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Nối Vòng Tay Lớn 
 

 

Năm xửa năm xưa, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sáng tác ca khúc ‘‘Nối Vòng Tay Lớn’’, phiên 

khúc mở đầu là ‘‘giang tay’’, ‘‘vòng tay lớn mãi’’, vòng tay ta nối’’ : 

Rừng núi giang tay nối lại biển xa 

Ta đi vòng tay lớn mãi để nối sơn hà 

Mặt đất bao la, anh em ta về 

Gặp nhau mừng như bão cát quay cuồng trời rộng 

Bàn tay ta nắm nối tròn một vòng Việt Nam. 

Câu 5 viết : ‘‘Bàn tay ta nắm nối tròn một vòng Việt Nam’’. Thụ Nhân là một Việt Nam, 

hóa thân thành cây thông, gắn liền với đất mẹ rồi mở rộng ra khắp năm châu bốn biển. Trên 

cây Thụ Nhân minh họa cho bài viết này là những bàn tay kết nối tình bạn ‘‘mênh mông’’, 

theo cách viết của bạn Trần Đình Chỉ. 

Tôi vừa đọc bài thơ ‘‘Bạn’’ của nhà thơ Hoàng Kim Long. Bài thơ năm chữ như năm ngón 

tay, nối lại một vòng Thụ Nhân. 

Bài thơ ‘‘Bạn’’của Hoàng Kim Long được đưa lên Diễn Đàn Thụ Nhân mới bữa qua 

(23/06/2020), nguyên văn như sau : 
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BẠN 

Ta còn những người Bạn  

Để gọi hỏi thăm nhau  

Chờ đêm dài qua mau  

Trong những ngày u ám !  

Chợ hoa người vừa ngắm  

Đã vụt bay đâu rồi ?  

Quán vắng không ai ngồi  

Tiếng cười như gió thoảng !..  

Từ mùa xuân ảm đạm  

Con mắt người âu lo  

Đêm mỏng manh giấc mơ  

Ngày nhìn mình bạc tóc ! 

Tuổi chiều tàn xế bóng  

Mong Bạn già bình an 

Lời sẻ chia hỏi han  

Quà thân tình Bạn gửi ...  

Ngày vui rồi phải tới  

Đuổi bóng tối lùi xa  

Phố lại đông người qua  

Ấm ly cà phê đợi !  

Góc bàn quen - Bạn gọi !  

Ta sẽ mừng gặp nhau  

Lại chuyện đời dăm câu  

Vẫn bên ta có Bạn !!  

Bài thơ năm chữ gồm sáu khổ, tôi đếm được năm chữ Bạn nắn nót viết hoa. Như vậy có 

phải là thơ họ Hoàng chấm mực tàu Thụ Nhân viết nên bài thơ năm chữ tươi thắm. 

Ai cũng biết Hoàng Kim Long làm thơ nhiều thể loại, nhưng sở trường là thơ năm chữ. Đó 

là điệu thơ réo rắt thanh âm. Tôi mệnh danh Hoàng Kim Long là một Lưu Trọng Lư của 

Thụ Nhân. Lưu Trong Lư làm thơ đủ thể loại, nhưng bài thơ để đời là thơ năm chữ : 



Tiếng Thu 

Em không nghe mùa thu 

Dưới trăng mờ thổn thức? 

Em không nghe rạo rực 

Hình ảnh kẻ chinh phu 

Trong lòng người cô phụ? 

Em không nghe rừng thu 

Lá thu kêu xào xạc 

Con nai vàng ngơ ngác 

Đạp trên lá vàng khô?  

Lưu Trọng Lư 

Bài ‘‘Tiếng Thu’’ của Lưu Trọng Lư được in trong thi tập cùng tên ‘‘Tiếng Thu’’, do 

Librairie Centrale ở Hà Nội xuất bản năm 1939. 

Thơ năm chữ của Lưu Trọng Lư lấy tựa đề là Tiếng (Thu), vì toàn bài gõ nhịp thanh âm : 

thổn thức, rạo rực, xào xạc. Tất cả đều là tượng thanh (onomatopée) hay biểu âm. Vì vậy, 

tác giả mới đặt tên cho bài thơ là Tiếng Thu. Tiếng là nghe (được). Chữ ‘‘tiếng’’ được lập đi 

lập ba lần. 

Tại sao nhà thơ họ Hoàng ưa chuộng thơ năm chữ ? Có lẽ vì ‘‘Thụ Nhân’’ là tượng hình, 

nên cần thanh âm để diễn tả một ý thơ. 

Trong thơ Pháp, Baudelaire lồng âm nhạc vào cõi thơ. Thi nhân sáng tác ‘‘La Musique’’ : 

La Musique 

La musique souvent me prend comme une mer ! 

Vers ma pâle étoile, 

Sous un plafond de brume ou dans un vaste éther, 

Je mets à la voile ; 

 

La poitrine en avant et les poumons gonflés 

Comme de la toile 

J'escalade le dos des flots amoncelés 

Que la nuit me voile ; 

 

Je sens vibrer en moi toutes les passions 

D'un vaisseau qui souffre ; 



Le bon vent, la tempête et ses convulsions 

 

Sur l'immense gouffre 

Me bercent. D'autres fois, calme plat, grand miroir 

De mon désespoir ! 

Baudelaire 

Tôi chuyển dịch ý thơ mở đầu thành hai câu lục bát như sau : 

Dạt dào sóng nhạc biển khơi, 

Sao hôm mờ mịt chơi vơi sương chiều. 

‘‘Tiếng Thu’’ của Lưu Trọng Lư có bà con với bài ‘‘Il pleure dans mon cœur’’ của 

Verlaine :  

Il pleure dans mon cœur  

Il pleure dans mon cœur   

Comme il pleut sur la ville ; 

Quelle est cette langueur 

Qui pénètre mon cœur ? 

 

Ô bruit doux de la pluie 

Par terre et sur les toits !  

Pour un cœur qui s'ennuie, 

Ô le chant de la pluie ! 

 

Il pleure sans raison 

Dans ce cœur qui s'écœure 

Quoi ! Nulle trahison ?... 

Ce deuil est sans raison. 

 

C'est bien la pire peine 

De ne savoir pourquoi 

Sans amour et sans haine 

Mon cœur a tant de peine ! 

 

Paul Verlaine 



Hai câu đầu có hai chữ đồng âm : il pleure, il pleut : pleurer (khóc) và pleuvoir (mưa). 

Trong bài ‘‘Art poétique’’, Verlaine đã gieo nhạc sầu trước vần thơ, cả hai gom lại thành 

nhạc thơ, thơ nhạc : 

Art poétique 

De la musique avant toute chose, 

Et pour cela préfère l'Impair 

Plus vague et plus soluble dans l'air, 

Sans rien en lui qui pèse ou qui pose. 

Paul Verlaine 

Trở lại với thơ năm chữ của Hoàng Kim Long, ngoài ý nghĩa năm ngón tay được nói đến 

trong ca khúc ‘‘Nối Vòng Tay Lớn’’, còn một lý do khác nữa : năm chữ tương ứng với ngũ 

cung trong âm nhạc phương đông : Cung, Thương, Giốc, Chủy, và Vũ. Thơ của họ Hoàng 

diễn tả tình cảm qua thơ năm chữ là muốn nói đến cung điệu réo rắt trong hồn thơ. 

Sáng sớm 24/06/2020, bạn Võ Thành Xuân viết mấy lời giới thiệu bài thơ BẠN như sau :  

‘‘Các bạn thân mến, 

Bạn Hoàng Kim Long vẫn được các bạn biết đến như một người có nhiều bài thơ về tình 

bạn Thụ Nhân. 

Không biết có phải vì nặng tình bạn hay không mà sức khỏe bạn không tốt khi bị đại dịch 

cột chân ở nhà phải xa vắng bạn mình. 

Hôm nay vừa khỏe lại thì khai bút của Long vẫn là chữ ‘‘BẠN’’ trước tiên. 

Trân quý lắm tình bạn của Hoàng Kim Long.’’  

Mấy lời giới thiệu của chủ biên Diễn Đàn Thụ Nhân có ngay tiếng vang. Bạn Nguyễn Đình 

Cận lên tiếng : 

‘‘Long ơi, thơ bạn rất nhẹ nhàng, mang nặng tình bạn thân thiết, lúc nào cũng nghĩ và nhớ 

về bạn. Hay lắm ! 

Chúc Long và gia đình luôn vui khỏe, bình an. 

Rất thân mến, 

Cận’’ 

 

 



Nhà thơ Nhan Ánh Xuân liền đáp lại tình thơ bằng ý thơ Nhớ Bạn: 

Nhớ Bạn 

Nhấc tách cà-phê nhớ bạn mình 

Từ ngày thế giới bị điêu linh 

Vì con vi-khuẩn không hình thể 

Hại cả toàn cầu, thế mới kinh! 

Từ đó bạn bè không gặp nhau 

Bỗng nhiên phải nạn biệt-ly sầu 

Sợ lây nên cũng đành xa cách 

Mấy tháng qua rồi, thật quá lâu! 

Nâng tách cà-phê nhớ bạn ta 

Nhớ khi vui vẻ, những ngày qua… 

Cầu mong đại dịch không còn nữa 

Cùng uống cà-phê, thật đậm đà! 

Nhan Ánh-Xuân 

Vùng vịnh San Francisco 

Cali 23-06-2020 

 

Bạn Mai Trung Cường thì viết :  

‘‘Things change, friendship is forever !’’  

Xin tạm dịch : 

Dù cho vật đổi sao dời, 

Tình thân nối kết một đời có nhau. 

 

 

Tôi thiết nghĩ Hoàng Kim Long làm bài thơ BẠN, nếu viết thêm một chữ trong tên nhà thơ 

vào tựa đề bài thơ : 

- Hoàng  黄 : vàng 

- Kim 金 : vàng 

chính là BẠN VÀNG. 



 

Xin viết tặng nhà thơ bài thơ sau : 

 

BẠN VÀNG 

Bạn vàng lưu lạc mãi nơi đâu 

Im hơi lặng tiếng cũng hơi lâu 

Bài thơ xuất hiện : thơ năm chữ 

BẠN vàng ý tứ vẫn tươi màu 

Cánh hạc LONG & OANH bay lượn mãi 

Tung cánh THỤ NHÂN khắp địa đầu 

Bài thơ diễn tả niềm xao xuyến 

Chủ đề Tình BẠN thắm từng câu. 

  

 

Paris, 24/06/2020 

 

  

 

 


