 
 
đưa tay nhặt lá rơi, vàng 
em ơi ! thu rụng, đời tàn không hay ! 
vẫy tay chào đám mây bay 
mai sau còn gặp, chốn nầy nữa không ? 
môi em dính chút bụi hồng 
bụi bay hồng rụng, tình không … vô thường 
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chỉ còn 
 
 
 

1.    
 
tâm kinh rốt ráo, gọi mời 
em ơi ! ta ở với đời bao lâu ? 
lăn vòng trong cõi biển dâu 
ngày nào xanh tóc, nay đầu bạc, em ! 
ta về, nắng ngã bên thềm 
cuộc vui cũng tận, ngày đêm rã rời 
 
 

2.     
 
chỉ còn niệm Phật, em ơi ! 
chỉ còn tĩnh lặng, thọ lời vô ưu 
nghe trong bát nhã, tiếng cười 
trong vô lượng ấy, có người rồi không 
đây rồi ! sắc sắc không không 
 
 

3.     
 
nhiếp tâm niệm Phật, mở lòng rổng rang 
chẳng bao, liễu ngộ niết bàn 
thọ trì tinh tấn, thênh thang đường về  
chỉ còn niệm Phật, …rời mê  
cho tâm tịch tịnh, trở về Chơn như  
 



72                                                                            nguyễn đông giang 

ngao du 
 
 
 
 

1.  
 
ta về, bạn với gió trăng 
đã lâu không rõ, đất bằng trời cao 
về đây, tránh chốn ồn ào 
trải lòng nhập cuộc, trăng sao gọi mừng 
gió về, từ cõi vô chung 
trăng từ thiên cổ, vô cùng tịch liêu 
 
 
  

2.  
 
ngẫm đời, chút nắng xế chiều 
người như chiếc lá, rụng theo cuối ngày 
ừ ! dậy đi, chớ ngủ say 
ngao du rốt ráo, đất dày trời cao 
đi thôi, ngày tháng mời chào  
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còn chi nữa còn 
 
 
 
 
 
 
 
mai về. Đứng giữa tà huy 
con chim thôi hót. Còn gì nữa đâu ! 
mai về. Dừng lại bên cầu 
trăm con nước đổ về đâu. Chưa về ? 
 
chưa về. Chưa hẳn không về 
sông còn ra biển. Thì về làm chi 
quê hương. Đâu trách người đi 
thương người ở lại. Còn chi nữa còn ! 
 
không còn. Vì đã không còn 
chỉ còn em đó. Héo hon đợi người 
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thưa rằng quê mất 
 
 
 
 
 
 
ta chừ, Lênh đênh như sông 
sông rong chơi,Ta phiêu bồng. Bỏ quê 
có ai, Hỏi ta ngày về                   
thưa rằng quê mất. Hỏi về thì chưa. 
 
 
Cali 12-2008 
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nhớ 
 

 

 

 
ta đi dặm ruổi, qua bao bến 
lạ, chỉ thương về, mỗi cố Quê 
Việt Nam em ơi ! còn hai chữ 
mà, mắt cay cay, lúc nhớ về … 
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khuya mờ trăng khuyết 
 
 
 
 
 
 
 
em ơi ! anh tuổi đã già 
nằm nghe sao rụng, bổng òa khóc mê 
cố hương, lần lữa chưa về 
khuya mờ trăng khuyết, nhớ quê quá chừng ! 
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thơ em 
 

 

 

1.  
 

thơ ai, sinh bất phùng thời 

nên phải rao bán, giữa đời phồn vinh 

thơ em, trọn vẹn ân tình 

non ong xã tắc, theo mình tha hương 

 

2.  
 

tha hương, thơ cũng tha hương 

thơ, người đều thấm đoạn trường rồi em ! 

thơ em anh đọc… lòng mềm ? 

nghe máu chảy ngược, về bên quê nhà 

 

3.    
 

đêm buồn, ai gọi thiết tha 

dường như tiếng dế, trăng và cõi quê … 
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mùa xuân từ cõi đạn trường 
 
thân tặng người Việt xa xứ  

 
 
 

1. 
 

mùa xuân, hằng hữu trong tim 
em ơi ! ta lại đi tìm đâu đâu 
mùa xuân, trong nụ tình sầu 
trong mai năm cũ, vàng màu cố hương 

 

2. 
 

mùa xuân, từ cõi đoạn trường 
Thúy Kiều gặp lại, người thương cuối đời 
mùa xuân, ở khắp nơi nơi 
trong tâm vô lượng, trong đời vô chung 

  

3. 
 

Việt Nam khốn khổ vô cùng 
mà xuân vẫn đến, chịu chung nỗi buồn 
xuân về, nước mắt còn tuông 
sau cơ tang hải, sau tuồng bể dâu 
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4. 
 

mùa xuân, chờ xem nhiệm màu 
cho ai mất nước, khổ đau hiện còn 
bên nầy, nhắn với nước non 
xuân nào dân tộc, hết còn phân ly ? 

        

5. 
 

tha hương, chẳng biết nói gì 
vài dòng thơ thẩn, ích chi buổi này ! 
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mai kia mốt nọ, ta về 
 

 

1.  
 
mai kia mốt nọ, ta về 
xe qua cầu mới, đi về Giang đông 
làng tôi ở cạnh dòng sông 
An Hải tên gọi, bên dòng Hàn giang 
đã lâu, chưa trở về làng 
đã lâu, chưa được lang thang… bạn bè 
đã lâu, chưa được lên ghe 
bơi qua thành phố, thăm bè bạn xưa 
 

2.  
 
ta về, Trời giúp cơn mưa 
rửa bao gió bụi, hồn vừa mênh mang 
mưa bay xuống phố, qua làng 
ướt trái tim cũ, ta mang trở về 
ta về rồi, hỡi ! cố quê 
trái tim còn ướt, lời thề chưa khô 
chỉ mong thấy mặt đồng bào 
kẻ còn người mất, hụt hao bao chừng 
 

3.  
 
hỏi lòng, lòng chỉ rưng rưng 
hỏi ai thì cũng, chung cùng nỗi đau ! 
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ta còn ta, 
chàng thi sĩ dễ thương 
              
thơ rơi nhặt lại, Đà Nẵng 1975            
 
 
 
 
 
 
đời còn phụ kẻ tài hoa 
anh từ giã văn chương, đốt sách 
từ giã các em, Thầy trò xa cách 
trường cũ bạn hiền, mờ khói thuốc bay 
 
đã hết thời, ta làm nghề Thầy giáo 
gã kỹ sư, uốn nắn những tâm hồn 
đem tim phổi, hát cho đời lớn mạnh 
nay xa nghề, dừng lại buổi hoàng hôn 
 
những ngày dài, dầu sao cũng khổ 
cám ơn em, bữa cháo bữa rau 
ta nương nhau, qua thời mạt vận 
ta có nhau, đời cũng đỡ buồn 
 
buổi đổi đời, không dung kẻ sĩ 
mất dạy vô lương, chưa phài cùng đường 
ta còn em, hồng nhan tiểu muội 
em còn ta, chàng thi sĩ dễ thương 
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ngục tù còn bên đó quê hương 
 

cho tù nhân Cọng Sản ba miền đất nước sau 1975  

 
 
 
 
ta đi, ngục tù còn bên đó 
nhốt người, làm trâu ngựa lao công 
trả thù, hành hạ, nghề của họ 
giết́ không gươm dao, chết từ từ 
 
tù được mở chuồng, leo núi cao  
cuộc đời tơi tả, chẳng vì sao 
tù đi như ma trơi, lầm lũi 
ngào nghẹn thương quê, nhớ đồng bào 
 
ngục tù còn bên đó, quê hương 
đọa đày cưỡng bức, những người thương 
anh lính miền nam ơi ! gãy súng 
nước độc rừng thiêng, chẳng ngày về ! 
  
ngục tù còn bên đó, hả em ? 
lúc nhúc tù nhân, đói rã mềm 
đất nước đau buồn, thêm tên mới 
những Hỏa lò, Suối máu, Z 30 … 
 
tù dọc Trường sơn, Hoàng liên sơn   
Phú túc,  An điềm,Tiên lãnh sơn 
quanh năm tù gục, ven rừng núi 
núi đã cao thêm, những xác người ! 
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núi đã cao thêm, những xác tù 
non sông còn lại, chuyện nghìn thu 
nghìn thu gió thổi, hồn ma dậy 
đòi lại sơn hà, khóc thảm thương.  
 
ngục tù còn bên đó, quê ta 
cả một quê hương  nhà tù, và 
giam bao Lê thị, bao cha Lý 
bao nụ nhân quyền, đẹp những hoa 
 
khi nào, mới phá ngục Bastille ? (1) 
khi nào, có tự do dân Việt ?       
không cần nói, mọi người đều biết 
tội oan hồn, người lính trận năm xưa ! 
 
 
(1): Ngục Bastille,cách mạng Pháp 1789 
           
Cali 06-2009 
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từ ngày 
 
thương về Tổ quốc Việt Nam (không cộng sản) 
 
 
 
 
 
 
 
 
từ ngày xã tắc, giao cho họ 
ta thấm vô cùng, chữ điêu linh 
hỡi ơi ! quê mẹ nhòa mắt thấy 
chỉ thấy bao la, một chữ tình 
 
từ ngày ta mất đi tất cả 
mọi thứ trên đời, như tự do 
còn chút linh hồn xưa, ta giữ  
cố thủ rồi đây, với đồng bào 
 
từ ngày Tổ quốc, như tắt thở 
Việt Nam Cộng Hòa, cũng tiêu tan 
bộ đội vào, nghênh ngang lên xuống 
hết rồi, còn chi nữa giang san ! 
 
từ ngày đó, đất bằng sóng dậy 
em nhận tin, chồng chết trong tù 
giặc về, hạnh phúc tiêu tan hết 
ngói bể bình tan, hận thiên thu ! 
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từ ngày sông núi, loang màu đỏ 
con thằn lằn tắc lưỡi, than ôi ! 
dân Việt thấy quan tài … đổ lệ 
tiếc thương xưa, nay đã muộn rồi ! 
 
từ ngày con quốc, xa rừng khóc 
em vẫn đêm ngày, nhớ nước non 
hỡi ai xa nước, còn thương nước ? 
thương nước còn đau, chuyện mất còn ! 
 
San Jose, 08- 2009   
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hạt bí rợ 
 

thơ rơi nhặt lại, Đà Nẵng 1985  

 

 

1.  
 
hạt bí rợ, anh gieo đầu tháng chạp 
khi con nắng già, rụng giữa chiều đông 
khi cơn mưa bay, đã tắt bên lòng 
em lớn sau nhà anh, vùng đất ấm 
   
bón phân nước, cho em ăn em tắm 
tay trái anh còn, săn sóc cho em 
nâng niu em,như khúc ruột của mình 
thuở mưa nắng, đời anh em chẳng thiếu 
 

2.   
 
anh còn chiếc áo xanh, màu lá bí 
vì thương em, nên anh định để dành 
cũng muốn se sua, nhớ thời trai trẻ 
tuổi trẻ mình, như lá bí màu xanh 
   
nay anh mặc áo xanh, mừng em sinh trái 
anh vái ngày đêm, con mẹ vuông tròn 
chín tháng mười ngày, đẻ đau mang nặng 
bài thơ anh mừng, bay khắp nước non  
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Mỹ Khê và Thầy tôi 
 
thơ rơi nhặt lại - mến tặng các học sinh trường Thầy Bắc, 
Mỹ Khê, Đà Nẵng,trước 1950 
                         
 
 
lâu quá, không về thăm lại Mỹ khê 
một thời trẻ thơ, chân trần đi học 
tuổi nhỏ vô tư, chuỗi ngày ngà ngọc 
chưa biết buồn, chưa thấy chiến tranh 
  
Mỹ Khê, Đông giang, quê hương biển cát 
đường vào trường tôi, thông mọc hàng hàng 
có gió bình dương, chở tình biển mặn 
thổi mát vào hồn, thơ ấu mênh mang 
 
lớp vỡ lòng, tôi học trường Thầy Bắc 
cách quê tôi Anh hải, hai cây số đường 
mùa nắng mùa mưa, băng đồng lội cát 
nay tuổi về chiều, nhớ lại càng thương 
  
thầy giáo của tôi, có tên Thầy Bắc 
quê quán Nghệ An, lánh giặc chạy vào 
thầy hành phương nam, gọi tên Thầy vậy 
chẳng rõ tên thầy, biết gọi làm sao ? 
 
nhớ kỷ niệm xưa, những ngày đi học 
rủ năm rủ bảy, trong số bạn bè 
tắm lội hả hê, vũng hồ nước đọng 
rồi mới đến trường, vào lớp ngồi nghe 
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cũng kỷ niệm xưa, những lần phạm lỗi 
thầy khẻ tay, đau nhói những ngón tròn 
viết không ngay hàng, chữ to chữ  nhỏ 
thầy béo vào đùi, vào bắp vế non 
 
tuổi nhỏ ngày xưa, buồn vui lẫn lộn 
lúc giận Mẹ Cha, lúc lại ghét Thầy 
chưa được thấm nhuần, câu: “quân sư phụ” 
một chữ cũng Thầy…mới được hôm nay 
  
nay buổi thế thời, sao dời vật đổi 
thầy còn không ? Thầy hỡi ! biết đâu tìm 
Mỹ Khê ơi ! xưa đi về bao bận 
bao bận đời mình, ta khắc trong tim 
 
nay nhớ đến Thầy, rưng rưng nước mắt 
con đường học trò, cát trắng hoang vu 
mưa lạnh cẳng, nắng phỏng chân con trẻ 
nỗi lòng xưa còn sống mãi, cho dù  
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đi về xưa những 
 

 

 

1.  
 
đi về hai buổi có nhau 
anh đi quên bẵng, vườn cau sau nhà 
đừng anh, tội nghiệp luống cà 
nở bông tim tím, sau nhà đợi anh  
  
đi về nay đã thiếu anh 
rau răm  rau húng, còn xanh sau vườn 
ướm lòng, ừ hử còn thương 
còn thương em mới, ra vườn tưới rau 
 
 

2.  
 
rau ơi, rau chớ úa màu 
xanh lên rau nhé, trước sau một lòng 
em lo rằng tình long đong 
sợ anh bên ấy, sanh lòng đỏ đen 
 

3.  
 
em bên nầy đêm ngọn đèn 
trầu khô rượu cũ, lên men đợi chờ  
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em và mùa thu,  
bao giờ trở lại 
 

 

 

 

 

mùa thu ra đi, còn anh ở lại 
nắng vàng hiu, vàng vọt quả địa cầu 
lá lìa cành, vòng vo cùng cái chết 
trong tận cùng, hiện hữu những niềm đau 
 
ngày mây mù, tiễn mùa thu biệt 
đừng chia ly, rẻ rúng tội tình 
những chiếc lá, em ơi ! những chiếc lá 
đã bay vèo, giã biệt cõi phù sinh ! 
 
mùa thu là, báo thân tiền kiếp 
thích rong chơi, qua những cuộc đời 
nay về chốn, vĩnh hằng tịch tịnh 
từ giã vô thường,  bỏ lại cuộc chơi 
 
chiếc lá cuối cùng, lìa xa trần thế 
tội, cành khô, trơ trọi trong chiều 
em và mùa thu, bao giờ trở lại ? 
anh, nơi này, thơ lạnh biết bao nhiêu ! 
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lời cho thị lộ 
            
cảm tác theo “Con Mắt Xanh” của nhà văn Nam Dao  
 
 
 
 
ta là Nguyễn Trãi, em Thị Lộ                         
đêm nồng tình đượm, giữa trăng sao     
thu tàn, lá rụng, đời huyễn mộng                              
ngồi sát vào em, sát nữa vào                
  
những chiếc lá, trên mặt hồ rụng                              
đong đưa bay, mờ mịt thế gian               
đêm nằm nghe mưa, trời ơi ! lạnh                                 
ta sợ, buồn ơi ! ta mất nàng                   
 
nhác thấy hình hài em, ở đó                                              
vành môi cong, trầu quét, viền hồng                                                
em nhìn lên, vòm cây cúi xuống                          
em buồn, ngấn nước, lệ tràn sông                               
 
áo em tứ thân, màu biển biếc   
một thoáng ấp e, đủ mịt  mù                                      
ừ nhỉ, ta tiếc đời hữu hạn 
bao giờ, xây đắp cái nghìn thu ! 
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em là Thị Lộ, hay ai khác 
chỉ có em, còn lại đời ta 
non sông xã tắc, yêu thì dễ 
yêu người như em, khó như là 
 
tình yêu Tổ quốc, sao trừu tượng 
được gạn lọc qua, chữ Thánh hiền  
ta say mê, không còn ý thức  
đã không còn …sao lại thiêng liêng ? 
tình yêu Tổ quốc, là như vậy 
còn em Thị Lộ, ta nghĩ sao 
 
em ơi ! hạnh phúc trong cái nhỏ 
thế, yêu một người là thế nào ? 
là thế nào ư ! ai biết được 
trải ta, lòng trải trắng mây xa 
 
Lộ ơi ! ngồi sát ôm ta lại 
ta là em, em cũng là ta 
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Huế nghìn thu, em hỡi 
   
thơ rơi nhặt lại  
 
 
 

1.           
 
anh từ trong Quảng, ra Huế học 
gạo gói, cơm đùm, mộng ước mang 
chẳng dám so bì ai, chỉ biết 
đèn sách ngày đêm, kiếm bản vàng 
  
anh, Quốc Học, gạo bài có tiếng 
miệt mài kinh sử, tự tin mình 
hai buổi đến trường, ươm xanh mộng 
ngày mới đang chờ, bước hiển vinh 
 
em, Đồng Khánh, nhìn anh bước vội 
anh, theo về Thành nội, Hoàng cung 
em, qua cầu, áo bay gió ngó 
gió ngó em, anh ngại vô cùng 
  
anh hữu ngạn, đưa em về tả ngạn 
đêm đêm Đập đá, ngó qua Thành 
ngày Huế mưa, anh nhớ nhà muốn khóc 
định quay về, bỏ dở chuyện công danh 
 
công danh, tình em, dễ gì bỏ cuộc 
cố quê ngong ngóng, buổi con về 
gạo gói, cơm đùm, học trò trong Quảng 
lẽ nào chẳng có, chút quà quê 
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quê anh Đà Nẵng, gần em Huế 
ôm ấp Hàn giang, bên lở bên bồi 
mời em vào thăm, một lần cho biết 
mảnh đất Mẹ nằm, xưa anh thôi nôi 
 
hãy chờ anh, ngày vinh qui bái tổ 
chuyện hai ta, ngày tháng còn dài 
hạnh phúc ta, em ơi ! Quê khói lửa 
hai chữ tang bồng, réo gọi lòng trai 
 
 

2.  
 
sơn hà xã tắc, anh yêu quí 
ai ngờ tích tắc, đổi dời mau 
ai ngờ ta lạc, theo gió bụi 
Huế nghìn thu, em hỡi…mối tình đầu ! 
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em, chút tài hoa thiên cô lụy 
                        
cho ca sĩ Hồng Hạnh  
 
 
 
 
 
 
 
ngồi nghe em hát. Chiều vạn đại 
làn hơi trong vắt. Vỗ cánh xa 
khúc xưa “ bến cũ “. Đôi đường biệt 
xa xót lòng anh. Nỗi nhớ nhà 
  
tựa ghế thả lòng. Nghe em hát 
“Hoa rụng bên sông”. “Mộng chiều xuân” 
tiếng hát lênh đênh. Trời viễn xứ 
có đến Việt nam. Nhớ qua chừng ? 
 
lồng ngực nhả hơi. Như lụa xé 
thánh thót lời em. giọng liêu trai 
hỡi ơi ! Em hát bằng tim ấy 
sao dấu được anh. Tiếng thở dài ! 
  
ôi ! Nghĩ cho cùng. Thương nghiệp dĩ 
kiếp tằm em nhả. Máu còn tuôn 
tiếng hát theo em. Lưu vong xứ 
chung thủy cùng em. Những nỗi buồn 
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“Giấc mơ hồi hương”. bay lồng lộng 
bát ngát tình em. Tới mỗi lòng 
em, chút cầm ca. Thiên cổ lụy 
gởi trọn ân tình. Đến núi sông. 
 
 
Bến cũ: NS Anh Việt   
Hoa rụng bên sông: NS Phạm Duy 
Mộng chiều xuân: NS Ngọc Bích   
Giấc mơ hồi hương: NS Vũ Thành 
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mùa xuân dễ thương 
 
 
 
 

1. 
 

ta vẫy tay. Chào mùa xuân 
chào cánh hoa dại bên đường. Ban mai 
mừng em. Còn mái tóc dài 
em đi hái lộc. Tìm ai vội vàng  ? 
 

2. 
 

sáng nay. Ta thèm lang thang 
thói quen cố cựu bên làng. Quê xưa 
ta đi. Bước chậm chân vừa 
nghe chút ấm lạnh mùa mưa. Quê người 
 

3. 
                                                                                             
ta chào em. Chào bình minh 
tội nghiệp trái đất một mình.Quạnh hiu 
ừ sao. Ta đã về chiều  
gặp em lòng bỗng hiu hiu. Lạ thường  ? 
 

4. 
 

hay là. Mùa xuân dễ thương 
trái tim ta cũng vô thường. Em ơi ! 

 



bản tình ca cũ                                                                             99 

tình ca Goebel 
    
thơ rơi nhặt lại 1970  
 
 
 
 
 
 
 
ta chở em về, bằng xe Goebel 
gió thổi lòng bay, theo tóc em mềm 
chiếc xe đen cũ, như đời ta vậy 
thở khói chung tình, bao bọc ta em  
 
ta về có nhau, bằng xe Goebel 
dù khổ đến đâu, ta sẵn sàng chiều 
con đường Hoàng Diệu, cây thay lá mới 
kiệt vắng mình về, bóng ngã tình xiêu 
 
xe Goebel hỡi, chiều lòng ta nhé 
giúp ta chở em, đi hết mọi nơi 
ta cũng nguyện, suốt cuộc đời nầy sẽ 
chở em đi, dù góc bể chân trời 
 
em về với ta, bằng xe Goebel 
đời bỗng thênh thang, rộn rã ân tình 
chiếc xe tuy cũ, chở tình ta mới 
mới như tấm lòng, rực nắng bình minh 
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em vẫn hồn nhiên,  
vẫn rứa hoài 
                                       
mến gởi HT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
từ lúc em đi là chấm, thôi 
sông trôi núi lở, tưởng như rồi 
tưởng như Tư Mã, Phượng cầu khúc 
lẽ nào lặp lại, chuyện ngày xưa 
  
từ buổi em đi, cho đến nay 
mây bay nước chảy, biết bao ngày 
bao ngày cũng đủ, đời vô vọng 
vọng hão huyền chi …cũng chia tay ! 
 
là lúc chia tay, ta mới hay 
mò kim đáy biển …thế gian nầy 
mênh mông gió thoảng, mờ tăm nhạn 
đêm đêm tiếng vạc, buồn... vậy thay ! 
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đến hồi nguyệt tận, ta gặp lại 
trái đất tròn – em, dễ hiểu thôi 
em đi qua Mỹ, ta qua Mỹ 
ta bỏ quê … tình cảnh đã rồi ! 
 
mười mấy năm trời, em vẫn vậy 
dáng dấp xưa, giọng Quảng nam hiền 
vẫn nụ cười giòn, răng hạt bắp 
vẫn rứa hoài, em vẫn hồn nhiên  
 
vẫn rứa hoài, em vẫn đễ thương … 
 
San Jose, 01-2010  
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hương hoài niệm 

 

mến tặng 
 Quí Cô Thầy, đồng nghiệp của tôi 
 Các em học sinh Trường QGNT/ĐN trước1975  

 

 
có một loại hoa thơm, tôi trân quí 
chỉ Đà nẵng tôi, mới có hoa nầy 
hoa học trò xưa: Nụ hoa ruột thịt 
tôi xa nhà, mãi hoài niệm hương, say 
 những nụ ấy, suốt đời tôi thương nhớ 
đẹp, tinh anh, sống mãi trong hồn mình 
các em đến trường, dùi mài kinh sử 
mai mốt giúp đời, dựng nước đẹp vinh 
tôi làm thầy giáo,  tháng ngày đến lớp 
giảng giải các em, lịch sử nước nhà 
mai mốt lớn khôn, giúp đời giữ nước                                                                                          
rạng rỡ sơn hà, đẹp mặt ông,cha 
đời vốn vô thường, tôi lên núi ở 
sống với rừng thiêng, chẳng thấy quê nhà 
chẳng thấy các em, Thầy Cô giáo cũ 
ngày sổ lồng … tôi vỗ cánh bay xa 
khi các em lớn, là tôi xa nước 
đành đoạn bỏ quê, chừ nói cũng thừa 
Đà Nẵng yêu, có ngày tôi trở lại 
nhớ vô cùng …đồng nghiệp, học trò xưa ! 
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nhắn lời 
             
mến gởi các em học sinh Trường QGNT Đà Nẵng 
 
 
 
 
 

1.     
 
khoảng trời, em nhớ giữ dùm 
cho dù vật đổi, cũng đừng lãng quên 
em gói, cất giữ cho bền 
kẻo mai mốt nọ, mất tên giữa đời 
 
 

2.     
 
em ơi ! em nhớ giữ lời 
cho tôi yên phận, sống đời tha hương ! 
 
 
Cali  2010   
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tình yêu đâu phải nồi canh 
 
lâu rồi, bên bờ sông Hương, Huế, thơ rơi nhặt lại  
             
 
tình yêu đâu phải nồi canh 
thì em chớ có, thêm hành thêm tiêu 
 
anh yêu em từ buổi chiều 
mây trời lạc bước, hiu hiu cõi bờ 
hình như lúc anh đọc thơ 
em ngồi vọc nước, bên bờ sông Hương 
trong thơ thoang thoảng mùi thương 
động lòng trắc ẩn, em vương vào lòng 
em đi eo thắt lưng ong 
nghe thơ anh, em lòng vòng bờ sông 
ta biết em gái chưa chồng 
nên chiều nào cũng, ra sông một mình 
anh hỏi thơ, thơ nín thinh 
bèn ra sông đọc, thơ mình mình nghe 
thơ bay lãng đãng, ai dè 
em ngồi vọc nước, em nghe thơ mình 
em mơ màng, em lặng thinh 
thơ anh chắp cánh, chở tình bay sang 
từ nay thơ đến thăm nàng 
chiều chiều ra bến, anh mang thơ cùng 
  
bây giờ, thơ là cõi chung 
trong anh em đã, vô cùng trước sau 
mới hay ! thơ thật nhiệm màu 
trong thơ đã có với nhau…kiếp nào ? 
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hương lạc 
       

thơ rơi nhặt lại -  chợ Hàn Đà nẵng 1970 
                       
 
 
 
 

1.  
 
em đi đâu mà                                                                                                                                
một mình lẻ bóng 
phố chiều nay nghe                                                                                                                       
ngan ngát mùi hương 
 
 

2. 
 
tôi lang thang đời                                                                                                                          
mười phương bến chợ 
bỗng chiều nay nghe                                                                                                                     
nhung nhớ bên đường 
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tháng chạp, em về 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
anh biết, em về cuối tháng chạp                                                                                         
thú thật, làm sao khỏi vui mừng 
em ạ, khi năm cùng tháng tận 
anh buồn, chẳng rõ bởi vì đâu ! 
 
có lẽ giang hồ, chưa lạc chợ 
ngày cuối năm, quay quắt nhớ nhà 
mong em về, vô ra cười nói 
anh buồn hết nỗi… tết người ta ! 
 
chưa về tháng chạp, em chưa thấy 
sương tuyết mênh mang, gió lạnh lùng 
nước Mỹ mùa đông, anh sợ lắm 
sợ buồn, sợ lạnh, sợ lung tung… 
 
em về, hối hả trái tim vui 
chắc chắn đầu năm, hết bùi ngùi 
anh dành rượu, chiếu vuông thơ trải 
tấm lòng dọn sẵn, để mời em 
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em về, anh có thêm đốm lửa 
sưởi ấm đời nhau, cũng rất cần 
khêu lại ngọn đèn, lâu đã tắt 
đời người được ấm, mấy mùa xuân ? 
 
có em về,  ngày lại nối đêm                                                                                              
em như chim, líu lo êm đềm                                                                                                        
và hạnh phúc, tìm đâu cho mệt 
mong tình xuân ấm, mãi hoài… em       
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California, mùa thu 
 
 
 

1. 
 
Cali mưa nắng thất thường 
người ta vẫn ở, vẫn thương xứ nầy 
thu về, theo lá vàng bay 
Cali nắng vẫn, ấm ngày lạnh đêm 
tôi đến đây, thân rách mền 
có thêm ấm lạnh, có thêm bụi đời 
 

2. 
 
thu về lá rụng, vàng rơi 
gió thu nhẹ nhắn, những lời tình yêu 
em, Mỹ trắng, đẹp, mỹ miều 
nhìn em thì dễ, còn yêu khó chừng! 
 
 

3. 
 
em ơi! tôi là người dưng 
người dưng ở Mỹ, nhớ chừng Việt Nam 
 
 
Cali 11 - 2010  
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khoảng trời, em nhớ giữ dùm 
 
mến tặng các em học sinh trường QGNT / Đà nẵng của tôi 
trước 75 
 
 

1.     
 
Thú thật, tôi lười viết về những kỷ niệm, vì kỷ niệm thường 
buồn. Kỷ niệm là những việc đã qua rồi, không còn hiện 
hữu, đã mất hút trong ta. Khổ nỗi nó còn hằn in trong trí 
nhớ, trong ngăn kéo của  ký ức mỗi khi nhớ về nhất là 
những ngày mưa nhìn qua khung cửa kính thật xa, nghìn 
trùng bên ấy, cố xứ. 
 
“Quê hương có phải là nước mắt / Anh đêm ở Mỹ nhớ 
thương về / Tháng chạp bên nhà mưa thúi đất / Lục bình 
trôi nỗi bến sông quê” (NMQH-nđg) 
 
Đó là hình ảnh, kỷ niệm trong những kỷ niệm ở quê nhà,  
hỏi sao không buồn cho được ! 
 
Tôi sợ kỷ niệm nhưng cũng đành tâm viết lại cho cô bạn 
đồng nghiệp,  cho học sinh cũ của tôi còn ở quê nhà và một 
số lưu lạc ở bốn phương mây nước vui đọc còn tôi thì bao 
nỗi nhớ về, kỷ niệm thường buồn ! 
 
Nghĩ cho cùng, quên hẳn đi, xóa hẳn đi thì cũng tội nghiêp 
cho kỷ niệm vì hắn là của mình, hoặc của ai đó như bạn bè 
đồng nghiệp, học trò cũ …đã sinh đẻ ra nó dính dáng với 
mình trong những ngày gần gũi nói cười, giận hờn, trách 
móc… sinh hoạt vui buồn kỷ niệm. Không tin, hãy kéo 
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trong tủ của ký ức ra xem. Nó không có thực, nó mang 
mang vô hình mà thật sống động, lóng lánh đến ngậm ngùi. 
Đừng nên chôn nó tội nghiệp, phải cho nó sống lại, nó phải 
hiện hữu ở trần gian nầy dù là ngôn ngữ. Tôi nghĩ vậy, nên 
gắng viết vài dòng gởi về bên ấy quê hương có thân hữu, 
bạn đồng nghiệp cũ, học trò cũ và số khác như tôi lưu linh 
trên hoàn vũ đọc. 
 
 

2.      
 
36 năm qua, ngồi nhớ lại buồn vui không biết để đâu cho 
hết. Tuổi đời bóng xế, ngựa đã qua dòng chẳng biết nói làm 
sao ! 
 
Thuở ấy, tôi dạy các Trường như: Trần Quí Cáp Hội An, 
Đông giang, QGNT, Bồ đề An hải, Sơn chà, Hòa phát, 
Vinh Sơn, Khiết tâm, Duy nhân. Nhưng tôi mến thích nhất 
là Trường QGNT/ĐN. Hầu hết các em là con của các chiến 
sĩ như tôi đã từng chiến đấu và gục ngã để bảo vệ Tổ quốc. 
Tôi thương các em như con em của mình. Nhà tôi bên kia 
sông Hàn, mỗi lần đi dạy phải qua sông. Sông Hàn của tôi, 
của bà con QNĐN …biết bao nhiêu kỷ niệm trong tôi thời 
thơ ấu. 
                
“Bao năm, ta không về thăm sông Hàn / Bấy năm nhớ, 
chuyến đò ngang đò dọc / Năm xưa cùng em, lên đò đi học  
/ nay quê người, man mác gọi dòng sông”(nđg) 
 
Lúc ấy, tôi lái chiếc xe lambretta 150 chạy qua cầu Trịnh 
minh Thế đến trường dạy ở đường Hùng vương. Sau nầy 
khi thất cử Dân biểu Hạ Nghị Viện, tôi phải đành bán xe để 
trả nợ. Tôi tậu chiếc xe Goebel cũ rẻ tiền để đi dạy ở trường 
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QGNT và các trường trung học tư thục khác cho kịp thời 
gian. Ngày nào xe không nổ máy, tôi phải đi sớm qua đò 
sông Hàn để đến trường cho kịp dạy. Những ngày qua đò là 
những ngày đẹp và kỷ niệm, nhất là những ngày mưa. Mưa 
đừng nhiều, đừng dầm dề nặng hạt. Tôi chỉ cầu mưa lất 
phất, mưa bay bay đủ mát lạnh cõi đời nầy. Trên trời, gió 
thổi, mưa bay nhẹ. Dưới sông, sóng vỗ mạn thuyền. 
Thuyền chao nhẹ, chênh vênh đôi chút rời bến xuôi dòng. 
Tôi mới sực nghĩ thân gái mười hai bến nước trong nhờ đục 
chịu là đây. Con thuyền đưa khách trôi nổi bốn phương 
mây nước  phía đông là Biển Mỹ khê Thái bình dương chở 
tình qua biển mặn, phía tây thành phố Đà nẵng, phía nam là 
núi Ngũ Hành Sơn. Năm xưa thật xưa Tôn ngộ Không nằm 
dưới ngọn núi nầy chờ Thầy Tam Tạng thỉnh kinh đi ngang 
qua gỡ bùa nhận làm đệ tử. Cuối cùng là phía bắc núi Sơn 
chà sừng sững che bão tố thiên tai cho thành phố Đà nẵng. 
Trên thuyền ngoài số ít người đi về buôn bán còn đa số là 
học sinh nam nữ bên nầy Quận Ba qua sông kiếm ít chữ độ 
thân. Những ngày qua sông là những ngày tuyệt vời, sông 
nước mênh mông thả hồn mơ mộng nhưng lòng vẫn không 
yên còn lo ngay ngáy vì sợ đến lớp dạy trễ giờ nên nỗi 
mộng mơ cũng chập chờn khói biếc có không. Thời gian 
nầy chỉ một hai ngày vì xe sửa xong, tôi phải dọt ngã cầu. 
Mang cái cảm giác mưa ướt lạnh lềnh bềnh bến nước trên 
sông vào lớp học. Tôi thao thao bất tuyệt, giảng bài thật 
hứng, hồn đã tràn đầy mưa gió mênh mang khó tả. Cám ơn 
những ngày xe chết máy, những ngày tôi qua sông có mưa 
…Tôi dạy Việt văn, mỗi lần lên bục giảng, tôi hay phóng 
những cảm xúc lẫn hồn mình vào trong bài giảng cho các 
em nghe. Ôi ! những kỷ niệm, bây giờ làm sao có được ! 
 
“Bây giờ các em còn nhỏ / Tuổi dại như kẹo ngon / Hãy 
trải linh hồn trong lớp học / Hãy trải linh hồn trong yêu 
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thương, Sách vở hôm nay là vũ khí ngày mai / Vũ khí ngày 
mai là nụ cười các em sẽ nở / Ôi ! mỗi buổi chào cờ / Mỗi 
sáng thứ hai / Thầy đã thắp cao niềm hy vọng / Rất gần ở 
các em… ( RGOCE – nđg ) 
 
Thầy Hiệu trưởng là Thầy Hoa, Thầy Kỳ. Bạn bè đồng 
nghiệp: Thầy Nồng, Thầy Ánh,Thầy Dương, Thầy Đương, 
Thầy Hạ quốc Huy, Thầy Vĩnh Điện, Thầy Xuất, Anh 
Giang (TGT) … Các cô  như cô Lan, cô Khuê, cô Bích, cô 
Thu An, cô Thuận, cô Hạnh, cô Lâm thúy Hậu, cô Thúy Ái 
và quên đi mất còn cô Trần Thị Mai Hoa nữa, chút nữa 
quên cô trách chết …Ừ ! cô Mai Hoa: 
   
“Cô Hoa chẳng chịu lấy chồng / Đi về một cõi kẻ trông 
người chờ”  ( nđg ) 
 
Tôi với cô Hoa hay gần gũi với các em trong những sinh 
hoạt học đường như cắm trại, diễn hành, báo chí, văn nghệ 
v.v… Thành thử, mỗi kỷ niệm hiện về là mỗi lần nhớ các 
em là tôi nhớ luôn đến cô Mai Hoa. Thầy Ngọc cám ơn các 
em. 
 
 

3. 
 
Giờ tôi nói chuyện khác: Có em Vũ Thị Hồng (chồng Là 
Vinh) hs/trường mình, hiện ở Canada, có gửi cho Thầy lá 
thư từ Prince Rupert – Canada 30/9/09: 
 
Thầy Kính ! Vợ chồng em đã nhận được thi tập “Vô Lượng 
Tình Sầu”- Cám ơn Thầy rất nhiều. Thơ của Thầy hay và 
cảm động quá. Nhất là bài: “Tháng Ba  Xa Xứ Em Qua 
Mỹ”. Thầy viết cho Cô. Chúng em trân trọng từ  những 
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ngôn từ, ý thơ miên man, xúc động. Thầy viết bằng hồn 
mình với triết lý nhân sinh…Chúng em đọc hoài không 
chán. Giờ em nhắc lại một kỷ niêm, chắc Thầy còn nhớ, em 
kể cho Thầy nghe: 
 
Vào một buổi chiều, Thầy vào lớp em, viết vội lên bảng bốn 
câu thơ. Rồi Thầy bảo học trò chép vào vở cho Thầy. Thơ 
Thầy hay quá, em nhớ mãi đến bây giờ. Chắc Thầy làm thơ 
nhiều Thầy không nhớ hết nhưng em hằng nhớ. Em viết lại 
4 câu thơ đó của Thầy viết trên bảng lớp em cách đây 40 
năm rồi. Thơ của Thầy đây: 
 
“Em đi đâu mà một mình lẻ bóng / Phố chiều nay nghe 
ngan ngát mùi hương / Tôi lang thang đời mười phương 
bến chợ / Bỗng chiều nay nghe nhung nhớ bên đường”   
( ĐN 1970 – nđg ) 
 
Em, Vũ thị Hồng, cô học trò nhỏ, giỏi việt văn, học trò 
cưng của Thầy dạo ấy, bây giờ không còn ngơ ngẩn, rụt rè 
như xưa nữa đâu Thầy. 
 
Vu vơ với Thầy vài dòng. Tối nay ngủ, em lại mơ về Đà 
Nẵng: Sông Hàn, Mỹ khê và nhất là ngôi trường QGNT cũ, 
có Thầy dạy các em …                                                      
 
Kính thăm sức khỏe Thầy Cô. 
 
Em Vũ Thị Hồng 
Prince Rupert - Canada 30-9-2009    
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Thêm lá thư của Nguyễn thị Ngãi (hs/QGNT/ĐN /k1) ở Đà 
lạt, VN: 
 
“ Đà Lạt ngày 5.5.2010, 
Kính gởi Thầy Ngọc ! em viết vội vài dòng để gởi ngay cho 
Thầy. Em từ ĐN về Đà Lạt sáng qua. Vì đi xe đò mệt + lu 
bu công việc nên chưa có thời gian để nói nhiều chuyện 
cho Thầy đọc. Cô Mai Hoa giao em đọc lời mở nhưng em 
về ĐN trễ và mệt quá nên Võ Trịnh Thuận đọc. Còn riêng 
bài thơ “Hương Hoài Niệm” của Thầy, Cao Hưởng đã đọc 
rất hay và 2 dòng cuối Hưởng đã đọc đến 3 lần. Em hy 
vọng Thầy sớm về VN như lời thơ của Thầy: 
    
“Đà Nẵng yêu, có ngày tôi trở lại 
Nhớ vô cùng… đồng nghiệp, học trò xưa ! “   
( HHN-nđg) 
 
Thầy nhé ! ngày đó phải là gần Thầy nhé. 
Em viết vội, chúc Thầy mạnh khỏe, mau về VN.  
                   
Em, Nguyễn thị Ngãi 
 
  *   Các em thân mến, những lá thư em viết cho tôi như 
vậy từ những nơi trên hoàn vũ, hay từ Việt Nam quê hương 
nghìn nỗi của tôi. Tôi đọc, cảm xúc mạnh. Tôi ngồi đánh 
máy mà mắt cay, ứa lệ không hay …  
 
   *   Cú phone cô Mai Hoa từ Sài gòn gọi qua nhắc nhở tôi 
viết bài cho đặc san Trường cũ rồi  thư Vũ Thị Hồng, 
Nguyễn Thị Ngãi và biết bao nhiêu lá thư khác đã viết gởi 
và chưa viết. Những cú phone, email từ cõi xa xôi gọi về từ 
Nguyễn thị Bạch Yến (Úc), VT Hồng (Canada), Trần ngọc 
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Ánh (Texas), Nguyễn thị Linh (San diego), Tống thị Hường 
(Texas), Hồ thị ngọc Loan (Ontario), Trần thị ly Hương 
(VN), Võ trịnh Thuận (VN), Trung Việt (VN) và vài em 
nữa tôi quên mất... 
 
Những ngày mưa qua sông … những kỷ niệm xưa, những 
tấm lòng nay đối với tôi, tôi mang bên lòng làm sao quên 
nổi. Do vậy, đời sống thường buồn hơn vui !                                                                               
 
 

4. 
 
Kỷ niệm thì nhiều, đầy ắp thương yêu, lan tràn đây đó, giấy 
bút nào viết cho hết được. Tôi lang thang đó đây vài bước 
mà đã lê thê nỗi buồn bao trang giấy. Mảnh đất “Khung 
Trời” của ta có hạn, tôi biết, nên tạm dừng nơi đây.  Nhớ 
mãi Thầy Cô đồng nghiệp và các em yêu quí.  
 
Nhắn lời: 
 
    “Khoảng trời, em nhớ giữ dùm 
     Cho dù vật đổi, cũng đừng lãng quên 
     Em gói, cất kỹ cho bền 
     Kẻo mai mốt nọ, mất tên giữa đời 
    ...   
    Em ơi ! em nhớ giữ lời 
    Cho tôi yên phận, sống đời tha hương … ( nđg ) . 
 
San Jose, California, USA   
September 01 - 2010   
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thơ của người giang hồ  
Nguyễn Đông Giang 
 

 
Hà Khánh Quân 
 
  

Bài tản mạn hôm nay, mang 
tên tập thơ đầu tay của 
Nguyễn Đông Giang: Thơ 
Của Người Giang Hồ.  
           
Theo tác giả, tên gọi được ra 
đời bởi sự góp ý của những 
người bạn anh, gồm những 
Lê Ngọc Châu, Mai Xuân 
Châu, Nguyễn Văn Xuân, 
Đặng Văn Ngoạn, Nguyễn 
Văn Nôi, Hoàng Trọng Bân, 
Châu Văn Tùng, Nguyễn 

Văn Pháp, Lam Hồ, Hoàng Anh, Phạm Ngọc Niên, Đặng 
Văn Hải... Đám trung niên này, trong một lần họp mặt tán 
gẫu tại cà phê Từ Thức Đà Nẵng, đã cao hứng đặt tên cho 
đứa con tinh thần của Nguyễn Đông Giang. Tập thơ anh 
định in tại nhà in Da Vàng của Hoàng Công Khanh. Tên 
tập thơ không phản ánh nội dung của thi phẩm. Cũng 
không có bài thơ nào trong tập cùng tên. Mô tả chính xác 
phong cách của người làm thơ, họ Nguyễn ở Đông Giang là 
ý nghĩa chính của tên gọi. Qua đây, chúng ta có thể hình 
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dung được, tác giả từng là một người phóng khoáng, thích 
ngao du, ưa thích đi đây đi đó, ngoạn cảnh, săn tình. 
  
Người Giang Hồ của đám chiến sĩ sớm ngã ngựa, có tên 
thật Nguyễn Văn Ngọc. Anh được ra đời vào ngày 06 háng 
02 năm 1943 tại làng An Hải, Đông Giang, quận 3 thành 
phố Đà Nẵng. Anh theo học tiểu học tại trường Hoàng Diệu 
rồi vào Võ bị Quốc Gia Đà Lạt khóa 19. Năm ngón tay của 
một bàn tay phải, là món quà lưu niệm, anh dành cho cuộc 
chiến tranh Việt Nam. Nguyễn Đông Giang thành thầy giáo 
tại các trung học Quốc Gia Nghĩa Tử, Đông Giang, Bồ Đề, 
Khiết Tâm,Vinh Sơn, Duy Nhân (Đà Nẵng), Trần Quý Cáp 
(Hội An).. Anh cũng từng là ứng cử viên dân biểu hạ viện, 
tự nguyện bỏ cuộc. Sau 1975, không thủ phận, nên anh có 
mặt trong tổ chức phục quốc. Được ghép vào thành phần 
“âm mưu lật đổ chế độ”, Nguyễn Đông Giang có cơ hội ăn 
cơm tù Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam sáu năm. Ra tù bị 
quản chế tại gia, cấm vượt khỏi Đà Nẵng. Anh nhanh 
chóng trở thành một ông xe thồ lành nghề.  
           
Ngoài cái thân trần, không có mảnh giấy nào lận lưng, kể 
cả bằng tốt nghiệp “cải tạo” tốt, Nguyễn Đông Giang đến 
Hồng Kông một mình năm 1991. Không có bất cứ thứ gì để 
chứng minh thân thế, sự nghiệp, anh bị giữ tại trại một thời 
gian năm năm. Có tay nghề tranh đấu, nên anh tiếp tục 
hành nghề trước những bất công trong trại tạm trú. Song 
song với công việc giúp mình, giúp người, anh làm thơ. 
“Cuối cùng, một số thơ, một số bài viết của ông, đã là đầu 
mối cho International Pen in London và Liên Hiệp Quốc 
can thiệp, vớt ông đến Hoa Kỳ -  LH” vào năm 1996, theo 
diện nhà báo tị nạn chính trị. Hai năm sau, anh bảo lãnh vợ 
con sang đoàn tụ tại San Jose USA. 
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Trước 1975, Nguyễn Đông Giang chỉ có một số ít thơ được 
đăng báo, một vài bài thơ lẻ loi được đăng ở các tạp 
chí:Văn Học, Tiền Tuyến, Quyết Thắng … Bạn đọc đã bất 
ngờ có tập đầu tay (Thơ Của Người Giang Hồ) của anh vào 
năm 1969.  Tại Hoa Kỳ, anh viết đều tay hơn. Hiện tại, anh 
thường có thơ đăng trên các tạp chí văn học hải ngoại như: 
Hợp Lưu,Tân Văn, Sài Gòn Times, Hồn Việt, Nguồn, Văn 
Hoá Việt Nam, Đa Hiệu, Việt Nam t/b, Tuần báo Trẻ, 
SàiGòn Times (Úc), SSTuần Báo (Úc)… 
           
Nguyễn Đông Giang chiếm những giải Nhất Về Thơ cuả 
Giải Sáng tác Đa Hiệu 89,90 năm 2010 do Trường Võ Bị 
Quốc Gia Việt Nam Hải Ngoại tổ chức.  Báo chí giới thiệu 
thơ anh khá nhiều, mang lại kết quả: Vô Lượng Tình Sầu, 
tập thơ thứ hai ra đời năm 2005. 
           
Vô Lượng Tình Sầu gồm 74 bài thơ, được chia thành 3 
phần: 
          1- Thơ viết ở quê nhà (14 bài) 
          2- Thơ viết trên đường lưu lạc (22 bài) 
          3- Thơ viết trên đất tạm dung (38 bài) 
           
Sách dày 140 trang. Bìa và trình bày do họa sĩ Hồ Thành 
Đức thực hiện. Phụ bản của nữ họa sĩ Bé Ký. Sách có bài 
tựa của Luân Hoán và hai bài bạt của Thái Tú Hạp và 
Hoàng Lộc. Ở bìa sau, trích đăng ý kiến của Nguyễn Thu 
Giao, Vũ Hữu Định... 
            
Có hai hình ảnh, thường sống cùng với tâm tình của 
Nguyễn Đông Giang, qua thơ: địa danh và rượu. Trong bài 
tưởng nhớ nhà thơ Vũ Hữu Định, mở đầu tập Vô Lượng 
Tình Sầu, gồm hai đoạn: 
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         chiều thu đẹp, dạo chơi quanh An Hải 
         nắng thu vàng, làm nhớ áo ai phơi 
         hồn quá mỏng, nên tay ôm không nổi 
         bao lần theo, bao lần lạc dấu người 
  
         cơn mưa nhẹ, ướt ngang đời trôi nổi 
         tôi hay người, đang được để tang ? 
         xin đến quán, uống dăm ba ly rượu 
         An Hải chiều, An Hải nhớ mang mang 
                                                  (Lần dạo chơi An Hải) 
  
   
Trong tám câu của thể loại tám chữ, mỗi dòng đầu được 
ngắt câu ở chữ thứ ba. Đây là một đặc biệt trong cách kiến 
thiết câu thơ. Bài thơ triệt để dùng hình ảnh để nói lên cái 
bâng khuâng kỷ niệm. Những hình ảnh chọn lựa thích hợp 
và rất đẹp trong năm câu đầu. Có nắng thu để nhớ người 
phơi áo. Có tha thiết tỏ tình (ôm), nhưng ngại ngùng cam 
phận. Nhưng vẫn rất phong độ. Trong cuộc đời giang hồ, 
chợt gặp một bóng hồng như cơn mưa tạt qua, dù khoảnh 
khắc, cũng rất tuyệt vời. 
           
An Hải là một làng nhỏ, nằm sát bờ đông sông Hàn, một 
dòng sông có tầm vóc, đã trao thơ vào tay nhiều thi sĩ. Nhà 
của Nguyễn Đông Giang không xa bờ sông bao nhiêu. 
Nhưng muốn đến thăm nhà thơ phải qua nhiều ngã cát. Một 
giàn bí lớn đầy hoa vàng, nhiều lần nhà thơ phải thay lũ 
ong truyền nhụy. Một hàng hiên đón cả gió biển lẫn gió 
núi, thay nhau khúc khích quanh năm. Nguyễn Đông Giang 
yêu ngôi nhà, hàng hiên và cả dòng sông “lòng đựng mây 
bềnh bồng / ghe phà đi lặng lẽ / nắng hát lời vô ngôn – Lê 
Hân” nên đi đâu, ở đâu anh cũng nhớ về. Quê nhà trở thành 
một mạch máu trong thơ Nguyễn Đông Giang. Ngoại cảnh, 
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nhân dạng lẫn tình cảm của tác giả, chúng ta có thể bắt gặp 
cùng một lúc. 
  
          “Chiều cuối năm ta lên đò qua sông /Gió thổi hiu hiu 
nắng úa bên lòng /An Hải ơi! Xin mừng ta trở lại / Thuở ấu 
thời, con ngựa già long đong  
          Ôi đời ta, đời buồn như mùa đông / Râu tóc hắt hiu 
cái rụng cái còn / Già nửa đời người dạn dày lận đận / 
Chợt nghe hồn vừa nở những nhánh bông  
          Có ai đợi ta trên con đò cuối năm / Ôi, chỉ bóng ta 
chao bóng nước xuôi dòng / Mặt mũi tiêu điều theo phần 
đời gió nổi / Cái đời buồn như nước chảy trăm năm  
         Thêm một mùa xuân ta già thêm một tuổi / Tim phổi 
héo hon theo ngày tháng vô tình / Cũng gắng quay về nằm 
trên đất Mẹ / Chúa đã buồn nhưng ta lại buồn hơn  
          Đã mấy mươi năm ta hát khúc tiêu dao / Đời còn ai 
là bậc anh hào / Chẳng lẽ khóc để cho đời mai mỉa /Chẳng 
lẽ cười khi thế sự lao đao  
          Ta cứ dửng dưng như không có gì / Giả bộ yêu đời 
như mọi khi / Dan díu đời ta những thơ cùng rượu /Còn 
nắng còn mưa nên chẳng thiết gì  
          Nghĩ quẩn nghĩ quanh thêm buồn đời thi sĩ / Hương 
khói nhà ai chạnh nhớ quê nhà / Thôi chào em, chào con 
đò năm cũ /Trôi vào Xuân - ta, lòng rụng xót xa” 
                                                                                                
           
Với bài Ngày Về Qua Đò Cuối Năm trích dẫn trên, ngoại 
cảnh trở thành thứ yếu. Tác giả chỉ đưa ra vài hình ảnh: con 
đò, hiu hắt nắng úa và bóng nước xuôi dòng, vừa đủ để 
người đọc thấy cái vị trí xuất phát của những câu thơ. Nhân 
dạng tuy cũng vài nét: con ngựa già long đong, râu tóc hắt 
hiu cái rụng cái còn, mặt mũi tiêu điều, nhưng đã hiện rõ 
chân tướng một kẻ phiêu bồng. Tâm sự là chủ yếu của bài 
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thơ. Đặc biệt thái độ dửng dưng như không có gì, giả bộ 
yêu đời... đã vẽ lên thật rõ bản tính của một nghệ sĩ. 
Nguyễn Đông Giang rất xuất sắc khi viết về quê hương: 
  
          “ tôi ra đời tại Hà Thân đất cát 
          nắng quên vàng mây ngại nở cơn mưa 
 ... 
          nghìn năm sau mạch đời ôm nhựa sống 
          nước sông Hàn buồn gợn bóng hoàng hôn...” 
                                          (Khi trở lại Hà Thân) 
  
          em gái nhà quê lòng xanh lá chuối 
          đứng mơ anh từ luống cải vườn cà 
          chiều Đông Giang vàng nắng bao la 
          từng rổ cá em đội về từ Mỹ Khê Tân Thái 
  ... 
          mùa thu Đông Giang dễ thương như thiếu nữ 
          nắng nhuộm dòng sông những buổi sáng qua phà 
  ... 
          quê anh nghèo nhưng còn đẹp những buổi chiều 
          nắng trải trên đường quê quanh năm đất cát... 
                         (Những con đường mùa thu Đông Giang)           
          
Yêu quê hương là một tình cảm thiêng liêng, vốn có sẵn 
trong trái tim mỗi người. Tuy vậy tình cảm này khá mơ hồ. 
Những nghệ sĩ sáng tác, thường có nhiều khả năng bộc lộ 
một cách cụ thể. Cơ hội bày tỏ tấm lòng mình thuận tiện 
nhất là khi xa cách, dù bởi bất cứ nguyên nhân nào. 
Nguyễn Đông Giang, dĩ nhiên có rất nhiều cơ hội trong hai 
chặng đời, trên đường lưu lạc và trên đất tạm dung. Với anh 
“Quê hương và em - từng đêm tim nhói / nỗi nhớ ghim sâu 
- rỉ máu trong hồn”. Và tâm hồn anh cao ngất những hình 
ảnh: “Hồn mình - trời quê – cây đa bến cũ / ca dao mẹ ru – 
gió vọng à ơi”. Có lẽ không còn gì vui hơn là: “nửa đêm 
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ngồi viết cho ai / cho quê, cho mẹ, cho vài người thương” 
bởi vì: “Thúy Kiều ngồi gẩy đoạn trường / còn anh rỉ máu 
tha phương xứ người”. Những rỉ máu âm thầm ấy biến 
thành những dòng thơ đầy ắp những chân tình: 
  
          “có một việc suốt đời không quên được 
          như mỗi người lưu lạc nhớ quê xa 
          như anh ra đi để lại quê nhà 
          chắc chắn nhớ thương theo anh ròng rã 
  ... 
          anh chẳng biết nói gì với quê hương 
          dù nhiều đêm anh nhớ thương đứt ruột 
          mùa đông Cali nằm nghe giá buốt 
          rét mướt bên này - lạnh giá bên kia 
  ... 
          chẳng bao giờ quên được cố hương 
          làm sao quên nơi chôn nhau cắt rốn 
          Hà Thân ơi ! nuôi anh khôn lớn 
          hỏi làm sao anh không nhớ sao đành” 
                                    (còn một quê xa để nhớ về) 
  
          “...có khi là dòng sông bến nước 
          sáng rổ cá tôm em đội qua nhà 
          mùi mắm cái quê em Tân Thái 
          bỗng ngậm ngùi thoang thoảng hương xa 
  
          nước sông Hàn dưỡng nuôi Đà Nẵng 
          thắm thiết ngọn hoa An Hải Sơn Chà 
          nước sông ấm chảy vào tim phổi 
          róc rách ân tình sông núi thiết tha...” 
                                                      (Quê Xa)           
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Tâm sự của chúng ta, mấy ai khác biệt với nỗi niềm của 
người làm thơ. Thi ca quả là một vạt đất mầu nhiệm để 
trồng tỉa những nhớ nhung, san chia những đau buồn. Nỗi 
nhớ thương quê nhà vốn là một căn bệnh nặng theo Nguyễn 
Đông Giang: “lắm khi nỗi nhớ thành căn bệnh /  căn bệnh 
trầm kha chết mỏi mòn, Vì thế anh đã xử dụng khả năng 
thiên phú của mình, đề gầy dựng cả khu vườn thương nhớ, 
tươi tốt với những cành “Em Có Về Đà Nẵng”, “Những 
Câu Thơ Một Thuở Quê Nhà”, “Quê Xa”, “Ngày Sài Gòn 
Đổi Tên”, “Bài Cho Hội An”, “Ba Mươi Nam Sau Đà Lạt 
Có Còn Em”, “An Hải Rượu Gạo Bên Sông”, “Hà Thân 
Ngày Về”, “Mai Em Có Về Tân Thái”... Hy vọng bệnh nhớ 
nhà của anh đã thuyên giảm khả quan.  
           
Ngày 30 tháng 4 năm 1975 tại Sài Gòn, ngày 29 tháng 3 
năm 1975 tại Đà Nẵng. Sự thay màu cờ ở miền Nam Việt 
Nam thường được cho là một cuộc đổi đời. Nhận xét, đánh 
giá này vô cùng chính xác. Nó chỉ sai ở điểm dùng chữ giải 
phóng trật đối tượng. Ngày nay, đồng bào quốc nội cả hai 
miền, đều đã rõ ai giải phóng ai, không cần phải giải thích, 
dẫn chứng.            
 
Chừng ba ngày cuối tháng 3 – 75, tại Đà Nẵng hoàn toàn 
vô chính phủ, để tiếp liền cuộc đổi đời một cách tích cực, 
nhanh chóng. Nguyễn Đông Giang, Hoàng Quy, Trương 
Xếp, Phan Minh Khóa, Chu Tân... là những nhân vật “thức 
thời” với một tốc độ siêu đẳng. Trong lúc những Thái Tú 
Hạp, Luân Hoán, Nguyễn Văn Pháp... rề rà và chỉ thử 
xuống cấp chừng vài tiếng đồng hồ rồi bỏ cuộc. Đội ngũ 
chạy xe thồ đã bổ sung nhân lực. Nếu Luân Hoán có hơi 
xạo khi mượn hình ảnh người khác để viết “đổi đời ta đạp 
xích lô / chở em đôi bận đâm vơ vẩn buồn...” hoặc Thái Tú 
Hạp dùng tình cảnh ông quản đốc đài phát thanh Hoàng 
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Quy, đi xe thồ gặp người tình cũ  để “mời em lên chiếc xe 
này / đường qua phố nhỏ thân gầy guộc thương...” thì hai 
nhà thơ Chu Tân, Nguyễn Đông Giang nhập cuộc tận tình. 
Không biết Chu Tân viết được những gì ? Phần anh 
Nguyễn Đông Giang chơi một lúc hai bài Thồ Ca, một bảy 
chữ, một ngũ ngôn: 
  
         Ta là anh xe thồ                                                           
          Dọc đường gió bụi hát nghêu ngao                            
        
          Đón đưa bao khách về trăm bến                                 
          Nhưng còn ta chẳng có bến nào 
  ...                                                   
          Cá đầy gánh chưa mời em đến chợ 
          Rau nặng chị đừng đi bộ đau chân 
          Mời khách quá giang đi đâu cứ gọi 
          Ta sẵn sàng chiều dù mỏi gối bong gân 
  ... 
          Ta viết cho mình hay cho ai 
          Cớ sao không nén được thở dài 
          Thân ngựa xe nầy như thân đĩ 
          Chở hết mọi người nhưng còn lại được ai ! 
  
          Ta viết bài thơ ta đề tặng ta 
          Tặng khách đi qua đi lại bến phà 
          Tặng cái xe già, cái đời thồ sĩ 
          Thơ thẩn làm gì, ừ ! ta cũng quên  ta        
                                    (thồ ca 1) 
  
          Khách bộ hành đi lên  
          ta xe thồ đi xuống  
          chở đi bao ước muốn  
          mang về vạn tình thương. 



bản tình ca cũ                                                                             135 

          xe bon đường rực nắng  
          mồ hôi đổ dặm dài  
          khách ơi em là ai  
          có biết ta thấm mệt 
          nhưng rồi ta phải lết  
          giữa nắng bụi mịt mờ  
          làm sao không viết thơ 
          trong cõi buồn rực rỡ... 
                                      (thồ ca 2)  
            
Nguyễn Đông Giang đã áp dụng câu khẩu hiệu “lao động là 
vinh quang” một cách nghiêm túc. Nghề nào cũng đáng 
quí, một răn dạy, khuyến khích của người xưa. Dù sao 
trường hợp đổi đời của những chàng có máu thơ thẩn cũng 
có ít nhiều chua xót.   
        
Từng là một thuyền nhân, có nhiều năm tại trại tị nạn, 
Nguyễn Đông Giang đương nhiên dành một nhánh thơ cho 
chặng đời khó quên này. Khi đã đặt chân đến trại tị nạn 
Sekkong ở Hong Kong, anh viết bài thơ đầu tiên vào tháng 
8 năm 1991 để gởi tình về quê nhà: 
  
         “ đi đâu cũng gặp chuyện bể dâu 
          lắm trò gai mắt lụy nhân sầu 
          tù đày, giam cấm, ta đã nhuyễn 
          chớ hù ta nữa, Sekkong ơi 
  
          đã đến đây rồi đành bỏ lại 
          bến sông quê hiu hắt bóng hàng dừa 
          những đêm thức khuya lơ nghe chó sủa 
          nhớ từng con đom đóm ướt mưa 
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          đã đến đây rồi còn chi mất nữa 
          ngoài những thương yêu chiu chắt trong lòng 
          mỗi người Việt Nam, mỗi cánh chim phiêu bạt 
          đâu có ngại gì gian khổ long đong... 
  
          đã đến đây rồi Sekkong đất mới 
          ngủ đỡ đêm nay chưa biết mai đâu 
          còn đất còn trời bao la đại lượng 
          nằm ở nơi nào tránh khỏi niềm đau...” 
                                (Từ Sekkong gửi em quê nhà)  
           
Nằm trong giai đoạn đầu của cuộc đời tị nạn, đau buồn, tủi 
nhục, hồ nghi, hy vọng là điều đương nhiên. Riêng với 
Nguyễn Đông Giang còn có chút ít mặc cảm, anh ngậm 
ngùi trải lòng: 
     
          “...một đôi lời thăm em thăm mẹ 
          một đôi lời nhắn nhủ bạn bè 
          quê hương đừng trách ta phản bội 
          làm kẻ ra đi – cũng chạnh lòng” 
  
và không nhắc nhở mình: 
      
          “ra đi – ra đi - hẹn ngày trở lại 
          ta là ta – ta đâu phải Kinh Kha 
          cố quốc mến yêu - chờ tái ngộ 
          ngày ta về - sông núi - khải hoàn ca”           
                                (Từ Sekkong gửi em quê nhà)  
           
Nguyễn Đông Giang tiếp tục viết “Áo Anh Em Mặc”, “Gởi 
Em Bên Trời Đất Nước”, “Vô Cùng”, “Về Làm Chi Em”, 
“Đêm Mưa Tháng Chín Quê Người”, “Hei Ling Chau”, 
“Vạn Cổ Ca”, “Tình Ca Hải Đảo”... Tổng cộng thơ viết 
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trong chặng đời này dừng ở con số 22 bài. Một số lượng 
không nhiều nếu tính theo tỉ lệ năm tháng tác giả đã sống 
và chờ đợi tại vài trại tị nạn ở Hong Kong (1991-1996). Về 
nội dung, không có tính chất thời sự hoặc hồi ký, chỉ thuần 
túy là những giãi bày tâm sự. Những thương nhớ được gói 
ghém trong thơ để gửi về cho mẹ, cho vợ con đang lo lắng 
trông đợi tại quê nhà. Xin được trích thêm vài đoạn thơ bảy 
chữ, để chia xẻ muộn màng cùng nhà thơ, vốn rất ưa phiêu 
bồng: 
  
          “...từ trại cấm về một trại cấm 
          lục địa chán rồi, đến đảo xa 
          ở đâu cũng thế, hàng rào sắt 
          giữa đại dương mù mịt quê nhà 
  
          nhớ nhà ta ngâm thơ nho nhỏ 
          vừa đủ nghe vừa đủ ngậm ngùi 
          đủ mòn mỏi tấm lòng lữ thứ 
          nhớ vô cùng - cố thổ xa xôi 
  ... 
          quê nhà ở hướng đông nam ấy 
          có mẹ ru con bằng ca dao 
          ôi chao ! ta nhớ mờ con mắt 
          chữ hóa thành thơ - chữ nhạt nhoà 
  
          dù muốn hay không phải ở đây 
          tự do có phải là lưu đày ? 
          mây nước mênh mang - trời cố quốc 
          sầu mình – mình biết, ừ vậy thay !” 
                                                            (Hei Ling Chau)  
           
Cay đắng đến não lòng. Thú thật, tôi chưa được đọc nhiều 
thơ viết về đời tị nạn, của đồng bào chúng ta, tại nhiều 
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trung tâm tạm trú khắp thế giới. Hình như rất ít tác giả 
chạm đến chủ đề này. Vì thế, với tôi, thơ Nguyễn Đông 
Giang giàu cảm xúc sống thật, tôi cho là xuất sắc, tuyệt 
vời.  
           
Được nhìn nhận là một người phóng khoáng, chuộng cuộc 
sống tang bồng, Nguyễn Đông Giang đương nhiên dan díu 
với vài thú vui nam nhi, cụ thể nhất là rượu. Trong thơ anh 
phảng phất hơi men này đến mức độ nào ? So với Hoàng 
Lộc, Phan Xuân Sinh, Hà Nguyên Thạch, Hà Nguyên 
Dũng, Đynh Trầm Ca, Vũ Hữu Định, Đynh Hoàng 
Sa...rượu trong đời thường của Nguyễn Đông Giang có 
phần mạnh nhất. Nhưng trong thơ, anh rõ ràng rất khiêm 
nhường. Thời “mặt mũi đen sì lấm bụi bốn phương” chạy 
xe thồ, hương rượu chỉ phảng phất 
  
          chiều có bạn bè sớt cho chút rượu 
          đủ để ngà ngà trong cõi khói sương 
                                                  (thồ ca 1) 
            
Trên bước đường lưu lạc,  khi nằm nghe chim hót ở một 
thung lũng, buồn tình, buồn miệng, nhà thơ mới chợt nhớ 
  
          chim hót lời oan nghiệt 
          trên đỉnh cao núi lạ 
          ta nằm dài, vật vã 
          thèm rượu, nhớ tình em 
                          (chim hót đìu hiu thung lũng lạ)  
           
Cho mãi đến khi đã làm người lưu vong, Nguyễn Đông 
Giang mới cho gia đình nhà rượu, xuất hiện trong thơ anh 
đậm nét hơn một chút: 
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          “... sáng nay tự nhiên ta thèm 
          vài ly rượu đế xin em rót mời 
          miếng củ kiệu – đưa một hơi 
          cùng em nghiêng ngửa - giữa trời quê hương 
          rượu xưa em - đậm tình thương 
          rượu nay cô độc – bên đường lưu vong 
  ... 
          rượu xưa sóng sánh - bồi hồi 
          rượu nay lạnh lẽo – xa xôi vô cùng 
          cầm ly rượu nhớ mùa xuân 
          nhớ ly rượu gạo tưng bừng phổi gan 
          rượu đưa ta thăm xóm làng 
          ba hoa lời chúc – huyênh hoang tiếng chào 
          bây giờ ta xa đồng bào 
          đâu còn nghiêng ngửa – lao đao rượu mời 
          mùa xuân uống rượu lưu vong 
          rượu rưng rưng giọt – ròng ròng lệ đau 
          tha hương uồng rượu vơi sầu 
          ngờ đâu rượu khuấy động đau trong hồn 
                         (lưu vong rượu ngoại, ngậm ngùi xuân xưa)  
           
Tôi nhớ cách đây vài năm, khi tình cờ đọc ké cuộc bình bàn 
thơ viết về rượu, của các anh Thiếu Khanh, Lại Quảng 
Nam... trên mạng điện toán, tiêu chuẩn để được chọn một 
bài thơ rượu rất khó khăn. Tôi cũng đồng tình, một bài thơ 
có hương rượu đẹp, phải thể hiện được nét hào phóng, sảng 
khoái của người đang thưởng thức rượu. Đoạn thơ rượu của 
Nguyễn Đông Giang có phần yểu điệu, mềm mại quá, có 
thể do thể thơ lục bát rất khó viết hay. 
           
Trong bài An Hải Rượu Gạo Bên Sông, với thể loại bảy 
chữ, Nguyễn Đông Giang có những câu ngất ngưởng hơn: 
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          “... một thời thèm rượu đong nửa xị 
          hai thằng cưa, chẳng thấm vào đâu 
  ... 
          cảm ơn An Hải ta về lại 
          rượu mới phần chai, đã say nhừ 
          ta quá vui mừng, hay buồn bã 
          chắc ta già..., rượu vật hình như 
  
          rượu gạo quê ta là rượu trắng 
          uống vào, thấy trắng cả non sông 
          ta về chẳng buồn mình tay trắng 
          uống rượu quê, khuây khỏa tấc lòng”  
           
Chắc các bạn đồng ý với tôi, đọc đoạn bảy chữ Rượu 
Gạo...thú vị hơn đoạn lục bát Lưu vong rượu ngoại nhiều.  
           
Cũng đồng dạng với người bạn đường của tửu vương Lý 
Bạch, thơ tình lứa đôi cũng Nguyễn Đông Giang cũng khá 
nhạt nhòa. Tình dành cho người đẹp ngoài đời thường có lẽ 
nhiều. Trong thơ có phần ngược lại. Ngày xưa nhà thơ Cao 
Thoại Châu đã Mời Em Uống Rượu. Bây giờ Nguyễn Đông 
Giang táo bạo hơn Mời Em Ngủ Lại. Các cụ thường nói: 
người đàn bà đến nhà hay quên đường về, hoặc đánh mất 
cái gì quí giá. Chúng ta xem cái bạo gan của Nguyễn Đông 
Giang ra sao: 
  
          mời em ngủ lại nhà tôi 
          giường tre chiếu lát nhưng rồi sẽ quen 
          mời em ngủ lại một lần 
          chuyền nhau chút rượu cho gần nhớ nhung 
          mời em đuổi muỗi giăng mùng 
          thơ tôi cứ trải cho cùng cõi vui 
          em ơi cứ ngủ cho vui 
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          tay tôi em gối ngậm ngùi đó em 
          em ơi cứ ngủ một đêm 
          lòng tôi là cả tấm mền thủy chung 
          cứ suy cứ tính cho cùng 
          đời nhau giỏi lắm là vùng đớn đau  
           
Quả là một lời tán tỉnh thực thà, trực diện. Đã mời em đến 
còn cho uống rượu, còn động chiếu động giường... y hệt 
một Nguyễn Văn Ngọc từng chạy vespa ngoài đời. Tuy 
vậy, tôi đoán, anh thất bại. Phải chi anh phải tự tay trải 
chiếu giăng mùng em chắc chắn sẽ đồng ý ngủ cho vui. 
Không phải chỉ một đêm, mà nhiều đêm, cả đời nữa không 
chừng. 
           
Có lẽ những nét vẽ dưới đây là một bóng hồng khác, kề cận 
hơn: 
  
          em về làm nắng mùa xuân 
          trong anh đông ngự khô từng lá cây 
          em về, bước nhẹ như mây 
          nước da em trắng thân gầy dễ thương 
          ngày xưa khi má em hường 
          mưa nguồn, gió biển cùng thương má đào 
          em về tóc rối xanh xao 
          lược tay anh gỡ, ôi chao ! diệu huyền 
          xa em, tình khóc truân chuyên 
          gần em,anh thở ưu phiền trên môi 
                                                       (buổi em về)  
           
Lục bát mời mọc của Nguyễn Đông Giang khá kín đáo nhẹ 
nhàng. Được ca ngợi nhan sắc, được hứa dùng tay để chải 
tóc, chắc nhiều cô nàng cảm động. Tôi thật sự không biết, 
những ông thi sĩ làm thơ tán gái có ông nào thu hoạch tốt 
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không, hay yêu chỉ để lời năm ba bài thơ cho vui đời. Cao 
Thoại Châu, Hoàng Lộc... nhớ trả lời giùm nhé. 
           
Riêng Nguyễn Đông Giang, có phải từ tình yêu chuyển 
sang tình chồng vợ hay không ? Nghi vấn này không cần 
trả lời khi căn cứ vào số lượng thơ, chất nồng nàn trong 
những bài viết, anh tặng Bích, vợ anh, 
           
Thay vì mất mạng như hai nhà giáo Lê Văn Bảy, Trần ngọc 
Thành (chủ trường Mầm Non), trong tội danh “âm mưu lật 
đổ chính quyền”, Nguyễn Đông Giang chỉ gỡ lịch già sáu 
năm. Trước những giọt nước mắt mừng đoàn tụ của vợ, anh 
đã có ba mươi hai câu thơ thật cảm động: 
  
          “... anh về thân đã tàn quá đỗi 
          con hổ trúng tên dẫy dụa bên đời 
          em đừng khóc - đừng buồn chi vội 
          cho đời mình lúc cạn lúc vơi 
  
         vẫn em đó - của anh thuở đó 
         đã già hơn từ buổi xa chồng 
         đã son sắt với người lao lý 
         em đẹp nhiều nhờ buổi long đong 
 ... 
         gạo em nấu mồ hôi nướt mắt 
         anh nhai cơm từng hạt thủy chung 
         rượu đâu uống lòng đà say ngất 
         tình đã quen hơi ấy vô cùng...” 
                         (cho em từ ngày về)  
          
Trong thời gian ở trại tị nạn, chán ngán, tù túng, tác giả nhớ 
đến quê nhà, mẹ già, nhớ đến cuộc đời cơ cực của vợ. Anh 
thấy ra cái đói cái lạnh, nên đã chua xót khuyên vợ,nên lấy 
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áo quần của anh còn bỏ lại để mặc qua ngày. Tình nghĩa 
thật vô cùng: 
  
          “ thương em còn ở quê nhà 
          còn anh ở tuổi càng già càng đi 
  ... 
          em về lấy áo anh phơi 
          mùa đông em mặc, nhớ đời phong sương 
          em là rượu tiễn dặm đường 
          còn anh lữ khách biết phương nào dừng 
          thiếu anh đời vẫn dửng dưng 
          áo anh em mặc thấy chừng bên nhau 
                                                         (áo anh em mặc) 
  
          “... anh chừ đây như áng mây trôi nổi 
          từ buổi xa em trôi giạt bao miền 
          vỗ giấc cô đơn, em về bên mộng 
          anh gắng mừng vơi hạnh phúc phù du”  
           
Chỉ nằm mộng thấy vợ đã là một hạnh phúc, thật tuyệt vời. 
Tình chăn gối còn rất nhiều trong Vô Lượng Tình Sầu. 
Nguyễn Đông Giang đã lót thâm tình này vào nhiều bài 
viết, mỗi bài một đôi dòng. Chị Bích, phu nhân của nhà 
thơ, năm 1998 đã được đoàn tụ cùng chồng con. Lần này, 
nhà thơ đã dành hẳn cho vợ một bài viết mặn nồng, có cả 
đề tặng hẳn hoi: 

  
         tháng ba em qua trời xanh lại 
         ngày hết hoang vu đêm đẹp không ngờ      
                                                                        
         Chim rủ nhau về hàn huyên trước ngõ   
         ríu rít  tâm tình, ngôn ngữ như thơ 
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         anh bây giờ cũng hiền như Phật 
         tha thứ kẻ thù, lòng sẵn bao dung 
         chú chó, cô mèo cũng thành tri kỷ 
         như yêu em – lòng thấy trẻ vô cùng 
  
         anh thân ái mời em bát nước 
         rót từ tay anh – tình đậm như chè 
         cánh tay trái từng đêm em gối 
         từng đêm quê nhà, mưa lạnh anh che 
  
         anh bây giờ miệng vui như sáo 
         như trẻ thơ, dù đã già đầu 
         dù dư biết tóc mình bạc trắng 
         cả nỗi lòng khánh kiệt có sao đâu 
  
         tháng ba xa xứ em qua Mỹ 
         em không sang sông – em đi theo chồng 
         chẳng ai tiễn đưa – mình anh đón đợi 
         chỉ còn tấm lòng hồn ngập nắng xưa 
                                   (tháng ba xa xứ em qua Mỹ)  
           
Xin tạ ơn bề trên, đã cho những cặp chồng vợ Việt Nam 
sum vầy, sau những cách chia, khởi từ một chế độ chính trị. 
Mừng ông bà nhà thơ nhâm nhi hạnh phúc.  
          
Đọc thơ Nguyễn Đông Giang, tôi cảm thấy tác giả thật gần 
gũi với mình. Sự thân thiết một phần là bạn học thời vào 
đời ở mái trường Hoàng Diệu. Sự thân thiết có từ thời cùng 
xuống đường, từ thời cùng ghé thăm Đường Rầy Đà Nẵng, 
và có lẽ ở trong nhiều câu thơ. Dân Quảng Nam mà, không 
ai học ai, nhưng chất đất sỏi đá, chất nước trong xanh sông 
Hàn đã tạo nên những nét anh em trong thơ. 
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Tản mạn với riêng tôi là đi tìm những đồng cảm, những nét 
đẹp trong thi ca. Bạn sẽ thấy, ở bất cứ thơ ai, cũng có 
những cái vụng. Nhưng chẳng hề chi, khi đọc bạn đã sống 
cùng với người viết là tuyệt vời rồi, không cần phải vạch lá 
tìm sâu. Chuyện chi phải làm một người phê bình cho mệt.  
           
Sáng nay, khi bài viết này mới được nửa bài, tôi nhận tin: 
Nguyễn Đông Giang sẽ cho in thi phẩm mới trong năm 
nay. Tập thơ có tên gọi Bản Tình Ca Cũ. Tôi không đọc 
trước bản thảo của anh như hai lần trước. Anh có gởi đến 
tôi duy nhất một bài. Bài này có đề tặng một nữ ca sĩ. 
Không được phép, nhưng tôi muốn nhanh tay hơn tác giả, 
chuyển bài thơ đến ca sĩ Lệ Thu. 
  

Bản Tình Ca Cũ 
Tặng ca sĩ  Lệ Thu - ndg 
          
Non sông còn lại bài ca cũ           
Em hát làm chi nữa thêm buồn          
Ngã ngựa. Cuối đời. Thân thất thổ.           
Cuối đời nhớ nước. Lệ còn tuôn        
 
Khi em hát bản tình ca cũ           
Anh nghe sầu dâng tận phương này                                        
Anh theo tiếng hát về quê Mẹ                                              
Chiến tranh tàn lụn. Buồn vậy thay !                                   
 
Nỗi đau nào trong bản tình ca                                              
Mà em hát làm anh xốn dạ  
Lưu vong hề ! yên thân, đẹp mã  
Non nước chờ ai. Kẻ lãng du!  
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          Khi em hát bản tình ca ấy 
          Anh ấm lòng mơ ước buổi về  
          Em ạ. Có ngày anh trở bước 
          Quay về. Hôn lại mảnh đất  quê 
          
          Khi nghe em hát. Anh nhớ quá   
          Nhớ xưa em. Lặn lội nuôi chồng 
          Nhớ thuở điên khùng. Quăng súng đạn 
          Nghĩ  càng thêm hổ. Thẹn non sông ! 
          
          Non sông còn lại bài ca ấy 
          Em hát còn anh. Chỉ đau lòng    
          Em hát làm anh. Không ngủ được               
          Đau lòng. Đau nước. Phận lưu vong ! 
          
          Thèm nghe em hát. Nhưng khổ nỗi 
          Anh vốn tủi thân. Dễ nhớ nhà 
          Trời ơi ! con quốc xa rừng khóc 
          Em đừng hát nữa. Bản tình ca. 
  
 
Hà Khánh Quân 
04-6-2010 
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cảm nghĩ thi, văn hữu 
từ thi phẩm “Vô Lượng Tình Sầu” 
của Nguyễn Đông Giang 
   
                                                                                                      
 
LUÂN HOÁN: 
 
Nguyễn Đông Giang có đủ tài năng để bạn đọc phải ngậm 
ngùi về cuộc sống đã đi qua từng chặng đời ông. Ngôn từ, 
âm điệu lẫn hình ảnh trong thi tập “Vô Luợng Tình Sầu” 
của Nguyễn Đông Giang vẫn là những thứ có tâm hồn sinh 
động…Tất cả những thớ thơ của ông là một dòng chảy 
đồng nhất về quê nhà, cội nguồn. Có xót xa, giận dỗi nằm 
cạnh với bất khuất hào sảng là cá tính rất đặc biệt của nhà 
thơ xứ Quảng Nam nầy. 
Canada 2004 – Luân Hoán  
 
DIÊN NGHỊ: 
 
(Trích trang 226, 230, 231 trong “ Cõi Thơ Tìm Gặp “ của 
Diên Nghị ) 
.........  
Nguyễn Đông Giang khắc khoải nỗi nhớ về…bởi thời gian 
xa cách đã quá dài lâu “ Ta bỏ nguời tình đi quá lâu “. 
Cũng từ dạo đó, ngoại giới tác hoạt hiển nhiên theo qui 
luật, vô tình, vô cảm “Ta đi nuớc vẫn chảy qua cầu”. Thôi 
thì, đành vậy nơi chốn thân thương đừng chờ đợi nữa bằng 
một nhắn gởi kèm giả thiết thời gian tuơng lai:  
 “Xuân Huơng, Than Thở đừng chờ nữa / Nếu có về chăng, 
sẽ rất lâu” (ĐLEOANQ-nđg) 
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...... 
“ Đà Lạt đâu ngờ ta mất nhau / Hai ta dù chung quả địa cầu 
Dù chung năm tháng trời trăng gió / Sao mãi bên lòng 
những nỗi đau” (ĐLEOANQ-nđg) 
 
Từ thành phố thân thương, xa ngôi truờng Mẹ, Nguyễn 
Đông Giang đứng dậy với lời thề “Tang bồng hồ thỉ” xuôi 
nguợc chiến truờng, đụng trận lớn nhỏ, và đành để mất một 
bàn tay, mang căn cước thuơng binh. Nỗi nhớ tha thiết, 
thành khẩn không chỉ của một cấp chỉ huy trận mạc nhớ về, 
mà nỗi nhớ tươi nguyên của cảm xúc sâu đậm nên đã thành 
thơ. 
 
“Đà Lạt- thế là ta mất nuớc / Cũng đành liên lụy mất cả em 
Thù cũ năm xưa sờ sờ đó / Em sẽ còn nghe tiếng súng rền”. 
(ĐLEOANQ-nđg) 
 
Nơi quê huơng tị nạn ngàn trùng, Nguyễn Đông Giang, xa 
xôi, ngăn cách, vẫn ấp ủ một hẹn uớc...chưa có ngày về mà 
lòng trĩu nặng mối thù mất nuớc. Mối hận thù còn nguyên 
vẹn. Nguời chiến sĩ tự do của miền Nam, hồn vẫn sáng lên 
“Tổ quốc, Danh dự, Trách nhiệm”, vẫn đứng vững duới 
màu cờ dân tộc, và nhắn với nguời yêu,  cuộc chiến chưa 
tàn, “em sẽ còn nghe tiếng sung”... 
           
Diên Nghị, “Cõi Thơ Tìm Gặp”.    
 
 
THÁI TÚ HẠP: 
 
Tiếng vọng từ cuộc “Vô Luợng Tình Sầu” của nhà thơ 
Nguyễn Đông Giang vẫn còn vuơng vấn trong tiềm thức 
chúng ta những âm hưởng tuyệt vời…Ngôn ngữ và không 
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gian trong thơ Nguyễn Đông Giang quá mênh mông sâu 
sắc…những ngôn từ máu huyết, từ cốt lũy, từ nuớc mắt mà 
anh đã cảm nhận trên chặng đuờng đi tìm ý nghĩa chân lý 
của tự do … 
 
Saigontimes, Los Angeles 2004 – Thái Tú Hạp 
 
 
HOÀNG LỘC: 
 
“ Khi em chết, đất trời kia vẫn vậy / Đời duơng gian chỉ có 
một ta buồn … 
…Ôi ! đau đớn, đã cùng ta lót ổ / Trong cõi thất tình rực rỡ 
muôn năm (NTTM – nđg) 
Ô ! Nguyễn Đông Giang ! Tôi rất yêu những câu thơ trên 
của ông…Thi sĩ là loài nhân ái số  một ở cõi đời nầy …Vì 
thế ông đã viết những câu thơ của thi sĩ …  
   
Memphis, USA 2004 – Hoàng Lộc 
 
 
HÀ KHÁNH QUÂN: 
 
Quê nhà trở thành mạch máu trong thơ Nguyễn Đông 
Giang…Thú thật, tôi chưa đọc nhiều thơ viết về đời tị nạn 
của đồng bào chúng ta, tại nhiều trung tâm tạm trú khắp thế 
giới. Hình như rất ít tác giả chạm đến chủ đề nầy. Vì thế, 
vớI tôi thơ Nguyễn đông Giang giàu cảm xúc sống thật, tôi 
cho là xuất sắc, tuyệt vời… 
   
Hà Khánh Quân  04 – 06 – 2010 
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NGÔ ĐÌNH CHUƠNG: 
 
Viết cho tác giả tập thơ “ Vô lượng Tình sầu “ 
Thái Tú Hạp đã khen, Nguyễn Thu Giao và Hoàng Lộc đề 
bạt. Tôi chưa đọc hết, nhưng một số bài tượng trưng và 
cảm thấy mùi rượu, mùi thơ bàng bạc ở 150 trang giấy đầy 
chữ. 
 
Đó đây rất nhiều đá quý, cũng cần chút đẽo gọt để thành 
những viên kim cương đắt tiền. Có thể đó là phong thái của 
tác giả, muốn giữ dạng thức viên đá như thế …mới là một 
Nguyễn Đông Giang. 
 
Cám ơn Nguyễn Đông Giang đã tặng tôi “ Vô Lượng Tình 
Sầu “. Phong thái đó làm tôi ứa lệ nghĩ đến người em kết 
nghĩa Duy Năng …        
                                
San jose  Nov 18/2008  -   Ngô Đình Chương  
 
 
PHẠM NGỌC LƯ: 
 
Thân gởi anh Nguyễn Đông Giang, tác giả bài “Thồ Ca” 
bất hủ … 
   
An Hải, Đà Nẵng 3.3.2005  –  Phạm Ngọc Lư 
 
 
VŨ HỮU ĐỊNH: 
 
“Tóc rực rỡ bồng bềnh như gió lớn / Biết tìm ai để nhìn rõ 
bơ vơ …(BCHA – nđg) 
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“…Chiều thu đẹp dạo chơi quanh An Hải / Nắng thu vàng 
làm nhớ áo ai phơi 
Hồn quá mỏng nên tay ôm không nổi / Bao lần theo bao lần 
lạc dấu nguời” (LDCAH-nđg)..         Bên kia sông Hàn, Hà 
Thân, An Hải có Nguyễn Đông Giang làm thơ…Tuyêt ! 
    
Đà Nẵng 1975 – Vũ Hữu Định 
 
 
NGUYỄN THU GIAO: 
 
Tấm lòng của Nguyễn Đông Giang, nguời con đất Quảng 
quá bao la, bát ngát. Thơ anh cưu mang nỗi niềm kẻ tha 
huơng luôn nặng tình với xứ Mẹ … 
         
 Modesto, USA 2004 Nguyễn Thu Giao  
 
 
NGUYỄN PHÚC SÔNG HUƠNG: 
 
Anh Nguyễn Đông Giang: 
…Mấy chữ “Vô Lượng Tình Sầu”thật quá hay ! Không 
“Tình Sầu” thì đâu có thơ hay. Nguyễn Đông Giang, anh 
viết thơ hay. 
            
“Ta bỏ người tình đi quá lâu / Ta đi - nước vẫn chảy qua 
cầu 
        
“Xuân Hương” – “Than Thở” đừng chờ nữa /  Nếu có về 
chăng - sẽ rất lâu…   (nđg) 
            
“Buổi sáng anh dậy, mặt tời chưa dậy …”   (nđg)    
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Đọc thơ anh thấy bóng dáng nàng chỉ thấp thoáng, nhưng 
kỷ niệm với bạn bè thì hầu như trang nào cũng có, hèn chi 
anh chàng Mai Xuân Châu thương và thú vị về anh cũng 
phải. 
...                           
Sacramento   June 06/2006  -  Nguyễn Phúc Sông Hương  
 
 
HẢI BẰNG: 
 
Một bản cáo trạng khác, mà người viết là thi sĩ quen thuộc 
Nguyễn Đông Giang trong thi tập “Vô lượng Tình sầu” qua 
tiêu đề “Cho Em Từ Ngày Về”. Người làm thơ đã được thi 
sĩ Luân Hoán viết về mình như sau: 
       
“Ngôn từ, âm điệu lẫn hình ảnh trong thi tập Vô Lượng 
Tình Sầu của Nguyễn Đông Giang vẫn là những thứ có linh 
hồn sinh động “Thiết tưởng những tên Việt gian đang mù 
quáng chạy theo Cộng sản bạo tàn dưới mọi hình thức 
cũng nên và cần đọc những bài thơ nầy, may ra còn kịp 
tỉnh thức thơ ngây !” 
Dưới đây là tâm tình và ý chí của người thi sĩ cũng là một 
chiến sĩ mang tên Nguyễn Đông Giang:         
                    “Anh về buổi ấy không ai đón 
         Thân tàn danh liệt bước phân vân 
         Đường cũng lạ lùng – cây lá ngó 
         Tay vịn dậu xưa – bỗng ngại ngần 
  ...   
                    Em cứ tin ngày mai phải đến 
         Anh của em – của cả mọi người 
         Còn cánh tay – anh còn đóng góp 
         Chút hơi tàn – cùng với trái tim. 
Thằng Mõ, Như Khóm Lục Bình, San jose 2008 – Hải Bằng 
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VÕ Ý: 
 
Anh Nguyễn đông Giang ! Tôi rất tâm đắc với “ Vô Luợng 
Tình Sầu “. Thân chúc anh khỏe và nhả nhiều thơ óng ánh 
tình quê, tình nuớc, tình nhà … 
   
Saint Louis, Missouri, mar 08-2006  - Võ Ý  
 
GIAO CHỈ: 
 
Đọc thơ của thi nhân Nguyễn Đông Giang tôi lưu ý đến 
giòng phóng về lời thơ nên hiểu rõ cuộc đời và hết sức 
thông cảm: gia đình, bằng hữu, chiến đấu, công việc, nơi 
chốn. Anh là một quân nhân xuất thân từ trường Sĩ Quan 
Võ Bị Đà Lạt nhưng thơ anh là thơ của một nhà giáo, đầy 
tình tự quê hương, phản ảnh đất nước và con người.Thơ 
anh hay và có hồn. 
Mong anh được sự bình yên sau bao nhiêu gian khổ ở trần 
gian. Cám ơn thi nhân Nguyễn Đông Giang. 
   
San jose 2006 – Giao Chỉ 
 
NGỌC HOÀI PHƯƠNG: 
 
Nhờ tập thơ “Vô Lượng Tình Sầu” ông tặng cho Việt 
Dũng, “Hồn Việt” mượn đỡ một bài thơ  của ông để đăng 
trong số xuân. Xin gởi tặng ông vài số báo “Hồn Việt”. 
Cám ơn ông Nguyên  Đông Giang. 
   
Hồn Việt, Midway city,CA  jan 2007 - Ngọc Hoài Phương     
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Nguyễn Đông Giang,  
sống và làm thơ 
 
Lâm Văn Sang                 
                                                                                     
Theodor  W. Adorno tốt nghiệp triết học ở Đạị học Johann 
Wolfgang Goethe ở Franfurt năm 1924. Ông giảng dạy tại 
Đại Học Franfurt được 2 năm trước khi thế lực Quốc Xã 
lên nắm quyền buộc Ông, một người Do Thái, Phải rời khỏi 
Đức sang Anh. 
 
Năm 1934. Ông dạy ở Đại Học Oxford 3 năm trước khi 
sang Hoa Kỳ năm 1938. sau thế chiến thứ hai, Ông trở về 
lại Đại Học Franfurt năm 1949. Minima Moralia được viết 
lúc Ông ở Hoa Kỳ. Minima Moralia còn có một tiểu tựa: 
“Reflections on a damaged life” Một đời sống bị thiệt hại. 
      
Đời sống Ông bị thiệt hại thế nào ? Ông rời khỏi đất nước 
trước khi chiến tranh xảy ra Ông lên đường trước khi việc 
đàn áp người Do Thái trở nên tệ hại đẫn đến các lò thiêu 
người. Ông trở về 4 năm sau khi chiến tranh chấm dứt.Nơi 
đi và chốn về của ông không có gì thay đổi, vẫn là Đại Học 
Franfurt. Ông may mắn hơn rất nhiều người. 
 
Dù gì đi nữa, Adorno đã mở đầu “Suy tưởng về một đời 
sống bị thiệt hại” bằng một câu trích dẫn của Ferdinand 
Kurnberger nói lên tinh thần của toàn bộ tác phẩm: “Life 
does not live” (Đời sống đã chết). 
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… Tập thơ “Vô Lượng Tình Sầu” của Nguyễn Đông Giang 
đến với tôi trong bối cảnh đó. Lời tựa của một nhà thơ 
khác, ông Luân Hoán … 
 
Cuộc đời đó của Nguyễn Đông Giang, trong chiến tranh 
(mấy lần?) và cả sau nầy trong hòa bình, coi như bị thiệt 
hại thấy rõ, thiệt hại gấp nhiều lần Adorno. “Vô lượng tình 
sầu” là “Suy tưởng về một đời sống bị thiệt hại” thật sự của 
Nguyễn Đông Giang.           
 
Adorno nói bằng ngôn ngữ triết học, viết bằng luân lý. 
Nguyễn Đông Giang nói bằng thơ, viết bằng tình cảm. 
Adorno sống trong hòa bình, còn được trở về nước sau 
chiến tranh (và mất năm 1969). Nguyễn đông Giang sống 
trong chiến tranh và phải bỏ nước ra đi trong hòa bình. 
Adorno chứng kiến chuyên chính từ phía hữu. Nguyễn 
đông Giang sống trong chuyên chính từ phía tả. Cả hai đều 
là chứng nhân của hai chứng bệnh tuyệt đối của thế kỷ rồi. 
Chủ nghĩa tuyệt đối (tả lẫn hữu) đã qua đi ở Đức cùng với 
thế kỷ XX. 
 
Chủ nghĩa tuyệt đối cánh tả vẫn còn hiện hữu ở Việt Nam. 
Đời sống nào bị thiệt hại hơn? (Đời sống nào, trong một 
chừng mực nhất định, mà không/chưa từng bị thiệt hại ?Tôi 
nghĩ). Có phải Adorno đã bày ra chuyện nầy trước tiên ? 
        
Thái độ đón nhận sự thiệt hại đó từ cuộc đời của Nguyễn 
Đông Giang cũng khác. Bài “Thồ Ca 1” nổi tiếng của ông 
viết từ năm 1985 mở đầu bằng những câu:”Ta là anh xe thồ 
/ Dọc đường gió bụi hát nghêu ngao / Đón đưa bao khách 
về trăm bến / Nhưng còn ta chẳng có bến nào./ Không có 
bến nào ta đậu nên đi / Cái than hồ hải có sá gì / Lao đao 
theo sát thằng lỡ vận / Nhưng sổ lồng rồi đói rách hề chi 
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“…Trong sự thiếu bao dung của đời sống, vẫn có tiếng hát 
vượt lên trên. Những câu thơ như ngạo nghễ, cười cợt sau 
khi người viết vượt qua vòng đầu của tù tội. Ông có quá lạc 
quan hay không, tôi không biết, nhưng rõ ràng ông không 
bi quan.   

Không lạc quan làm sao ông có thể sống trong trại tị 
nạn nổi tiếng cam khổ nhất trần gian ở Hồng Kồng mà vẫn 
có thì giờ suy nghĩ và nói chuyện với một bóng hình không 
quen.: “Ráng chờ đợi cho đến ngày thanh lọc / có già thêm 
một hai tuổi không sao/ Em vốn đẹp có già cũng còn được / 
Có giữ gìn thì đâu có hư hao./ Thêm điều lạ giải thích hoài 
không được / Có bóng đàn bà, trời đất hiu hiu / Vẫn con 
đường ấy thơm mùi con gái / Ngày em đi về, bóng ngã lòng 
xiêu.” Ông đã sống như thế, bằng tất cả giác quan của 
mình.        

Ông xuyên qua người đọc, đã đi từ cái riêng              
(những tình cảm riêng tư, có khi vụn vặt) đến cái chung 
(con người). Cái riêng trở thành cái chung. Đơn tính trong 
thơ ông đã chinh phục được đa tính từ người đọc… 
  Adorno trong Minima viết một câu khá cảm động:” 
Đối với người không còn quê hương, viết trở thành một nơi 
chốn để sống “. Tôi tin đó là nơi chốn để sống của Nguyễn 
Đông Giang bây giờ. Nhưng làm thơ (viết nói chung) ở hải 
ngoại thế nào?. Tôi đọc tiếp Adorno: “Cuối cùng rồi, người 
viết cũng không được phép sống ngay cả trong sự viết lách 
của mình.” Tôi tin điều này đúng với tất cả mọi người: lưu 
vong ngoài nước đã đành, lưu vong trong nước cũng vậy. 
Trừ phi, người ta biết và chịu đánh đĩ ngòi bút mình, chỉ 
viết  những gì người khác muốn nghe. 
 
 

Lâm Văn Sang  
San Jose, Sept  19, 2008  
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