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Sáng nay thức giấc, thấy trên TN1-2 có bài thơ năm chữ của Nguyễn Văn Vĩnh. Tác giả rào đón 

bằng mấy lời phi lộ : ‘‘Tớ chẳng biết làm thơ theo vần, theo qui tắc làm thơ của các bạn, nhưng 

vì tự nhiên buồn một lúc nào đó, khiến tớ làm bài thơ sau đây, gọi là để giúp vui.’’ Trong ngôn 

từ Nguyễn Văn Vĩnh, cách xưng hô là ‘‘tớ - bạn’’. Tình bạn của Vĩnh tròn trịa như vần trăng thu. 

Iphone của Vĩnh toàn chụp hình bạn bè. Tấm hình trên ở nhà Lưu Văn Dân là các nụ cười thân 

hữu : Vĩnh, Chấn, Thông, Hùng. 

 

Bài thơ 34 câu của Vĩnh khai triển hai chủ đề chính là tiền tài danh vọng và hoa tàn nguyệt 

khuyết. Thơ của Vĩnh có điệu mà không vần, giầu hình ảnh. Như vậy là quá đủ. Alain Viala từng 

nói đến vần thơ xuôi (poème en prose). Thơ năm chữ của Vĩnh là sự sáng tạo (création), thể hiện 

cách nhìn sự việc, cách cảm nhận thế giới bên ngoài để nói lên ý nghĩ của thi nhân. Bài thơ của 

Vĩnh như bức họa, nghệ thuật vị nghệ thuật (l’art pour l’art), nói lên khía cạnh còn dấu kín của 

thế giới tưởng tượng.   

 

Nguyễn Văn Vĩnh nói đến hoa tàn nguyệt khuyết. Cổ văn có bài văn tế của Mạc Đĩnh Chi. Nhân 

chuyến đi sứ bên Tầu, vua Nguyên đưa cho sứ giả nước Việt một chữ ‘‘Nhất’’. Họ Mạc liền ứng 

khẩu bằng bài thơ sau đây : 

 



青 天 一 朵 雲 

烘 爐 一 點 雪 

上 苑 一 枝 花 

瑤 池 一 片 月 

噫 雲 散 雪 消 花 殘 月 缺  

 

Thanh thiên nhất đóa vân 

Hồng lô nhất điểm tuyết 

Thượng uyển nhất chi hoa 

Dao trì nhất phiến nguệt 

Y ! Vân tán, tuyết tiêu, hoa tàn, nguyệt khuyết ! 

 

Bản dịch, riêng tặng bạn hiền NVV : 

Mây xanh lơ lửng trời xanh 

Tuyết rơi trắng xóa thôi đành phôi pha 

Vườn hồng nở một đóa hoa    

Vầng trăng rớt xuống nhạt nhòa hồ xưa 

Nay còn chi nữa nắng mưa 

Tuyết tan, trăng khuyết hoa lùa bóng mây.   

 

Lê Đình Thông 

Paris, ngày 05/01/2018 

 

(Vĩnh ơi, moa sắp phải đi có việc nên đành chấm hết ở đây) 

 


