
KỶ NIỆM 2 NĂM NGÀY GIỖ HỌA SĨ ĐINH CƯỜNG 
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********** 

 

Dinh Cuong par mémoire 
tranh của đinhtrườngchinh 

đêm nay tôi thắp trong đầu mình 

một câu thơ 

câu thơ cháy tan cả giấc mộng 

rồi chết đi 

bằng vận tốc 

giấc mơ. 

 

đêm nay tôi đốt dưới đáy tim mình 

một cây nhang 

nén nhang 

im và cháy 

sau khuôn mặt có màu buồn của khói 

khói nhang 

rụng 

bằng vận tốc thời gian . 

đêm nay 

có ai vừa đun trong hồn tôi 

một ký ức 

tôi nhìn 

tiếng im rơi của nó 

vuột qua vốc tay 

bằng vận tốc 

một đời người . 

 

ĐINH TRƯỜNG CHINH 

January 6, 2017 



 

 

thỏa lòng cho sóng cuốn đi xa 

 

Thỏa lòng cho sóng cuốn đi xa - tranh màu nước của đinhtrườnggiang 2017 

Những vệt màu loang 
để nhớ 
ngày 
cuối tháng 9 
gia đình đưa tro cốt ba tôi ra biển 

thuyền nhỏ 
sóng lớn 
ra khơi mới thấy mình bé nhỏ 
sóng nhồi từng cơn 
tự dưng liên tưởng đến 
những người vượt biển 
phận người Việt long đong 
 
(ba tôi 
cũng là người vẽ 
những ngày tháng 
xa quê hương bè bạn) 

giữa bao la trời biển 
chúng tôi thả tro bay theo gió 
rải theo ít cánh hoa hồng khô 
có những cánh hoa vườn nhà 
rừng Natick 

 

tôi nghĩ 
ba tôi 
người của bạn bè 
và những chuyến đi 
đã thỏa lòng 
cho sóng cuốn đi xa 
cùng gió 
cùng mây 
và những cánh chim biển… 

*** 

thuyền vào bờ 
mẹ tôi mệt 
vịn tay cháu mà đi 
bà rơm rớm 
bảo mới ngày nào ẵm cháu trên tay 
vậy mà… 

Ngày tháng nào đã ra đi… 

Ra khơi 
mới thấy mình bé nhỏ 
hẹn ngày nào 
về với bao la… 

đinh trường giang 

 



NHỚ ANH 

 

Vẫn y nguyên như thuở nào 

Bạn bè lưu luyến đến chào anh đi 

Làm sao giấu được trên mi 

Giọt lệ thầm buổi chia ly muôn trùng? 

 

Đưa người qua bên kia sông 

Biết rằng “thành, trụ, hoại, không” đây mà 

Gần nhau rồi sẽ lìa xa 

Nhưng xa lại đã mang ta về gần… 

 

Anh là keo gắn tình thân * 

Nên ôm nhau ngỡ bâng khuâng tiễn người ** 

Anh đi xa hai năm rồi 

Mà trong tâm tưởng mọi người có anh… 

 

Trần Thị Nguyệt Mai 

January 6, 2018 

* Lấy từ ý của nhà thơ Phạm Cao Hoàng 

** Lấy từ ý của nhà văn Trần Hoài Thư 

 



Tranh của Hải Phương  
cúng Đinh Cường ngày giỗ thứ hai 7/1/2018 

 

 

FLOWER - oil on canvas 24×30″ by Hải Phương 

 

Nguyễn Đình Thuần – Trương Thị Thịnh – Quế Hương – Đinh Cường 

họa sĩ Thủy, nhà thơ Hải Phương - San Jose, tháng 9 – 2013



 

 
Bóng nhạn - tranh đinh cường 

tuyết đầu năm 

Nhớ Đinh Cường. và bức tranh bóng nhạn 

tuyết 
đầu năm 

rơi 
trong ly trà. tôi uống chiều nay 

sao mùa xuân không về 
người mãi xa người 
tôi gọi thầm tên ai 

chỉ thấy 
bóng nhạn 

soi trong dòng nước 
biếc. trôi 
tranh bạn 

và hương thiền 
bao giờ nắng lên 
niềm vui trở lại 

người không xa người 

tuyết rơi 
tôi đi tìm đốm lửa 

cho thơ tôi. chiều nay 
đinh cường ơi 

Nguyễn Xuân Thiệp 
Jan. 6. 2017 



 

 

lễ hội 

bạn biết nhé 
lễ hội đầu năm 
tháng giêng 
dương lịch 
dưới vầng trăng. đá xanh 
trên đỉnh. ngọn ngọn. thông già 
dưới những con đường. của lá 
xóm đèn. mắt khuya 
trong ngôi nhà. burke 
a. lễ hội. của những vật vô ngôn 
thầm kể. với người thi sĩ 

chiếc giá. và những thỏi màu 
dưới tầng hầm 
vẽ lại những đêm khuya 
đôi mắt người họa sĩ. như sao 
bàn tay tạo ra. một dáng gầy. thiếu nữ 
đầu đội bông tulip 
đi qua một dãy phố. trên khu hòa bình. đà lạt 
vào cà phê tùng. đứng hát 
dưới bức tranh. the guitarist. picasso 
người người vỗ tay 
những bông lys màu đỏ 
bạn ơi 

bạn ơi 
chiếc lá khô trên cây 
đong đưa 
nhắc lại bóng một người đội nón xanh 
cổ quàng khăn xám 
đi về phía những ngôi nhà 
ống khói vươn cao 

tiếng còi tàu 
a. tiếng còi tàu. qua rừng natick 
gọi tên những thành phố. thị trấn. người họa sĩ đã 
ghé thăm 
tháp chàm 
dran 
lăng cô 
bồng sơn 
huế cổ kính. đời tôi 
tiếng còi tàu chạy trên rừng thông 
dưới trăng 
vào sâu hồn đất. đá 

quán cà phê xưa. starbucks 
với bức tranh trên tường 
hát lên màu đêm thành phố 
dòng sông. bia đề thơ apollinaire 
sous le pont mirabeau 
coule la seine 
và mái tóc của nhung 
chảy cùng dòng sông. xanh ngọc 

lễ hội đi qua 
đi qua 
trong tiếng kèn 
thổi điệu blues 
về dưới chân đồi 
bên tảng đá 
khắc tên đinh cường 
những nét khắc. cũng hát ca 
lời vô ngôn 
cho đến 
trăm năm sau 
người dừng chân 
đứng nhìn 
và khóc 

Nguyễn Xuân Thiệp 
Đầu năm 2018 

 



 

đi đâu về đâu 
* nhớ anh Đinh Cường 

 
Myth. Huyền thoại. oil on canvas. 30” x 40”. 2006 – tranh: đinhcường 

ra đi mới biết lòng vô hạn 
sương có mờ thêm trên sông Hương 

(Đinh Cường) 

Cuối tháng tư 2014 anh viết 
từ hôm nay xin gởi về địa chỉ e-mail mới 
thế mà 
thi thoảng 
lãng đãng lơ ngơ 
em vẫn tiếp tục gởi về địa chỉ cũ 
để rồi lóng ngóng 
lâu thật lâu 
và anh hồi âm 
kèm lời xin lỗi 

 
Thời gian 
là dòng chảy xiết miên man có đâu ngưng nghỉ 
cứ róc rách len qua những ngõ đời 
êm ả mà khốc liệt 
đôi lúc vỗ về 
lắm khi hủy diệt 
đồng lõa với tuổi đời 
róc rỉa những tươi non chẳng mảy may thương tiếc 



Vâng thì vẫn biết sinh lão bệnh tử 
là quy luật thường tình 
từ vạn thuở 
nhưng kiếp nạn hung hãn quật ngã anh 
sao mà sớm sủa 
khi anh vẫn còn đang miệt mài phóng bút 
nhả thơ 
đến tận những ngày sau cuối 
những bài thơ gan ruột gửi tặng anh em bằng hữu 
ở dương trần hay ở cõi âm 
và tâm tình nhiệt huyết vắt đến cạn kiệt kỳ cùng 
trút vào tấm tranh trải dài chưa kịp đặt tên 
tòa lâu đài dòng tu kín hay giáo đường 
thiêng liêng trầm uất 

Làm sao em hiểu được 
căn cớ nào 
lâu thật lâu 
qua ngần ấy ngày ngần ấy tháng 
và đến giờ này là gần hai năm 
em vẫn khó lòng hình dung và tự nhủ với mình 
anh đã qua đến bờ kia 
đã vượt bến mê 
vượt những cơn đau trầm luân nghiệt ngã 
đã băng qua 
và bỏ lại bên này 
bè bạn người thân gia đình 
ngẩn ngơ và vô vàn tiếc nuối 

Phải chăng 
bởi thật nhiều năm qua 
anh vẫn từng chăm chút gởi vô vàn nuối thương 
trong những vòng hoa 
tiễn biệt bao người thân yêu vừa khuất 
từ anh bửu chỉ chị lợi anh dương đình sang 
và anh thái ngọc san 
đến suýt nữa là anh tường 
và nhiều nhiều nữa 

Phải chăng 
vì bao năm qua 
trải qua những thử thách của định luật vô thường 
trước cả mọi tai ương bạo bệnh 
anh vẫn luôn chiến thắng 
Mẹ Maria bảo bọc anh 
Phật Trời độ trì anh 
và vì 
đã rất rất nhiều chặng đời 
anh luôn là người 
làm thơ họa chân dung tưởng tiếc những người quá 
vãng 
anh kha anh sơn anh chỉ anh sang 

anh văn và anh ngăn 
và nhiều nhiều nữa 
và 
trải qua hằng bao cuộc phân ly 
anh vẫn luôn ở bên này 
cuộc đưa tiễn 
căn cớ gì vì sao lần chia tay cuối cùng 
anh lại thay vai 
ngoảnh mặt 
đi đâu về đâu 

Một năm anh đi xa 
bao tình cảm thân thương của bạn bè bằng hữu 
người thân 
gom góp lại 
để thành hình 
một nén hương chung 
đúng ngày bảy tháng một 
linh ứng vô cùng 
với lời thơ xưa 
ra đi mới biết lòng vô hạn 
thế mà nguyên cớ làm sao 
tới tận khi bản thảo gần xong 
bìa sách đã chốt với bức tranh cuối của anh 
bức tranh chưa kịp đặt tên 
cái nhan đề trích từ câu thơ ân tình xa xưa với huế 
mọi thứ đã gần thành hình 
em vẫn khó hình dung ra 
anh là người đã khuất 

Mà thôi 
có khác gì đâu phải không anh 
hai cõi âm dương 
hai bờ của một dòng chảy 
chỉ cần một sát na 
là hội tụ 
và rồi bình minh và hoàng hôn sẽ hòa quyện vào 
nhau 
đêm là ngày và ngày cũng sẽ là đêm 
cũng như 
thực và mơ 
vẫn chơi trò hoán đổi 

Phải không anh 
cuộc sống đâu chỉ ở cõi trần này 
dẫu đi đâu về đâu 
thì cũng thế 
có phải không 
anh 

phạm thị anh nga



 

 
phamthianhnga by dinhcuong 9/2013 

 
Bức tranh cuối của Hs. Đinh Cường, 60 x150 cm, chưa kịp đặt tên, còn trên giá vẽ 

“Một bức tranh rất dài 
một màu xanh dài biếc 

bức tranh mang đi nhiều phố , 
đồi, núi, sông, cây cối, chim chóc, 
những nóc nhà thờ. hay mái chùa. 
đã đi qua. một lần và nhiều lần. 

… bằng hơi sức cuối. 
chỉ không lâu sau 
là, không còn nữa! 

bức tranh. vẫn còn nằm trên giá vẽ 
cùng những dở dang” 

 

(Ảnh và lời ghi: đinh trường chinh) 



 
Bìa tập sách tưởng nhớ Hs. Đinh Cường (ra mắt ngày 7.1.2017, đúng 1 năm sau ngày ông qua đời) 

 
Tưởng niệm Hs. Đinh Cường và ra mắt sách về ông (Huế 7.1.2017)  

 

 
Hình ảnh cuối cùng về Hs. Đinh Cường, trong khuôn viên xưởng vẽ Chiêu Ê  

của Hs. Hoàng Đăng Nhuận (Huế 23.8.2011) 



Dấu Chân Xưa 

 
Đinh Cường, self portrait (1997) 

Collection of Mr. & Mrs. Đỗ Thanh Tùng 

dấu chân ai. có mờ dần theo ngày tháng… 
bụi thời gian. vây phủ đời người 
lá vàng. theo thu về. phủ ngập lối đi quen. ấp ủ vết chân người 
mưa. những cơn mưa tiếp nối 
cuốn trôi dĩ vãng… 
mùa đông về. tuyết lạnh rừng xưa 
cây khô. mầu chì xám, trơ mình. như chân nhang tàn, lơ ngơ trong bình hương còn quá mới. buồn bã hoài trong 
khói hương. lãng đãng… 
 
dấu tích anh để lại, quý vô cùng. kho tàng cổ tích. cuốn hút người. chiêm ngưỡng tài hoa, một nhân cách thật 
thà, tấm lòng vô lượng… 
chiếc ghế bỏ trống. những lần họp bạn. anh vẫn đó, lặng yên. hiện hữu… 
ly vang đỏ. sóng sánh đôi mắt ai. 

tách cà phê đen nhỏ. tách trà xanh 
chiếc bàn bên góc vắng. người ngồi một mình ngó mông lung… 



chiếc phone trên tay, rì rầm cùng bạn. nơi nào. xa. xa lắm… 
khi buồn. nguệch ngoạc vài nét chơi trên napkin, logo Starbucks. chép một bài thơ nhớ bạn, kiểu Đinh Cường… 

con suối nhỏ dưới chân cầu. róc rách. chảy về đâu 
có nhớ thương một bóng hình. lâu, không về qua. soi bóng 
có ai buồn. đếm thời gian từ ngày anh bất chợt bỏ đi 
anh đi đâu. về đâu* 
con đường nhỏ, trong khu vườn đẹp, dễ thương, mang tên: Poet Path, thấp thoáng bóng anh… 
ngôi nhà xinh, cánh cửa mầu nâu đỏ. bìa rừng Natick 
mỗi độ thu về. nhớ cồn cào. người cào lá sân đêm 
thềm xưa nay vắng bóng người, thong thả cột dây giầy, tìm hơi thở. tháng ngày đau… 
hoa xuyên tuyết cựa mình. lễ Phục sinh 
con chim đỏ ẩn mình suốt mùa đông lạnh, dưới bụi tre, về. buồn không hót, chờ mong chàng họa sĩ 
vòm mẫu đơn xưa. mỗi độ xuân về. tươi đẹp quá 
ai sẽ báo tin vui: Xuân đến rồi, khi giòng thơ. đứt đoạn 
cây cọ khô. chơ vơ giữa những ống mầu rạn nứt 
thoáng đó… 
đã hai năm. 

duyên 
Chiều phi trường. Chicago O’Hare. 
January 4, 2018. 

*thơ Phạm thị Anh Nga 

 

Tranh: Đinhtrườngchinh



 

Đinh Cường par Trịnh Công Sơn 

ĐAU TỪNG MẬT KHÚC 
hoàng xuân sơn 

chiêm nghiệm về sự mất mát 

thống thiết. ôi! thống thiết 
đớn đau ôi đớn đau 
bạn về thu hồi. xạm 

thảm thiết một con tầu 

ga ôm choàng cửu vạn 
bạn đã về thấu nơi 

đường ghi bong tiếng gõ 
leng keng một thiếu thời 

 
tràng hoa. cùm dấu tay 

lũ chim tụng đồi cát 
đơm một hạt sương này 
liệm mây khô dòng nát 

mật. mật. mật. tông mật 
vàng khô dần thể tích 
bóng cội già hơn đêm 

bước qua rừng khuất mặt 
chúi dạ khúc lâm tuyền 

từ nay những giọt sách 
trang học cứu thâm tình 
tiếng nói cười trên giấy 

vỡ một hồi thu kinh 



“Trường Phái Thơ Đinh Cường”: Vẽ Kỷ Niệm Bằng Ngôn Từ Hiện Thực 

Hà Khánh Quân 

 
Đinh Cường 

Tranh: đinhtrườngchinh 

“làm thơ trường phái Đinh Cường 
chân thành súc tích dễ thương vô cùng…” 
(Luân Hoán – Ba Trời Lục Bát) 

Thơ là môn chơi dễ nhất trong mọi bộ môn sáng tác. Có lẽ gần hầu hết những người sinh hoạt Văn Học Nghệ 
Thuật, đều khởi đầu bằng vọc qua vần điệu. Chỉ kể trong lãnh vực cầm cọ thành danh, chúng ta gặp được những 
tên tuổi lộng lẫy: Văn Cao, Tạ Tỵ, Võ Đình, Nghiêu Đề, Trịnh Cung, Đinh Cường, Khánh Trường, Hồ Thành 
Đức, Thanh Trí… Dĩ nhiên sẽ còn sót, bởi sự quen biết của tôi hạn hẹp. Trong số tên tuổi kể trên, có chừng năm 
người tôi đã lạm dụng làm đề tài, trong hai cuốn sách Dựa Hơi Bè Bạn trước đây. Nhưng lần đó tôi không níu 
thơ của họ để lẽo đẽo theo chơi. Hôm nay, tôi chọn một người thân quen đã ra đi, để làm công việc này: Họa sĩ 
Đinh Cường. 
 
Cũng như ông bạn “ừ thôi, em về…”, Đinh Cường bắt đầu làm thơ từ thập niên 60. Anh được sinh ở Thủ Dầu 
Một vào năm 1939, sau thời gian trung học ở Petrus-Ký Sài Gòn, anh đến cố đô Huế và tốt nghiệp Cao Đẳng 
Mỹ Thuật, trên đất của những vị vua cuối cùng Việt Nam.  Sự hữu tình của Huế, cùng đôi mắt và tấm lòng của 
một Hồ thị Tuyết Nhung, sơn cọ quả thật chưa đủ, với một tâm hồn giàu thương yêu, mơ mộng. Bên cạnh người 
bạn cột-chèo Dương Nghiễm Mậu, cùng những bằng hữu thân tình Trịnh Cung, Trịnh Công Sơn, Bửu Ý… 
chuyện làm thơ của Đinh Cường là việc đương nhiên. 

Đinh Cường nổi bật trong làng hội họa miền Nam, điều này phần nào đã cầm chân tài thơ của anh. Mãi cho đến 
đầu thế kỷ 21, Đinh Cường mới bước vào cõi thơ một cách ngoạn mục. Hồ Đình Nam, anh của nhà văn Hồ 
Đình Nghiêm, không ngần ngại đặt tên “trường phái thơ Đinh Cường”, một phần chọc chơi, một phần tán 
thưởng ông anh rể. Từ “trường phái” thường dành cho hội họa. Hồ Đình Nam, một tay viết không chuyên, quả 
thật tinh tế dùng đến. 



Trước khi thăm những công trình thơ lạ của Đinh Cường, mời các bạn đọc vài bài thơ thời thập niên 60 của họa 
sĩ: 

“xe dừng lại giấc nghỉ trưa 
cho tôi xuống vội để vừa kịp thăm 
núi còn những mấy nghìn năm 
mây bay buồn xuống ngang tầm mắt tôi” 
(1969) 

Đọc bốn câu trên, lập tức tôi liên tưởng đến Bà Huyện Thanh Quan, khi đi qua Đèo Ngang. Thơ tức cảnh sinh 
tình. Ở đây, không gian ngoạn cảnh của Đinh Cường gần gũi với chúng ta hơn nhiều. Trước 1975, nửa nước 
đàng trong Việt Nam, có một khoảng thanh bình tuyệt vời. Việc đi lại giữa những tỉnh Trung, Nam vô cùng an 
toàn. Những ai từng lang thang bằng xe đò, đọc đoạn thơ trên dễ gặp ngay kỷ niệm cũ. Việc làm ăn của con dân 
miền Nam tự do luôn luôn thong dong nhẹ nhàng. Một chuyến xe đường trường, luôn có một thời khắc thuận 
tiện dừng lại, để tài xế chợp mắt. Hành khách, dù trong vai trò nào, cũng tùy nghi chiêm ngưỡng phong cảnh. 
Có thể gọi đây là giây phút hạnh phúc chớp nhoáng. Là một họa sĩ, ưa thích quan sát và tinh tế nắm bắt ngoại 
cảnh, Đinh Cường thấy ngay sự trường tồn của núi rừng. Trước bao la màu xanh cây lá, anh nghĩ về quá khứ, 
mường tượng đến tương lai, niềm hãnh diện được thở cùng thiên nhiên, đã giúp anh khoan khoái, hòa mình vào 
cảnh sắc, đủ vẽ vài nét chính xác đất trời, không cần sơn cọ. Chữ nghĩa giàu thi vị, đã dung nạp tình cảm anh: 
“mây bay buồn xuống ngang tầm mắt tôi”. Mây, đương nhiên tự nó không vui buồn. Tấm lòng hạnh ngộ chốc 
lát, để rồi chia xa từ Đinh Cường, đã san sẻ u hoài cho mây núi. 

Câu thơ làm hiện diện một hình ảnh thật đẹp, đồng thời nói lên sự khắng khít muôn năm, giữa vũ trụ và con 
người. 

Một cụm bốn câu lục bát khác: 

“mai đi hồ dễ quên đời 
mai đi hồ dễ quên người được sao 
nửa đêm sực tỉnh mưa rào 
còn đây một nửa truyện sầu chuyền tay” 
(1969) 

Bài này có tên “Cho Sơn”. Tình giữa người và người, qua hai mươi tám chữ, Đinh Cường gói trọn sự chân 
thành và thắm thiết. Một cuộc chia tay – người đi, người ở, đều nhớ về nhau. Với người đi, tuy bị chi phối bởi 
cảnh sắc, sự việc dọc đường, vẫn luôn nghĩ ngợi, mường tượng bạn mình lúc này đang làm gì, nghĩ gì, hắn có 
giống như khi có mình ở bên? Người ở lại, dù có thể bận rộn việc hàng ngày, vẫn phỏng chừng bạn mình giờ đã 
tới đâu, những gì bạn mình đang và sẽ gặp. Sự nhớ về nhau chia đồng đều giữa hai người thân thiết. Ở đây Đinh 
Cường cho thấy anh là kẻ ở lại, chập chờn trong tiếng mưa để nhớ thương. Chúng ta không cần biết Sơn thuộc 
giới phái nào, chỉ cảm được nỗi tình đối với bạn của Đinh Cường thật thiết tha chân tình. 

Bên cạnh lục bát là ngũ ngôn, tay cọ Đinh Cường có bản vẽ như sau: 

“tiếng hát dạ lan này 
nghe hồn anh mỏi mệt 
chiều âm thầm qua đây 
biển sa mù mải miết 
biển đông sầu mải miết 
hải đăng làm mắt chong 
anh ngồi trên cát lạnh 
em giờ xa ngàn trùng 
chiều ơi chiều xuống chậm 



mây bay qua chập chùng 
gió lưng đèo thổi mạnh 
mưa trên đèo đó Nhung 
anh còn đi biền biệt 
những ngày qua ngày qua 
con ngựa hồng đã chết 
anh hát bài Sahara 
sa mạc mờ bụi đỏ 
cát bỏng bàn chân này 
nửa mặt mình lệ chảy 
nửa mặt mình máu vây 
còn chi mà nói nữa 
em đưa anh cầm tay 
(Nửa Mặt – 1969) 

Nhịp thơ bâng khuâng, phân phát tình người viết hết sức nhẹ nhàng, giàu hình ảnh và màu sắc. Tôi có chút ngạc 
nhiên, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn hình như đã quên chắp cánh cho hồn thơ. Có chăng vì một tên gọi riêng tư? Một 
điểm chính để tác giả vịn vào, cho tình thơ cụ thể và chân chất hơn. Bài thơ hẳn được viết trên đường lãng du, 
gợi hứng từ một lắng nghe âm điệu tâm tình, của một chương trình phát thanh đang được rộng rãi ưa thích. Tất 
cả những hình ảnh gợi mở một không gian cao rộng, nói lên sự chia xa ngàn trùng, được tác giả trưng dụng một 
cách hợp lý: biển, hải đăng, đèo núi, gió mây, sa mạc… Đôi mắt quan sát tỉ mỉ của họa sĩ, cộng chung với cái 
nhìn từ hồn thơ, Đinh Cường đã gởi cho người yêu anh, chị Hồ thị Tuyết Nhung tất cả sự nhung nhớ của anh. 
Điều đặc biệt có cả thiên nhiên, anh gom lại, cho món quà tặng thêm giàu ấm áp. 

Thập niên 60 là thời kỳ nở rộ thể thơ tự do, với nỗ lực chính từ nhóm Sáng Tạo của nhà văn Thanh Tâm Tuyền 
cùng nhóm bạn anh. Đinh Cường cũng đã sử dụng thể loại này. Thơ tự do được hình dung là một loại thơ, mỗi 
câu dài ngắn không bị quy định số chữ, không khuôn thước cho vần điệu, nhưng luật lệ tự nhiên, đọc lên thấy 
được tính chất thơ hiện hữu. Tư tưởng của câu thơ có phần lấn hơn tình cảm chút ít, nhưng không nặng nề bí 
hiểm đến tối nghĩa. Ở thơ tự do, hình như không chấp nhận sự làm dáng trí thức. Một số thơ tự do rất gần với 
hiện thực, cụ thể như thơ Lê Vĩnh Thọ. Một đặc tính khác, thơ tự do thường giàu có số câu, thường được gọi 
chung là dài hơi. Tôi chọn một bài dài của Đinh Cường gởi đến các bạn cùng đọc. Bài này tôi sẽ không tham 
lam ăn theo quá nhiều, hy vọng các bạn sẽ đọc hết để nắm bắt những gì nhà thơ thân mến của chúng ta đã nghĩ 
và viết: 

“năm giờ sáng ba còn bế con ở Huế 
năm giờ chiều ba đến Sài Gòn 
những điếu thuốc ba đã thắp 
trong lúc chờ máy bay 

mưa rất nhỏ ngoài cửa kính 

bây giờ ba đến Bình Dương 
chuyến xe lôi cuối cùng hết tốc lực 
cơn mưa đầu mùa chuẩn bị tối đen 
người ba ướt sũng 

buổi sáng ba còn bế con ở Huế 
buổi chiều ba đi dưới mưa ở Bình Dương 

cơn mưa lớn cuốn trôi đường đất đỏ 
con ơi con ơi con 
ba đã lớn lên ở miền đông này 



trong rừng cao su mù mịt 
trên miền đất đỏ Terre Rouge 
ba hiểu thế nào là cô đơn 

như con thiếu ba bây giờ 
trong nhà không có đàn ông 
con lầm lũi chơi cùng bà ngoại 
bà ngoại đã già 
giăng chiếc mùng cho con ngủ buổi trưa 
con ngủ một mình bà ngoại đi chơi 
bà ngoại mê tứ sắc 
như ba đã nô đùa một mình 
trong căn nhà có nhiều cắc kè 
lớn lên học trường bà sơ 
giỡn chơi cùng cuội trắng 
ba đã lượm xếp thành hàng 
những hòn cuội đẹp 
cứ như thế mưa trên rừng cao su 
cứ như thế mưa trên rừng cao su 

mưa trên rừng cao su cuốn phăng những cành cây khô 
ba đã chạy theo dưới mưa ồ ạt 
và con sẽ lớn lên 
trong vùng Thành Nội 
nơi mẹ con hàng ngày đi dạy học 
mỗi lần về con mừng reo 
ơi me ơi me 
em gái con còn nhỏ 
mới đầy một năm 
ngày ba về sinh nhật muộn 

hôm qua ba còn giỡn với con 
trước sân nhà thuê 
nhiều rong rêu 
con rủ ba đi tìm những con ốc sên 
đang nhả nước miếng trên vách tường xám 
và con reo hò sung sướng 
chạy tung tăng 

đêm nay ba nằm dưới căn hầm ngoài tuyến hai 
chờ phiên gác đến 
ổ kiến lửa đùn lên bên cạnh ba 
ba bấm đèn nhìn từng con kiến vàng 
vô trật tự trong đêm 
ba buồn vô cùng như sông dưới kia 
ba buồn vô cùng như tiếng bom rơi 
ồ ạt xuống khu rừng quanh đây 

con ơi con ơi con 
nơi ba đã lớn lên 
ba đã trở về lạ mặt 



ba ngồi hát rừng cao su 
như con nằm bú sữa 
như em con nằm bú sữa 
như mẹ con đang nhớ ba 

buổi sáng ba cùng con ở Huế 
buổi chiều ba rơi xuống Bình Dương 
và đêm nay ba ngồi gác 
nhìn rừng cao su cháy bỏng đèn soi 
(ba ngồi hát rừng cao su như con nằm bú sữa – 18.3.1969) 

Thật vô cùng bất ngờ, vừa gõ chữ vừa đọc bài thơ trên, tôi như gặp lại chính mình. Đã một thời từng sử dụng 
thể thơ này, để tâm sự, để mô tả những xúc cảm trong cuộc chiến. Có điều tôi thua Đinh Cường ở sự thuần nhất 
về tình gia đình. Với tôi, vốn thường được trực diện hình ảnh hy sinh của đồng đội; cảnh khổ tận cùng của đồng 
bào, nên thơ có phần hằn học, bi quan hơn. Có người lính nào dựa vào cảnh sống gian nan của mình, mà quên 
được chuyện nhớ nhà. Nhớ nhà, chính thật là nỗi nhớ những người thân yêu: vợ, con, cha mẹ, anh em, cô hàng 
xóm… Cái thú vị ở Đinh Cường, là anh lần từng kỷ niệm nhỏ nhoi, cụ thể để trải rộng chân tình. Người con 
được nhắc trong thơ, sau này sẽ đọc. Tôi tin cậu ta sẽ không khóc được to tiếng, nhưng vô cùng ngậm ngùi 
thương cảm. Hương vị của những câu: “con ơi con ơi con / nơi ba đã lớn lên / ba đã trở về lạ mặt / ba ngồi hát 
rừng cao su / như con nằm bú sữa/ như em con nằm bú sữa / như mẹ con đang nhớ ba, chứa trọn vẹn tấm lòng 
của một người cha khi xa nhà. 

Bài này, cùng bài “Thăm Những Nhà Ga Sắp Hồi Sinh” là những khởi đầu một cõi bát ngát “trường phái thơ 
Đinh Cường” sau này tại hải ngoại. Các trang web Sáng Tạo, Phạm Cao Hoàng, Trần Thị Nguyệt Mai… đã tích 
cực phổ biến rộng rãi thơ anh. Anh làm thơ tà tà. Thư thả thong dong là bản tính của Đinh Cường. Tích cực ham 
vui nhưng không nhiều sôi nổi khi thù tạc cùng bè bạn. Trong tâm anh như sẵn có bản chất thiền. 

Một đôi lần tôi đã thúc hối anh, thực hiện một tuyển tập bản chụp họa phẩm, giống như Thái Tuấn, Nghiêu Đề, 
Hồ Thành Đức, Bé Ký, Thanh Trí… anh mỉm cười, bảo chưa có cơ hội. Anh không chỉ dành thời gian cho hội 
họa, thi ca. Anh còn đam mê đi đây đó, giao du cùng bè bạn. Nếu phải chọn một người giàu lòng với người 
quen biết, và người được bè bạn tin cậy yêu mến, tôi không ngần ngại đơn cử Đinh Cường. Gia tài bạn hữu của 
anh thật vô cùng, ít ai sánh được, kể cả nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, tôi tin vậy. 

Năm 2014, tôi bất ngờ được anh ký tặng tập Cào Lá Ngoài Sân Đêm. Một tuyển tập có cả họa lẫn thơ, do nhà 
văn Trần Hoài Thư và cơ sở Thư Ấn Quán thực hiện. Mục đích việc ấn hành, Trần Hoài Thư viết ở trang đầu 
sách: 

“… Trân trọng tài năng của anh, chúng tôi sưu tập và xuất bản tập thơ này như một món quà kỷ niệm dành 
riêng cho anh và bạn bè. Cào Lá Ngoài Sân Đêm được xem là tập 1, bao gồm những bài thơ Đinh Cường viết 
từ năm 1964 đến tháng 7-2011. Tranh của anh có đến hàng ngàn bức, trong khuôn khổ tập thơ này, chúng tôi 
chỉ giới thiệu một số tranh có liên quan với các bài thơ…” 

Cùng năm 2014, tại Sài Gòn, đất đặt nôi của Hội Họa Sĩ Trẻ Việt Nam, nhà văn Nguyên Minh và tạp chí Quán 
Văn, ấn hành một tập thơ khác của Đinh Cường mang tên Tôi Về Đứng Ngẩn Ngơ. Tiếp theo, năm 2015, Đinh 
Cường cho in Đi Vào Cõi Tạo Hình, những nhận định và kỷ niệm về hội họa. Và anh vẫn khiêm nhường cho 
đây “là những đoạn ghi, như các đoạn ghi gọi là thơ”. Thì ra anh vẫn tự nhận thơ anh là những đoạn ghi. 
“Những đoạn ghi” này đã được bè bạn nhìn nhận là “trường phái” không còn là chuyện đùa. Sáng tác để lại 
bằng văn bản chữ nghĩa của Đinh Cường chỉ có vậy, so với những họa phẩm, nét vẽ bìa sách báo thật đồ sộ của 
anh. 



Trong Cào Lá Ngoài Sân Đêm, đúng như tinh thần lời giới thiệu của Trần Hoài Thư khi vào tập: “Qua thơ anh, 
chúng ta còn bắt gặp nhiều tài liệu quý giá về những khuôn mặt nổi tiếng trong nhiều lãnh vực văn học nghệ 
thuật…” 

Ngoài tập này ra, Đinh Cường viết về bè bạn rất nhiều. Chúng ta có thể điểm danh: Bửu Ý, Hồ Đình Nam, 
Trịnh Công Sơn, Nguyễn Tường Giang, Đặng Tiến, Bửu Chỉ, Trần Đình Sơn Cước, Nguyễn Tôn Nhan, Minh 
Nguyệt, Trương Thìn, Phạm Công Thiện, Trần Vàng Sao, Mai Hoa, Thanh Tâm Tuyền, Nguyễn Xuân Thiệp, 
Nguyễn Đức Sơn, Thái Tuấn, Lê Uyên Phương, Định Giang, T. Nh, Luân Hoán, Nguyễn Quốc Thái, Ngọc 
Dũng, Hoàng Ngọc Tuấn, Phạm Nhuận, Đỗ Tư Nghĩa, Trịnh Cung, Trần Hoài Thư, Hồ Đình Nghiêm, Lữ 
Quỳnh, Phạm Cao Hoàng, Hoàng Xuân Sơn, Song Thao, Bùi Giáng, Văn Cao, Nguyễn Đình Thuần, Ngô Thế 
Vinh, Phùng Nguyễn, Khánh Trường… 

Nói chung, Đinh Cường luôn luôn hào phóng trong tình bạn văn. Vài cuộc hạnh ngộ, vài chuyến dạo chơi 
chung, Đinh Cường lưu giữ hình ảnh để chân tình phác thảo. Những bản vẽ là những chân dung sự việc, kỷ 
niệm, dung hòa tạo một giá trị đặc biệt. Trong vô vàn bằng hữu đó, anh ưu ái hai nhân vật nổi tiếng, được cả hai 
miền yêu thích: Bùi Giáng và Trịnh Công Sơn. Bùi Giáng thường được Đinh Cường thực hiện bằng màu sắc cụ 
thể của sơn cọ. Trịnh Công Sơn ít chân dung bằng đường nét hơn nhưng giàu tâm tình bằng con chữ hơn. Mời 
các bạn đọc trong những kỷ niệm của Đinh Cường về tác giả Ướt Mi. 

“Sinh nhật bạn đã đến 
những chiếc mũ bên góc bàn 
dãy áo quần treo trong tủ 
chiếc giường để không 
chiếc ghế da nâu bạn ngồi coi phim bộ 
chiếc ghế mây trắng đã cũ 
không còn hơi ấm của bạn 
cái chén xanh đôi đũa đen 
chén nước mắm ớt nhỏ dành riêng cho bạn 
mỗi bữa cơm trưa 
thường có thêm người 
những ly rượu cụng nhau 
sóng sánh. 

Sinh nhật bạn đã đến 
sinh nhật không còn bạn 
nói cười Sơn ơi. 

Tuyết đã ngừng rơi 
những hạt tuyết thủy tinh 
long lanh như nước mắt 
cơn gió thổi qua nắng nhẹ như là 
trong từng giọng nói có màu tàn phai. 

Bạn đâu rồi 
ly rượu đã bốc hơi 
còn đọng cặn vàng mốc 
những cây nhang trước ảnh bạn 
đang đứng cùng tôi 
chiều xưa lắm 
nay lẻ loi từng ngày từng ngày 
biển sóng xô nhau 
tôi xô tôi vào cõi mịt mùng 



Sơn ơi. 
Vẫn những lời-ca-Sơn-buồn-thánh 
vẫn trên những xa lộ muôn trùng 
tôi trở về 
với bảng màu đã khô 
những cây cọ không rửa 
tấm bố trắng còn nguyên. 

Những con quạ đen những con sóc 
những buổi sáng 
tôi ngồi lặng một mình 
bên cánh rừng Natick 
mà nhớ Gò Dưa 
một chiều mưa 
chỉ còn đứng bên mồ bạn 
tảng đá xanh tôi đã dựa vào 
như còn truyền qua hơi ấm 
“con khỉ, đi đâu mà lâu về…” 

Những bó hoa vẫn mỗi ngày 
những cánh hoa sứ vàng vẫn mỗi ngày 
có người đến kết thành tên Trịnh Công Sơn 
trên thảm cỏ xanh 
những người âm thầm thương yêu bạn 
không nguôi. 

Bạn hãy ngủ yên 
chờ mai kia 
tôi về… 

(Sinh Nhật Không Còn Bạn – Virginia, 28.02.2002) 

Với người em vợ, nhà văn Hồ Đình Nghiêm, Đinh Cường nhớ và vẽ: 

Mùa hạ Nghiêm xuôi dòng Ngọc Bích 
Bao năm dâu biển cũng tang bồng 
Bao năm người đã xa Thành Nội 
Trăng nội thành như lệ xanh thêm 

Mùa hạ quấn mền người ngủ muộn 
tiếng chim trên cành nhãn hiền khô 
mấy bông hồng nở ngoài sân trước 
căn nhà kỷ niệm một thời xưa [1] 

Mùa hạ qua bến bờ Mộng Lệ [2] 
bao nhiêu truyện kể ngậm ngùi thay 
vẫn luôn là Huế là gian khó 
những ngày vượt biển đến Hồng Kông 

Mùa hạ Nghiêm ơi mùa hạ đến 
xuôi dòng Ngọc Bích nước xanh trong 



đêm nghe lời nhạc Sơn ghi lại: 
cơn mưa là nắng của vô thường [3] 

(Đoạn ghi nhớ một mùa hạ và những chiếc ổ líp xe đạp đem ra chợ trời bán – Virginia, Nov 22. 2015) 

[1] căn nhà phía sau trường Mỹ Thuật Huế 
[2] Montréal có người nói thành Mộng Lệ An 
[3] trong ca khúc Mưa mùa hạ của Trịnh Công Sơn 

Với người bạn vừa khuất núi, Phùng Nguyễn: 

Chiều ôi chiều nhang khói 
cầu siêu xong đậy nắp hòm 
chiều ôi chiều nước mắt 
vòng hoa tươi cuối phòng [1]  

bạn nằm yên nghỉ nhé 
phùng ơi. phùng ơi. phùng 
tôi xếp hàng đứng lạy 
ba cây nhang. các bạn nhờ  

một cho Ngô Thế Vinh 
ở California 
một cho Nguyễn Quốc Thái 
bên Sài Gòn 

cây nhang tôi cháy đỏ 
Nguyễn Thị Thanh Bình dị đoan 
trên màn hình toàn cảnh 
khi chụp thấy hình Phùng bên tôi 

nói gì nữa khi nắp hòm đã đậy 
khi hình hài mai ra tro than 
nói gì nữa. chỉ còn hình ảnh bạn 
môi hơi trề. Nguyễn Trọng Khôi  

và Trương Vũ vẽ chi tiết ấy rất hay 
khuôn mặt trong tranh mãi còn ở lại 
như tình bạn của trang mạng Da Màu 
với Đinh Từ Bích Thúy. Đặng Thơ Thơ… 

(Chiều qua viếng thắp nhang cho Phùng Nguyễn ở Bethesda – Maryland, Nov 22. 2015) 

[1] Cám ơn tấm lòng nhà văn Hoàng Thị Bích Ti đã kết 2 vòng hoa lớn thật đẹp. 
Ghi tên tặng tất cả bạn bè thân thiết, khỏi đóng góp. 

Khi chọn thơ Đinh Cường để theo gót, tôi có ý định giới thiệu những bản viết anh đề cập đến các bạn anh; mỗi 
người vài nét. Bắt tay vào việc mới biết chuyện này bất khả thi. Lý do đơn giản, khó đọc lại hết trong cùng một 
lúc, nói chi đến việc lượm ra từng người. Tôi quyết định lựa chọn bằng tính ích kỷ, lẫn khoe khoang của mình. 
Cả hai bài thơ dưới đây của Đinh Cường dành cho Luân Hoán trong năm 2011 và 2013;  mời các bạn đọc thay 
kết thúc vội vã và bất ngờ của bài viết này. Bạn của chúng ta, họa sĩ kiêm nhà thơ Đinh Cường đã rời cõi tục lúc 
21 giờ 40 ngày 07-01-2016 tại Virgina Hoa Kỳ, thọ 76 tuổi. 



Tôi Nhớ Bạn Ngày Xưa Đà Nẵng Gặp 

thẳng đường bay xuôi ngược gió sông Hàn 
(Bộ Sơn Mài Mai Lan Cúc Trúc, LH – Thanh Thi) 

tôi đã được ngồi trước bộ sơn mài 
mai lan cúc trúc đó năm nào qua montréal 
không nhớ, và nhớ cái chuồng chim hót vui 
vui như hôm nay đọc thanh thi 
và thư quán bản thảo số mới tháng bảy 
chủ đề giới thiệu nhà thơ luân hoán 

cám ơn người yêu những đồ thổ tả 
mà làm nên chuyện đáng ghi nhớ nhất 
tủ sách di sản văn chương miền nam 
bao nhiêu chục năm thống nhất rồi 
mà vẫn cứ bị chìm lỉm mà sao chìm lỉm được 
văn chương nghệ thuật hay ở đâu 
người ta cũng tìm ra, nay có thư quán bản thảo 
đáng ngợi ca, tôi đã thấy gương mặt anh rạng rỡ 
khi nhắc đến những người bạn một thời áo trận 
một thời viết văn làm thơ trong khói súng… 

luân hoán hiền từ mà chiến tranh rất dữ 
bàn chân anh ghi mãi một thời qua 
nay anh đi đâu vẫn còn ái ngại 
chỗ quen lắm cho anh tháo bàn chân giả 
thương người bạn làm thơ tình rất lạ 
rất là xanh như hoa lý trong tim … 

tim nhà thơ muôn nhịp đập si tình 
tôi nhớ bạn ngày xưa đà nẵng gặp. 

Virginia, 24 Jun. 2011 

(trích Cào Lá Ngoài Sân Đêm  –  Thư Ấn Quán xb) 

* 

Đoạn Ghi Gởi Luân Hoán… 

Luân Hoán e-mail nói gọi phone 
hôm thứ bảy không ai bắt máy 
chắc cuối tuần cắt cỏ 
tiếng máy cắt cỏ hàng xóm 
cứ kêu đều đều 
làm mình cũng phải ra theo 
cho bãi cỏ không có đường ranh 
hai bên giống nhau cho đẹp 

cứ nghe tiếng máy cắt cỏ hàng xóm 
là nghe như âm thanh mời gọi 



bên này chăm sóc cỏ xanh dữ lắm 
nên chi có lọn cỏ bờ Đông gởi về 
như đoạn viết của Cao Thoại Châu 
trên blog Phạm Cao Hoàng, Thành Tôn 
nói sáng là bấm coi rất thích và đẹp  

Luân Hoán người bạn quý từ xưa 
Đà Nẵng, tôi và Nghiêu Đề mê lắm 
một tài thơ trác tuyệt, tình nghĩa bạn bè 
như núi như sông, nhắc lại một con sông 
như sông Thu Bồn chẳng hạn 
hay dãy núi nào anh đã đi qua thời chiến tranh 

và anh đã gởi lại một bàn chân 
gởi lại tặng mà không nói 
chỉ có đi đâu xa anh hay ái ngại 
nhưng cũng có lần qua Virginia có ghé thăm tôi 
thời tôi còn lái chiếc Toyota màu đỏ sậm giống anh 
bạn bè qua Canada anh hay lái đưa đi chơi 
nhớ chiều ở Ottawa có Nguyễn Đông Ngạc 
nay Nghiêu Đề [1], Nguyễn Đông Ngạc [2] đã mất 

bạn bè cứ mất dần Luân Hoán ơi 
thôi thì chúng ta còn e-mail cho nhau là quý 
còn nhau và còn làm chi vui hơn thơ phú 
như bạn đã làm từ mấy mươi năm nay … 

Virginia, June 4, 2013 
Đinh Cường 

______________________________ 

[1] Họa sĩ Nghiêu Đề tên thật Nguyễn Tiếp sinh năm 1939 tại Thu Xà, Quảng Ngãi. Mất năm 1998 tại San 
Diego, California. 

[2] Nhà văn Nguyễn Đông Ngạc sinh năm 1939 tại Phúc Yên, Bắc Việt, mất tại Montréal – Canada 1996. 
Tuyển chọn và giới thiệu tác phẩm Những Truyện Ngắn Hay Nhất Của Quê Hương Chúng Ta, nhà xuất bản 
Sóng – Sài Gòn 1973. (Trích trong Tác Giả Việt Nam, Luân Hoán – Nhân Ảnh xuất bản 2006) 

(Trích Theo Gót Thơ 2 của Hà Khánh Quân sắp xuất bản) 



 

 

Tôi không biết ông Wulff. Ngay cả khi tôi ra đời thì có lẽ ông Wulff không còn ở Việt Nam nữa. Theo một  bài 

viết của ông, "Tôi gặp Đinh Cường (ĐC) ở Huế lần đầu vào năm 1964. Đó là năm thứ ba của tôi ở Việt Nam. 

Những năm đó tôi đang giảng dạy ở trường Đại học Y Khoa và Cường đang ở trong nhóm họa sĩ trẻ".  (1). Chỉ 

ngắn gọn thế . 

Nhưng, khi lớn lên, tôi nghe Bố tôi kể nhiều về ông.  Erich Wulff là một bác sĩ có tâm hồn hướng thượng, đã 

theo một nhóm người Đức đến Việt Nam trong những năm 60's.  Ông dạy Y Khoa ở Huế, trong những năm 

chiến tranh bắt đầu sôi sục.  Tôi có nghe nói sơ đến sứ mệnh của nhóm bác sĩ Đức này, nhưng đó là chuyện có 

thể nói  một dịp khác.  Và có lẽ tôi cũng không biết thật rõ để nói. 

Điều tôi biết, là ông đặc biệt yêu tranh Đinh Cường. Thời ấy, Bố tôi từ Gia Định ra Huế tiếp tục theo đuổi giấc 

mộng mỹ thuật.  Người học sinh Petrus Ký mơ mộng và xứ Huế mộng mơ có lẽ là một nơi hợp tình hợp cảnh, 

cùng với Đà Lạt sau này. Tôi nghĩ đó là thời gian sáng tạo mạnh mẽ và quyết liệt nhất của Đinh Cường. Là năm 

ông tạo được dấu ấn và vượt ra khỏi cái mỹ học thơ mộng nhẹ nhàng để bước chân vào trừu tượng, một thử 

thách không nhỏ. Và Đinh Cường đã tạo dựng được ngay cái không khí riêng biệt cho mình với một loạt tranh 

đẹp, mới,  và đậm triết lý.  Các tựa đề tranh lúc ấy cũng có thể làm người xem đặt ngay dấu hỏi: những "Trăng 

Qua Vùng Động Đất" (TQVĐĐ). "Nghĩa Địa Của Voi" , những "Hoa Cắm Trên Đầu", "Đồng Nhập", v.v. Thời 

gian ấy , ĐC tạo ra chất liệu và matière rảy xăng và màu lên khung vải như một "trademark" của tranh mình .  

TQVĐĐ là những vết rảy màu tính toán trong cái bố cục trừu tượng quyến rũ ấy .  

Riêng bức tranh "TQVĐĐ" là bức mà ông Wulff yêu thích và mua ngay ngày khai mạc. 1967. Tôi nghe kể đó 

một cuộc triển lãm thành công và là một bước nhảy lớn cho đời sống sáng tác của ĐC sau này. Ông Wulff sau 

này có viết về bức tranh mình sưu tập: "Năm 1966, khi tôi tình cờ xem tranh Đinh Cường thì bức “Trăng qua 



vùng động đất” - Moon over earthquake– đã thu hút tôi, ngay từ lần gặp đầu tiên. Bức tranh phản chiếu cả nỗi 

thống khổ lẫn niềm hy vọng: cái chết, sự hủy diệt, con người mưu sống chỉ với xác thân trần trụi. Bức tranh là 

cả một câu chuyện về ánh sáng và bóng tối, nứt rạn và gãy đổ, núi lửa và mồ mả, các tế bào và những mảng 

màu, những vi sinh vật đã mất...cùng lúc ấy, từ bóng tối bừng lên một vầng trăng bất khả hủy diệt, ngay cả với 

sức mạnh của bom đạn. " 

Rồi thời gian đi qua .chiến tranh chấm dứt.  Có lẽ ông Wulff và nhóm bác sĩ thiện nguyện của Ông đã về lại 

Đức lâu trước 1975. Dĩ nhiên, Bố tôi và ông Wulff hoàn toàn mất liên lạc sau đó . Những ngày ở Sài Gòn thời 

bao cấp, câu chuyện "TQVĐĐ" và ông Wulff chỉ là một dĩ vãng không ai nghĩ đến. Thời ấy chúng tôi chỉ nghĩ 

đến bột mì và sắn dây . Bố tôi không được phép vẽ trừu tượng trong một thời gian dài.  Nhưng rồi cái nhớ nó 

vẫn luôn thôi thúc con người, dù ở đâu , hoàn cảnh hay thời điểm nào.  Sau khi ổn định đời sống đôi chút, Bố đã 

ra sức hỏi thăm những Việt kiều về một số các tay sưu tập tranh người nước ngoài, trong đó có Erich Wulff. Để 

mong lưu lại hình ảnh của những bức tranh thơ mộng lưu lạc bốn phuơng . Nhưng vô vọng. Cho đến mãi sau 

khi đến Mỹ, duyên này duyên kia xô đẩy, hình như Bố đã nhờ một bạn trẻ tìm ra được người bác sĩ sưu tập 

tranh ĐC năm xưa ở Huế , sau cả gần 40 năm.  Bố tôi không có dịp sang Đức gặp lại, nhưng người bạn trẻ ấy đã 

đến xin chụp lại bức tranh, và hình ảnh gia đình ông Wulff ở Hannover. Ngạc nhiên và vui mừng thay, bức 

tranh "TQVĐĐ" đang treo trang trọng trong phòng nhà. Màu sắc có phai đi, nhưng cảm giác khi nhìn lại đứa 

con tinh thần của mình, chắc Bố tôi xúc động lắm.  

Bao thăng trầm đã qua. Rồi cũng qua. Người lăn và đá lăn, những vết lăn trầm. Có khi rơi cả xuống vực.  Ông 

Wulff mất năm 2000. Bố tôi 2016. 

Trăng - qua -vùng - động - đất, trong mắt tôi, lại như một thứ triết lý nhị nguyên khó dịch. Con người chúng ta 

còn phải sống, còn phải kinh qua những hạnh phúc - khổ đau.  Đời sống sẽ nhạt nhẽo biết bao nếu chỉ toàn 

hương hoa và gió mát, nếu không có những ngày bão động, những phút giây động đất mà tàn tích như một vết 

sâu núi lửa. Chúng ta đi qua chúng, như một cách chấp nhận đời sống đa đoan phức cảm này. Sống, đã là một 

dấn thân liều lĩnh, vì vẫn còn bao cái đẹp đời trao tặng, vì vệt trăng đi qua, vùng động đất, như một nhắc nhở về 

niềm hy vọng nhỏ nhoi đó. Trăng dù huyền ảo nhưng không vô thực. Nó có thể xa vời nhưng không là hư 

huyễn. Trăng là một thực tại.  Như trái đất. Như chúng ta. Cùng chia nhau trên bầu trời này. Và vì thế chúng ta 

còn mãi yêu và yêu nhau mãi. Những tấm lòng trăng sáng sẽ lấp đầy những lòng vực thẳm đen sâu.  

Đêm nay trăng ngoài khung cửa hắt sáng .  Tôi nghĩ đến một người bạn xa.  Dẫu có lẽ đêm trăng của tôi chỉ 

đang là một ngày mưa đâu đó ở một nơi khác. Nhưng tôi vẫn nghĩ về. Vẫn muốn gửi tấm lòng theo một vòng đi 

của trăng.  An bình và lặng lẽ.  Đời sống vẫn có những mùa động đất. Vẫn phải trực diện và bước qua những 

vực sâu.  Nhưng cái đẹp còn chờ đợi - cái nơi đến thanh giản bình dị đó,  cuối chân trời.  

 



Cuộc đời là duyên.  Như cái duyên gặp lại bức tranh, găp lại ông Wulff.   

Phải chăng, chỉ có thế thôi. 

Đinh Trường Chinh 

Virginia, tháng 1.2018 

 

Links : 

(1) 

http://www.phamcaohoang.com/2018/01/316-erich-wulff-ve-buc-tranh-trang-qua.html  

Tiểu sử tiếng Đức: 

https://de.m.wikipedia.org/wiki/Erich_Wulff 

 

 

 

Vợ chồng bác sĩ Eric Wulff  và bức TRĂNG QUA VÙNG ĐỘNG ĐẤT 
tại nhà riêng của họ ở Hannover, Đức 



 

 

 

Đinh Cường, TRĂNG QUA VÙNG ĐỘNG ĐẤT,  
sơn dầu trên bố, 80 cm x 100 cm, 1966 

 



 

Bác sĩ Erich Wulff (bên trái) đang xem bức TRĂNG QUA VÙNG ĐỘNG ĐẤT, 
triển lãm tranh Đinh Cường, Huế, 1967 

 
 

 

Họa sĩ Đinh Cường - bác sĩ Erich Wulff và bức TRĂNG QUA VÙNG ĐỘNG ĐẤT, 
triển lãm tranh Đinh Cường, Huế, 1967 

 

 


