
 

 

m u g u e t 
 

 

 

Chen giữa cỏ cây có nhánh hoa 

Gió sớm đong đưa nắng chói lòa 

Dáng chuông trắng nõn hương thơm ngát 

Rừng thưa thầm gọi tháng năm qua. 

 

Hái cánh hoa rừng cánh hoa chuông 

Hương hoa đồng nội một lời thương 

Hoa chuông vừa nở xuân hồng đến 

Ngôn ngữ giao duyên nghe rất suông. 

 

Hoa treo lơ lửng trên cành biếc  

Ngó xuống phận đời cuộc biển dâu 

Thương hải tang điền đừng luyến tiếc 

Hoa trắng nghiêng mình cũng đã lâu. 

 

Muguet cỏ dại rừng hoang vắng 

Cánh chuông quanh quẩn tiếng vô ngôn 

Nói mãi làm chi cho uổng phí 

Lặng lẽ mà nghe tiếng sóng dồn. 
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From:  Thuc VU-QUOC  

Date:   2018-04-29 10:04 GMT+02:00 

Subject: re: Fwd: GS LE DINH THONG : m u g u e t : Our Lady's tears (nước mắt của mẹ). 

To:     Dinh Thong Le  

 

Đây là lần đầu tiên tôi thấy hoa muguet đươc coi như những giọt nước mắt của Đức Mẹ : quả 

thật là nhà thơ đã có những cái nhìn khác thường. Phải chăng đó là vì nhà thơ đã nhìn cảnh tượng 

thiên nhiên qua nỗi lòng của mình ? Trong khi đó, thiên hạ thường coi hoa muguet là hình ảnh 

của mùa xuân đang khơi động những cảm tình kín đáo đầy hương vị của những người đa cảm...  

Tôi chợt nhớ lại câu thơ trong truyện Kiều : " Cảnh nào cảnh chẳng  đeo sầu ? Người buồn cảnh 

có vui đâu bao giờ ! "  VQT  

-------------------------------------------------------------------------- 

From:  Lam Le  

Date:   2018-04-30 8:07 GMT+02:00 

Subject: Re: Fwd: GSLE DINH THONG :m u g u e t : Our Lady's tears (nước mắt của mẹ). 

To:      Quốc Thúc Vũ, Dinh Thong Le  

 

Từ mấy năm nay, tôi đã ngưng viết, vì lẽ nói hoài về nổi đau quốc hận thì chán lắm, đôi khi còn 

gây tranh cãi, chẳng giúp ích cho đại cuộc! Năm nay, mùa Quốc hận lần thứ 43, tôi có bài viết 

cuối cùng về biến cố này, qua tựa đề Tâm tình người viết sử. 

Tôi vô cùng cảm động được sự hồi âm gián tiếp của Giáo Lê Đình Thông qua bài thơ “Hoa 

Muguet: nước mắt của mẹ”, thật thâm thúy, gói trọn tâm tình của một trí thức thi sĩ. 

Nhà thơ cũng đồng cảm với tôi “Nói mãi làm chi cho uổng phí”. Giáo sư nhìn một biểu tượng 

khác để hướng về tương lai, là hoa Muguet qua “Dáng chuông trắng nõn hương thơm ngát”. 

Hoa mang đến tình thương “Hương hoa đồng nội một lời thương”. Hoa nở báo hiệu một xuân 

sắp đến “Hoa chuông vừa nở xuân hồng đến”.  

Theo nhà thơ, mùa xuân đến, chúng ta hãy nhìn lại cuộc đời: “Ngó xuống phần đời cuộc biển 

dâu. Thương hải tang điền đừng luyến tiếc”. 

“Hoa trắng nghiêng mình cũng đã lâu”, thì nay chúng ta hãy lắng nghe tiếng “hoa chuông” để 

cảnh tỉnh. Nó vô ngôn, nhưng tiếng vang lớn làm rung động lòng người, nhớ đến “nước mắt của 

mẹ” đã chảy dài trong hơn 40 năm qua. Và hãy bình tâm theo dõi các bước thăng trầm của lịch 

sử, các biến đổi của thiên nhiên “Lặng lẽ mà nghe tiếng sóng dồn”. 

Quả thật chuông của hoa Muguet “vô ngôn” (không có một lời lẽ nào), nhưng gói trọn tâm tình 

của Gs Thông mà người viết sử phải trải dài tâm sự qua mấy chục trang giấy. 

Bài thơ của Gs Lê Đình Thông gây xúc động đến những người đa cảm như Gs Vũ Quốc Thúc. 

Cụ mươn hai câu trong Truyện Kiều để bày tỏ nổi lòng của mình, của những kẻ tha hương, luôn 

hoài vọng về quê cha đất tổ. Dù sống ở Paris, Washington, London, Sydney….cảnh trí vô cùng 

xinh đẹp, nhưng họ không bao giờ thưởng thức vì “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”. 

Trong phần cuối bài Tâm tình người viết sử, tôi nhắc đến bài thơ Lời thề non nướccủa Tản Đà, 

gói trọn tâm tình những người đang sống ở hải ngoại: 



“Nước non, nặng một lời thề, 

Nước đi đi mãi không về cùng non. 

Nước đi ra bể lại mưa về nguồn, 

Nước non hội ngộ còn luôn. 

Non non nước nước không nguội lời thề” 

Tôi nhắc đến hai câu thơ của cố thi sĩ Lê Tấn Lợi trong những ngày sống ở Sydney“Thương về 

quê mẹ trầm luân khổ. Trí kiếm trùng quang vạn lý tình”. 

Những tâm tình này vô tình khơi dậy nổi buồn của Gs Vũ Quốc Thúc. Tôi xin mượn mấy câu 

thơ của cụ Nguyễn Công Trứ trong bài Chí Làm Trai, kỳ vọng sẽ giúp cụ vơi đi nổi sầu vạn cỗ. 

Cụ Nguyễn Công Trứ đã viết “Cũng có lúc, mưa dồn sóng vỗ, Quyết ra tay buồm lái trận cuồng 

phong. Chí những toan xẻ lấp sông, Làm nên tiếng anh hùng đâu đấy tỏ”. Thì ngày nay, qua các 

thời biến của lịch sử, cụ Gs Vũ Quốc Thúc cũng đã đóng góp rất nhiều trực tiếp hoặc gián tiếp 

cho đất nước. Nhìn lại quá trình đó, cụ không có gì phải hỗ thẹn với nước với dân. Đến lúc “Nợ 

tang bồng trang trắng, vỗ tay reo” thì “Thảnh thơi thơ túi rượu bầu”. 

Cuộc đời cụ Gs Vũ Quốc Thúc cũng trải qua 3 giai đoạn như cụ Nguyễn Công Trứ ngày trước: 

“Cái nợ cầm thư phải trả xong” - “Trót đem thân thế hẹn tang bồng” – “Rắp mượn điền viên 

vui tuế nguyệt”. Vì thế tôi kính tặng bài viết đến Gs Vũ Quốc Thúc, như món quà mừng thượng 

thọ 98 tuổi và tạo niềm vui lớn cho Cụ ở tuổi cuối đời.      Lê Quế Lâm 

 

 


