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Nàng tiên hạnh phúc 
 

 

 

Thưa quý bạn, 

Hai bữa trước tôi có làm bài thơ "Dạ oanh" trình quý bạn đọc cho vui, trong thơ có 

nhắc đến chim Hoàng Oanh. Bữa nay, vào khoảng 9 đến 10 giờ sáng đang ngồi nhâm 

nhi ly cà phê, tự nhiên thấy nàng hiện ra trước mắt, cách tôi khoảng 2 thước. 

Nàng, đúng là cô chim Hoàng Oanh đang lững thững bước trên lối đi từ phòng khách 

vào phòng ngủ. Tôi ngây người ngắm nàng, không hiểu nàng bay qua ngõ nào, vì chỉ 

có cửa sổ ngoài phòng khách để ngỏ, mà nếu nàng bay vào thì lúc ấy đang nhìn ra 

cửa sổ sao tôi lại không thấy? 

Tôi thắc mắc, và trong giây phút lơ đãng không chăm chăm ngắm nhìn nàng nữa vì 

tôi biết khi vào phòng ngủ có cửa lưới thì nàng không bay ra ngoài được, và lúc đó tôi 

có thể bắt nàng dễ dàng nếu tôi muốn. Nhưng khi nhìn lại thì cô chim bé nhỏ mang 

bộ lông vàng tuyền đã biến mất. 

Tôi vội vào phòng ngủ và cả phòng tắm, săm soi gầm giường, đều không thấy gì hết. 

Tôi ngồi bâng khuâng, tự hỏi cô chim lông vàng óng này có thật hay chỉ là ảo ảnh, 

như những nàng tiên hạnh phúc đã một vài lần đi qua nhà tôi, nhưng tôi dè dặt không 

dám nắm lấy. 

Những nàng tiên xưa là những con người thực bằng xương bằng thịt, và tôi đã hơn 

một lần bỏ lỡ, vì những lẽ gì tôi cũng không định rõ. Là nhút nhát chăng? Là con tim 



không dám cởi mở chăng? Là lối giáo dục gia đình, học đường chăng? Hay đổ tại số 

mệnh? Có lẽ tất cả những điều đó đã để lại cho thế hệ chúng tôi những dấu ấn buồn 

bã, những con người không dám sống thực với lòng mình. 

Những vị tiền bối già nua cổ kính, lời nói như khuôn vàng thước ngọc giờ đây đã trở 

thành những người thiên cổ. Tôi kính trọng họ và tôi cũng cảm động đôi khi vì những 

phút yếu lòng của họ. 

Lê văn Trương, nhà văn tiền chiến rất ăn khách một thời đã có lúc cho nhân vật của 

mình thét lên trong tác phẩm Trường Đời thì phải: "Phải chiến mà thắng, phải cướp 

mà lấy..." 

Và Xuân Diệu, nhà thơ tiền chiến của Tình Yêu trong Thơ Thơ và Gửi Hương Cho 

Gió đã giục giã: "Mau với chứ, vội vàng lên với chứ / Em, em ơi, tình non sắp già 

rồi..." 

Tôi đọc họ, nhưng tôi chẳng dám cướp, cũng chẳng dám mau, cứ thủng thình đi theo 

cái lối sống "khôn ngoan" của cổ nhân: "Thủng thỉnh như chúng anh đây / Chẳng đá 

nào vấp, chẳng dây nào quàng..." 

Câu chuyện tôi vừa kể là có thật, và ngay sau khi cô chim vàng biến mất thì tôi làm 

bài thơ này, lấy tên là  "Nàng tiên hạnh phúc". Kính mời quý vị đọc và có thể coi câu 

chuyện tôi vừa kể như câu chuyện vui cũng không sao. Xin trân trọng cảm ơn quý 

thân hữu. 
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Nàng hạnh phúc sao anh chả nắm lấy 

Khi tình cờ được thấy nàng đi qua  

Không vui tươi, không nở nụ làm quà 

Và hân hạnh mời nàng vào tệ xá 

 

Anh dửng dưng như một người khách lạ  

Mặt vô hồn không lộ vẻ mảy may  

Nàng chần chờ lững thững bước chưa bay  

Anh có thừa cơ hội để buộc chặt 

 

Vì lẽ gì, tôi không hiểu anh thật  

Đời dậy anh dấu kín tình cảm sao? 

Luôn im lìm khi cảm xúc dâng cao  

Anh tưởng thế là người khôn ngoan chắc? 
 

Bài  oạ (Đ p  ời) 

Bất ngờ quá anh không sao bắt lấy 

Để rồi buồn khi cơ hội vụt qua 

Như trong mơ không kịp biểu lộ quà 

Nếu tái ngộ dặn lòng không để lỡ 

 

Chưa định thần chứ nào anh vô cảm 

Trong phút giây anh như ở trên mây 

Em đợi chờ nhưng anh vẫn như bay 

Nuối tiếc nhiều làm sao đây em hở? 

 

Anh thật lòng có gì em không hiểu 

Hạnh phúc quá anh biết phải làm sao? 

Nào cố nén khi sóng tình dâng cao 

Anh muốn lắm nhưng không qua lề thói 

 



 

Thôi đi anh, chỉ vì e phản trắc 

Anh học đòi như một vị "Ăng-Lê" 

Phớt tỉnh tình yêu, tình ái não nề 

Để trở thành pho tượng bằng đất sét 

 

Anh cứ sống theo con tim tê liệt  

Tôi chả thèm đi qua cửa nữa đâu  

Ngày rời trần gian hồn nặng ưu sầu 

Vì chẳng có một cõi lòng đưa tiễn! 

 

Chung Văn  
17/09/2021 

 

Giận chi nhiều sao em đành nói thế 

Anh là anh đâu thể giống “Ăng-Lê” 

Phớt tỉnh thì không mà chỉ giữ nếp nề 

Trong bất ngờ chợt sửng sờ như tượng 

 

Tim còn nóng anh quyết không tê liệt 

Không mắc thêm một lầm lỡ nữa đâu 

Hãy cho anh cơ hội chớ ưu sầu 

Em sẽ thấy nồng nàn tình tha thiết! 

 

Võ Thành Xuân 
18/09/2021 
 


