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Bạn đọc thân mến ỉ
Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước
thống nhất, non sông thu về một dải, Đảng và Nhà nước ta
đã hoạch định chiến lược phát triển kinh tế lâu dài bền vững
trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam. Với mục đích ổn định đời
sống nhân dân và khôi phục nền kinh tế quốc dân sau 30
năm chiến tranh tàn phá.
Chủ trương di dân tới vùng sâu, vùng xa để dựng làng
lập ấp lập cụm dân cư mới là việc làm cần thiết. Khẩn trương
làm điều hòa dân số phù họp với khả năng điều kiện môi
trường sinh thái của từng vùng miền trên cả nước, đồng thời
làm nền tảng vững chắc cho chiến lược quốc phòng toàn dân
và thế trận chiến tranh nhân dân khi có chiến sự xảy ra.
Thực hiện chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, đầu
tháng 9/1979 đoàn cán bộ tiền trạm và đội xây dựng Thạch
Thât cùng với các tô thợ mộc, của các lao động chủ hộ gia
đình tình nguyện vào địa bàn khu vực 2 của vùng kinh tế
mới Hà Nội tại Bãi Cháy Lán Tranh thuộc phía Tây Nam
huyện Đức Trọng, tinh Lâm Đồng. Đội xây dựng và các tổ
thợ xây dựng trụ sở hợp tác xã, nhà Mầu giáo và 50 căn hộ
khu gỗ lợp ngói prolimen đc chuấn bị đón các hộ dân vào
làm ăn sinh sống xây dựng vùng quê mới lâu dài .
Ngày 15/1/1980, 34 hộ dân Thạch Thất là những hộ
dân có mặt đầu tiên. Tại khu vực này, đó là các huyện
Phùng Xá, Thạch Xá, Bình Phú , Hữu Bằng, Chàng Sơn,
Liền Quan, Kim Quan, Phú K im ...
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Tiếp theo là các đợt dân của huyện Phúc Thọ, Hoài Đức,
Đan Phượng cũng lần lượt đưa dân vào sinh cơ lập nghiệp
xây dựng quê hương mới lâu dài tại vùng đât Bãi Cháy
Lán Tranh (thuộc Đức Trọng - Lâm Đồng), nay là xã Tân
Hà, Liên Hà huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.
Theo Quyết Định số 157 của Hội đồng Bộ trưởng nay
là Thủ tướng chính phủ về việc thành lập huyện Lâm Hà và
các xã. Ngày 28/10/1987 xã Tân Hà được thành lập với tồng
diện tích đất tự nhiên 6.500ha nằm ở phía Tây Nam của
huyện Lâm Hà, có 05 dân tộc anh em cùng chung sống. Từ
đó xã Tân Hà có trên bản đồ hành chính Việt Nam.
Những năm tháng đầu xây dựng vùng kinh tế mới Hà
Nội ( 1980 - 1987) là những ngày tháng cực kỳ khó khăn
gian khổ và phức tạp. Người dân chưa quen với thổ nhường
và tập quán canh tác, nào ruồi vàng, muỗi, vat, sốt rét ác
tính, ốm đau bệnh tật....N ào thiên tai hạn hán lúc nương
mất mùa thiếu đói lại còn nạn Fulro ngày đêm rình rập cướp
bóc đe dọa tính mạng tài sản của nhân dân. Cơ sở hạ tầng
điện đường, trường trạm hầu như chưa có và phải xây dựng
từ đầu, nhất là giao thông đi lại chỉ có một con đường độc
đạo duy nhất từ Tân Văn vào Tân Hà ( lúc đó là Bãi Cháy
- Lán Tranh) phải qua sông Đạ Dâng bằng cầu gỗ tạm bợ.
Mùa mưa không thể qua được phải đi bằng cầu treo qua
sông Đạ Dâng ( ở bản Bờ Nông Rết) Tân Văn rất nguy hiểm
không an toàn. Cơ sở y tế khám chừa bệnh thiếu thốn,
trường học tạm b ợ ...
Mặc dầu những năm tháng đầu vô cùng khó khăn gian
khổ như vậy nhưng với truyền thống cách mạng kiên cường
bất khuât của cán bộ và nhân dân xứ Đoài bao gôm 04

sắe

huyện ngoại thành Hà Nội ( Hà Tây cũ): Thạch Thất, Phúc
Thọ, Đan Phượng, Hoài Đức và dân của 04 tỉnh thành Bắc
Trung Nam có mặt tại địa bàn vẫn quyết tâm kiên cường
bám trụ vượt qua mọi khó khăn gian khổ ban đầu dưới sự
lãnh đạo của Đảng bộ và Ban xây dựng kinh tế mới Hà
Nội, và huyện ủy, ƯBND huyện Lâm Hà cùng với sự giúp
đờ tận tình của Tỉnh ủy, ƯBND tỉnh Lâm Đồng, Thành ủy
và UBND TP. Hà Nội, huyện ủy và ƯBND huyện Đức
Trọng, huyện ủy và ƯBND các huyện Thạch Thất, Phúc
Thọ, Đan Phượng.... Đảng bộ và nhân dân xã Tân Hà đã
quyết tâm khắc phục mọi khó khăn nỗ lực phấn đấu từng
bước đi lên.
Xã Tân Hà ở trung tâm khu vực 06 xã vùng Lán Tranh
- Tân Hà có chợ Tân Hà, trường PTTH, trạm y tế khu vực
là địa bàn có dịch vụ buôn bán, ngành nghề tiểu thủ công
nghiệp phát triên nhanh nên dân vào làm kinh tê tại đây tăng
rất nhanh. Tháng 8/1999 dân số đã lên tới 3.500 hộ - 15.000
khấu địa bàn quá rộng. Chạy dài từ đỉnh dốc 800 trục đường
725 liên tỉnh lộ qua ngã chín Liên Hà đến hồ Đa Sa giáp Di
Linh, dân cư rải rác 16 thôn không quản lý nổi nên Chính
phủ cho tách thành 02 xã Tân Hà và Liên Hà.
Sau khi tách Tân Hà còn lại 3.194 ha với 05 dân tộc
cùng chung sống qua 36 năm xây dựng vùng kinh tế mới Hà
Nội tại Lâm Đồng nói chung và khu Bãi Cháy Lán Tranh nói
riêng và trải qua 29 năm xây dựng xã Tân Hà. Qua quá trình
hình thành và phát triển xã Tân Hà hiện nay có 11 thôn với
1.135 hộ - 13802 khấu thu nhập bình quân đầu người
50.000.000đ/năm. Hệ thống chính quyền từ thôn đến xã
được kiện toàn vững chắc, 07 tổ chức chính trị xã hội được
kiện toàn hoạt động nề nếp hiệu quả. Đáng bộ nhiều năm liền
đạt loại khá, một số năm đạt trong sạch vững mạnh .
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về văn hóa xã hội có

02 điểm sinh hoạt tâm linh đó là
chùa Hà Lâm và nhà thờ Tin Lành. Xã có 05 trường học,
01 trường mẫu giáo, 02 trường tiểu học Tân Hà 1 và 2, 01
trường TH CS, 01 trường THPT Tân Hà. Trong đó có 04
trường đạt chuẩn quốc gia. Trường mẫu giáo phấn đấu đến
cuối năm 2016 đạt chuẩn quốc gia. 100% số hộ có điện thắp
sáng từ điện lưới quốc gia. 11 thôn có nhà sinh hoạt cộng
đồng, 70% đường bê tông. Hiện nay xã đạt 16/19 tiêu chí
nông thôn mới, xã phân đâu hoàn thành chuân nông thôn
mới vào cuối năm 2016.
Ba mươi sáu năm trôi qua là một thời gian không dài
so với lịch sử xây dựng một làng, xã. Đảng bộ và nhân dân
xã Tân Hà đã không ngừng phấn đấu để vượt qua mọi khó
khăn, thử thách đạt được những thành quả to lớn trên các
lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quân sự
như đã nêu trên. Những thành quả lao động đang đơm hoa
kết trái, cuộc sống về tinh thần và vật chất của Đảng bộ và
nhân dân xã Tân Hà đang khởi sắc.
Đe chào mừng 40 năm thành lập vùng kinh tế mới Hà
Nội tại Lâm Đồng (1976 - 2016) tiến tới kỷ niệm 30 năm
thành lập xã Tân Hà, huyện Lâm Hà (28/10/1987 28/10/2017), Đảng ủy, HĐND, UBND, U BM TTQ xã Tân
Hà đã nhất trí cho xây dựng và ra mắt tập thơ văn, nhạc đê
ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi quê hương đất
nước, ca ngợi và tri ân công lao to lớn của những người đi
trước đã hi sinh cống hiến cho công cuộc xây dựng thành
công vùng quê mới này. Đồng thời cùng tiếp tục khích lệ
toàn Đảng toàn quân, toàn dân hăng hái thi đua đoàn kêt
xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và tiêp tục hoàn
thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới hiện nay. Qua
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nhiều tháng phát động đã có 300 bài thơ, 13 bài văn xuôi và
05 bản nhạc, 06 cặp câu đối của 100 tác giả và bạn yêu thơ
trong CLB thơ của xã. Các nhà thơ của Hội Văn học Nghệ
thuật tỉnh, các C LB trong và ngoài tỉnh tham gia. Đặc biệt
là các nhà thơ nguyên là lãnh đạo vùng kinh tế mới Hà Nội,
nguyên là lãnh đạo của TP. Hà Nội và tỉnh Lâm Đồng. Các
bài viết đều chứa chan nhiệt huyết và tràn đầy tình cảm chân
thực nồng nàn phản ánh phong phú sinh động về con người
của vùng đất xã Tân Hà trên mọi lĩnh vực kinh tế, xã hội,
văn hóa, có sức lan tỏa và động viên khích lệ rất lớn đối với
Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân trong xã đoàn kết vươn
lên tiếp tục xây dựng quê hương Tân Hà ngày càng giàu
đẹp. Chúng tôi coi tập văn thơ nhạc là một công trình văn
hóa, một bó hoa tươi thắm chào mừng ký niệm 40 năm
thành lập vùng kinh tế mới Hà Nội (1976 - 2016) và tiến
tới 30 năm thành lập huyện Lâm Hà, xã Tân Hà
(28/10/198 7 - 28/10/2017).
Thay mặt Ban chỉ đạo xin trân trọng ghi nhận sự đóng
góp nhiệt tình quý báu của các tác giả, cộng tác viên của
C LB trong và ngoài khu vực Lán Tranh - Tân Hà. Các đồng
chí nguyên là cán bộ ban xây dựng vùng kinh tế mới Hà
Nội, nguyên là lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng thành phố Hà Nội
đã có thời gian công tác và sinh sống tại xã Tân Hà. Các tác
giả là hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tình Lâm Đồng đang
sinh sống làm việc và sinh hoạt tại Chi hội Văn học nghệ
thuật huyện Lâm Hà. Các nhà thơ của xứ Đoài TP. Hà Nội
và TP Hồ Chí Minh đã nhiệt tình tham gia để tập thơ, văn
nhạc được ra mắt công chúng. Chúng tôi xin chân thành
cảm ơn các nhà tài trợ đã nhiệt tình giúp đờ đc tập thơ được
ra mắt đúng dịp 40 năm ngày thành lập vùng kinh tế mới
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Ông Nguyễn Kim Môn

Ông Phùng Văn Thu

Ông Nguyễn Anh Đức

Nguyên Chủ nhiệm

Phó Chủ nhiệm

Phó Chủ nhiệm

CLB thơ HĐĐ

CLB thơ Tân Hà

CLB thơ Tân Hà

Ông Nguyễn Đình Chương
ủy viên BCH CLB thơ

Tác giả
Nguyễn Duy Phác

Tác giả
Phạm Thị Thanh Binh

xã Tân Hà

Tác giả
Nguyễn Văn Chân

Tác giả
Nguyễn Hữu Chừng

Tác giả
Hoàng Bảo Hùng

Tác giả

Tác giả

Tác giả

Lê Xuân Liễu

Nguyễn Thị Phương

Viết Thị Sinh

Tác giả

Tác giả

Tác giả

Tiến Thị Bích Sửu

Nguyễn Đình Thắng

Vũ Thị Tâm

Tác giả

Tác giả

Tác giả

Nguyễn Thanh Thìn

Kiều Xuân Thịnh

Hà Đức Ái

ÜBND xã Tân Hà

Nhà văn hóa xã Tân Hà

VĂN
Hươnq SRC TRR HR

NGUYỄN ĐẢNG CHẤN

VỀ MỘT BÀI THƠ KHẮC ở BIA MỘ
CỤ TRẠNG BÙNG
(PHỦNG KHẮC KHOAN)
Sau khi đọc cuốn Tinh hoa Phùng X á của ông Phùng
Khắc Đồng, nhà giáo về hưu (hậu duệ của cụ Phùng Khăc
Khoan), tôi được hiểu rõ về lịch sử truyền thống xây dựng
làng Bùng vê mọi lĩnh vực, địa lý, chính trị, kinh tê, văn
hóa, xã hội.
Đặc biệt tôi rất ấn tượng và tâm đăc với tâm bia khăc
ghi 9 bài thơ của 10 danh sĩ thời bấy giờ (1857 - 1858) viết
ca ngợi công đức của cụ Trạng Bùng Phùng Khăc Khoan.
Trong đó đặc biệt đáng chú ý là bài thơ của Nguyên Hung
Yên, án sát sứ Phương Đình, Nguyên Văn Siêu cung đê.
Nguyên văn :
Đ ô Thong vơ vi tập thi danh
K h ản g ngôn nhất s ớ độn g Yên Kinh
Nhân tài như thử chân ban g ngạn
Từ tảo hà nan kiến sứ thành
Tang tử thiền niên d o huyêt thực
Vãn sơn nhất p h iến tự g ia i thành
Vị thi tiêu đ ắ c đồn g tâm kính
Biểu m ộ khu khu ngưỡng ch ỉ tình.
Ông Phùng Khắc Đồng và các bậc túc nho trong làng
và cụ Nguyễn Đăng Dự và các xã xung quanh đã đọc và
dịch nghĩa, dịch thơ để bạn đọc chiêm nghiệm và cùng
thưởng thức. Dịch nghĩa :

Đô Thống là chức hư danh không hề có (của vua Lê).
Tờ kháng làm lay động cả triều đình Yên Kinh nhà Minh.
(Dám làm thế) quả là nhân tài chân chính của đất nước (tuy
vậy) lời nói vẫn phải tao nhã để vẫn tỏ lòng thành của sứ
quán (vì thế) hàng ngàn năm sau vẫn hương khói phụng thờ.
Một tấm bia tỏ lòng cao như mây núi. Có lòng trung kính mộ
nên có người thi hành « xây mộ cụ » rõ ràng một khu để cùng
ngưỡng mộ và càng tâm đắc biết bao.
Nguyễn Văn Siêu (1796 - 1872) tự là Tốn Ban, hiệu
là Phương Đình, người thôn Dũng Thọ (trước là phường
Đông Các), huyện Thọ Xương, tỉnh Hà Nội xưa. Đỗ cử
nhân khoa At Dậu năm 1825 thứ 2 (hương á) đô phó bảng
khoa Mậu Tuất 1838 (Minh Mệnh 19), làm quan án sát sứ
Hưng Yên. Đi sứ Tàu năm 1849 có tài làm thơ (thần Siêu
thánh Quát) tác phẩm có « Phương Đình thi tập » ; « Tùy
lục bút » là ngưcn xây dựng đài nghiên tháp bút ở đền Ngọc
Sơn bên bờ hồ Hoàn Kiếm Hà Nội.
Một số bài dịch như sau :
Dịch thơ :
Đ ô Thông m à chi c ả i cũ danh
M ột b ài từ c h ố i độn g Yên Kinh
Người tài như thê chân danh s ĩ
B ón g bây lờ i thơ khó củng thành
Quê củ nghìn năm còn củng tê
Non mây m ột d ải đẹp như thcinh
Trước là đ ã đư ợc người tôn trọng
L ăn g m ộ dành riên g m ột tâm tình
Nguyên Đ ăng Dự (Phừng Xả)
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Q uốc p h o n g đ ô thong d ê cam s a o
Lý giỏi, lời hay, độn g h ă c trào
C hí lư ợc tài cao, dân vừng cậy
K h ó khăn ch an g quản việc vua trao
Tầm tang dân dắt dân vui sôn g
B ia k h ắ c lưu danh nước tự h à o
Kỉnh p h ụ c tiền công, dân g khúc vịnh
L òn g thành lang lặng trước lãng bcìo.
Nguyễn Vãn G iáp (Bình Phú)
(3) Đ ô Thông p h o n g chi m ãi cá i danh
S ớ Tàu chôn g lại độn g Yên Kinh
Nhân tài đất nước thật c a o quý
L ờ i lẽ ban g g ia o vân c h í thành
Quê quán ngàn năm dân củng tê
B ia đ ê một tâm đât tôn vinh
C hưa làm m à đư ợc cùng trân trọng
Năm m ộ luôn luôn ngỏ m ôi tình.
Nguyễn K iến (C hàng Sơn)
Đ ô Thông bù nhìn trả tước danh
K h ản g từ m ột s ớ độn g Yên Kinh
Tài h o a ch ót vót vang hôn nước
L ờ i lẽ văn h o a tỏ bụng thành
H ương kh ói ngàn thu qu ê quản cũ
L ặn g mây muôn thủa núi sôn g mình
Sửa san g chung đư ợc niêm tôn kỉnh
N gưỡng m ộ còn lưu m ãi chút tình.
Nguyễn M ạnh Toàn (Ilư ơn g Ngải)
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L ờ i khán g s ớ dân g độn g B ắ c Kinh
Phùng cô n g chánh sứ lây lừng danh
N gười tài thử thách nơi lân q u ốc
L ờ i đẹp g iả i nan tiêp sứ thành
Dâu b ã i nghìn năm hưng s ĩ khí
Núi mây m ột kh ối tự sinh thành
Y thơ trước đư ợc muôn lòn g mến
C hỉ muôn luôn luôn kêt thịnh tình.
Nguyên Văn n ồ n g (Yên Sở)
Qua bài thơ của danh sĩ Nguyễn Siêu thời bấy giờ được
mệnh danh là : « Thần Siêu thánh Quát » cùng với 8 bài thơ
khác của các danh sĩ cùng thời bạn của ông quan Huấn Đạo
Thạch Trạng Bùng chứng tở tài kinh bang tế thế, công đức
của cụ Phùng với triều đại Lê Trung Hưng lúc đó thật to lớn.
Không những cụ có tài về quân sự, kinh tế, chính trị mà cả
trên lĩnh vực ngoại giao, bang giao với các nước lân cận nhất
là nhà Minh - một đế quốc phong kiến lớn bên cạnh luôn
luôn có tư tưỏng và hành động xâm lược và coi thường nước
Việt Nam nhỏ bé của chúng ta.
Cụ Phùng Khắc Khoan là vị sứ thần tài giỏi đã dâng
sớ tấu bằng những lời lẽ khôn khéo có lý, có tình để thuyết
phục vị vua nhà Minh phải bở lệ cúng hai người bằng vàng
cúi đầu khép nép nay triều cống 2 người bằng vàng nhưng
ngẩng đầu hiên ngang và đặc biệt quan trong 5 hơn là thay
đối sắc phong cho Vua Lê chức Đô Thống vô nghĩa và quá
coi thường địa vị của ông Vua một nước thay vào đó là
tước phong Quốc Vương An Nam đứng đầu một vương
quốc. Qua đó cụ Phùng Khắc Khoan đã rửa được nỗi nhục
cho vua nước Nam, đất nước và nhân dân nước Nam. Nâng
cao được vị thế của nước Nam lúc đó. Các danh sĩ và cả
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triều đình nhà Lê và cả các triều đại sau này, cả nhân dân
đều phải công nhận cụ là một bậc nhân tài chân chính của
đất nước dám xả thân để bảo vệ danh dự và quyên lợi chính
đáng của Tổ quốc, của nhân dân, không khuất phục trước
cường quyền, bạo lực, tiền tài - danh lợi. Một con người tài
năng đức độ hiếm có ở một thời đại.
Nay xin được chép lại bài thơ vào cuôn văn thơ
« Người đi mở đất » để người đọc và con cháu tham khảo
và suy ngẫm, học tập các bậc hiền tài chân chính của quê
hương, đất nước mà còn đào tạo nhân tài phục vụ xây dựng
quê hương đất nước hiện tại và sau này.
Theo Tinh H oa Phùng Xả của Phùng K hắc Đồng
Tháng 9/2009
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NƠI ẤY TÂN HÀ
Mời bạn đến thăm quê tôi. Vượt qua đỉnh dốc 800,
một vùng trời đất Tân Hà mở ra. Tâm hồn bạn sẽ được thăng
hoa, lâng lâng nhẹ nhõm. X e bon bon trên tỉnh lộ 725 bóng
loáng như một dải lụa đen, dẫn đến ƯBND xã.
Neu bạn đến vào dịp tháng 10, hai bên đường hoa dã
quỳ nở rộ, sắc vàng rực rờ, đung đưa trước làn gió Nam mát
rượi. Từ gác 2 trụ sở ƯBND xã, phóng tầm mắt ra xa, ống
kính của bạn hiện lên toàn cảnh bức tranh vùng đất đai dân
cư trù phú, xinh đẹp và ngoạn mục như một bức tranh màu
sơn thủy hừu tình.
Đất dở bazan màu mỡ cộng với bàn tay lao động cần
cù, thông minh sáng tạo của hàng vạn cư dân nơi đây đã
làm nên những vườn cây cà phê, chè, dâu tằm và các loại
cây ăn quả, cây hoa màu quanh năm xanh tốt và nhừng mùa
vàng bội thu. Người nông dân xã chúng tôi giàu lên nhờ có
quỹ đất rộng và tốt, trồng cà phê và dâu tằm, nhất là những
năm được mùa, được giá.
Cảnh quan khu trung tâm Tân Hà thật là bề thế uy
nghi, hài hòa, tươi đẹp. Tọa lạc trên một khu đồi cao nhất
là trụ sở ƯBND xã. Rồi đến nhà văn hóa, khu trường tiểu
học, trung học cơ sở, trung học phô thông, bưu điện, ngân
hàng, trạm x á ... đáp ứng nhu câu học hành, chừa bệnh và
dịch vụ văn hóa xã hội cho nhân dân. Từ ngã tư Tân Hà, ta
quay về phía đông, tây, nam, bắc chừng lkm đã bắt đầu
hình thành một trung tâm mua bán sầm uất, đông vui như
một siêu thị lớn. Hai bên trục đường là các dày nhà mái
bằng, nhà tầng san sát. Phía trong là chợ nhộn nhịp, sầm uất
họp suôt ngày đêm. Người ta bán đủ các loại hàng công
nghệ bách hóa, nông sản thực phẩm, rau, hoa quả tươi
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sống... phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh, chẳng thiếu
thứ gì.
Ngưòi Tân Hà rất hồ hởi và mến khách, bạn đến một lân
sẽ quyến luyến và nhớ mãi. Xung quanh khu vực ngã ba là bến
xe chạy đủ các tuyên nội nệoại tỉnh. Từ đây bạn có thê đi Đức
Trọng, Đà Lạt, các tỉnh miền Trung và về thủ đô Hà Nội. Bạn
cũng có thể xuôi về phưong Nam đến các tỉnh Nam Trung Bộ
và Thành phô Hô Chí Minh... Hiếm có bcn xe liên tỉnh năm
trên địa bàn một xã như ở đây. Việc đi lại thăm hỏi, du lịch,
buôn bán, trao đổi hàng hóa thuận lợi.
Nếu bạn có đủ thời gian thăm chơi, xin mời bạn ghé
thăm khu dân cư nhà vườn ở các thôn trong xã. Nơi đây là
khu vực được quy hoạch từ thời kinh tế mới Hà Nội, theo
mô hình V ACR thật độc đáo và có nét riênạ.
Từ đường trục liên thôn, liên xóm hắt lên đỉnh đồi,
phía trên là các nhà vườn hộ là đất đồi có độ dốc thoai thoải
10 - 15°, trước đây là rừng cây gỗ các loại, nay được quy
hoạch trồng chè, cà phê và dâu tằm. Từ trụ đường liên thôn
xuống phía thấp, là khu nhà hộ diện tích bề ngang mỗi hộ
20 - 40m, chạy dài xuống đến sình, suối, có quy hoạch nhà
ở khang trang đẹp đẽ nhìn xuống suối. Hộ nào cũng nhà
ngói sân gạch, sân bê tông rộng rãi hàng trăm mét vuông,
vừa là sân sinh hoạt, vừa là sân phơi. Tiếp theo là vườn hoa,
cây cảnh, ao cá, chuồng trại chăn nuôi. Ớ đây bà con nuôi
đủ loại gia súc gia cầm: bò, heo, gà, vịt, ngan ngỗng... Trên
bờ ao là rẻo vườn rau xanh và rau gia vị. Tất cả nhà vườn
đều được liên hoàn từ đỉnh đồi đến tận thềm sình, bờ suối,
tiện lợi cho việc sản xuất, đời sống sinh hoạt và bảo vệ sản
xuất.
Tham quan xong, xin mời bạn ở lại dùng với gia đình
bừa com nhà vườn thân mật. Thật đon giản và rất nhanh. Đồ
ăn thức uống đều sẵn xung quanh nhà. Có the đủ cả cơm gà,
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cá gỏi, rau xanh và đồ gia vị đều có sẵn. Ta sẽ có một bừa com
không kém phần thịnh soạn và ngon miệng.
Ngoài phòng ăn trong nhà, từ góc sân, hiên nhà, bờ ao
đều có the là nơi ngồi uống rượu, trò chuyện. Rưcm thì có
Cát Quế, loại rượu nếp được chưng cất ở độ cao, rót ra sủi
tăm. Nhâm nhi trong không gian thoáng đãng, mát mẻ và
trong lành thì thật thú vị. Xung quanh vườn cây ăn quả, hoa
thơm, trái ngọt, chim hót líu lo. X a xa là núi non hùng vĩ
của đại ngàn Tây Nguyên.
Chủ và khách khi đã có hứng thú thì có thể kéo kết cả
lít rượu, với thức ăn tươi ngon và câu chuyện nhà nông vui
vẻ. Khi ra về chắc chắn bạn sẽ có ấn tượng khó quên.
Không chỉ có thế, mảnh đất Tân Hà là vùng đất “Thiên
thời, địa lợi, nhân hòa”, vùng đất hứa hẹn nhiềm tiềm
năng... Khí hậu mát mẻ, ôn hòa, nhiệt độ quanh năm ổn
định trong khoảng 18 - 25°c, hai mùa rõ rệt. Mùa khô từ
khoảng tháng 11 đến tháng 3 dương lịch, mùa mưa từ tháng
4 đên tháng 10. Một ngày có thê hội đủ 4 mùa xuân, hạ, thu,
đông. Con người có thể phục hồi sức khỏe nhanh sau một
ngày lao động mệt nhọc bởi không khí mùa thu buổi chiều
và mùa đông se lạnh buổi tối khiến tinh thần thoải mái, dễ
ngủ nghỉ rất có lợi cho sức khỏe. Khí hậu phù họp các loại
cây trông nhiệt đới và ôn đới nên ba loại cây chính là cà
phê, chè, dâu tằm và các loại rau, hoa, cây ăn trái đều phát
triền tốt. Đất đai thổ nhưỡng hầu hết là đất đở bazan rất phù
họp với cây cà phê; đất sỏi và đất sít non có thể trồng chè;
đât mùn đen có độ màu dày phù hợp các loại cây màu; sình
đât thâp là nơi đào ao, hô trông rau, thả cá, chăn nuôi gia
súc,. Nguồn 1 ^
suối, nước dự
trữ tư các ao To, dam eơ ban đ ư đ ^p h ữi r r ụ cho sinh hoạt
và trồng trọt
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Người dân nơi đây lúc đầu là dân Hà Nội, Hà Tây vào
xây dựng vùng kinh tế mới Hà Nội. Từ 1980, qua 34 năm
đât lành chim đậu. nay đă có 28 tinh thành có dân cư trú
trên địa bàn xã. Lúc đầu từ 34 hộ, nay đã lên tới hơn 2.700
hộ với gần 12.000 nhân khẩu ở 11 thôn ngày càng an cư lạc
nghiệp. Dân cư mang theo bản sắc văn hóa truyền thống tốt
đẹp, phong phú từ nhiều vùng quê khắp Bắc, Trung, Nam.
Đồng thời cùng hội đủ các tay nghề tinh hoa của các vùng
miền trên cả nước. Các nghề thủ công du nhập và phát trien
nhanh, từ nghề sản xuất vật liệu xây dựng, đến các nghề
mộc, ngõa, may mặc, gò, rèn, chế biến thực phẩm, sừa chừa
máy móc nông cụ, xe máy, ô tô ... Nhà nhà làm nghề, trăm
hoa đua nở. Nhất là vào thời kỳ 20 năm đổi mới với chủ
trương chính sách của Đảng và Nhà nước vê phát triên kinh
tế nông nghiộp, nông dân và nông thôn, đặc biệt quan tâm
phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở vùng nông thôn Tây
Nguyên. Chính sách đổi mới thời mở của kết họp thiên thời
địa lợi và tinh thần đoàn kết, phấn đấu của người dân là nền
tảng vừng chắc nhất cho bà con Hà Nội và các địa phương
yên tâm xây dưng cuộc sống an cư lạc nghiệp ở đây.
Trước mắt còn phải đối mặt với không ít khó khăn về
tổ chức và quản lý kinh tế - xà hội trong quá trình công
nghiệp hóa, hiện đại hóa và đô thị hóa... nhưng cùng hứa
hẹn đây lạc quan, hi vọng ở tương lai. Không phải vô tình
mà một nhà thơ đã tặng xã Tân Hà một bài thơ nhân kỉ niệm
ngày thành lập xã như sau:
Tân H à mến khách lại nhiêu h oa
Thời tiết quanh năm rất thuận h ò a
Non nước hữu tình p h o n g cảnh đẹp
Đât đ ai trù phủ nghệ tinh h o a
Hàn vi một thuở ai xây m óng
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H ạnh p h ú c hôm nay sán g vạn nhà
Tài tử dừng dăn g đi lạ i tiêc
G iai nhân ở lại đất sinh hoa.
Cuối năm 2010, khi tổ chức kỉ niệm 1000 năm Thăng
Long - Hà Nội (1010 - 2010) và kỉ niệm 30 năm người dân
Hà Nội vào xây dựng vùng K TM ở Tân Hà - Lán Tranh
(1980 - 2010), tôi có dịp được gặp nhà thơ Lê Đình Cánh,
hội viên hội nhà văn Việt Nam, vào tham quan vùng Lán
Tranh - Tân Hà. Trên đường đưa ông đi thăm các xã Tân
Hà, Hoài Đức, Liên Hà, có ghé qua một số gia đình nhà dân
ven đường. Sáng tháng 10 nắng vàng rực rỡ, xe Ư - oát đi
chậm trên đường nhưa còn mới láng bóng, những ngôi nhà
xanh vừa hiện đại vừa duyên dáng, mềm mại, thấp thoáng
hiện ra sau những hàng cây mít, cây bơ, cây xoài, nhãn, vải,
hông xiêm ... Phía sau nhà là những vườn cà phê, dâu, chè
xanh ngắt; ngoài đường xe tấp nập vào ra chở theo hàng
nông sản cà phê, kén tằm; hai bên đường là những cửa hàng
dịch vụ mua bán nông sản, dịch vụ hàng hóa, điện m áy...
Xe đi qua khu trung tâm, trụ sở ủ y ban, trường cấp 1,2,3,
mẫu giáo đã lên tầng khang trang sạch đẹp ... Chợ Tân Hà
đông vui sầm uất đủ các mặt hàng hầu như không thiếu thứ
g ì... Nhà thơ Lê Đình Cánh lẩm bẩm: “Thật không thể tin
được đây là vùng quê mới ở ngoài Bắc đã xây dựng hàng
mấy trăm năm. Thật cứ như truyện cổ tích của nàng Bạch
Tuyết và Bảy Chú Lùn, cứ như một phép màu”. Hình như
nhà thơ đà nhìn thấy bóng dáng của cô gái Tân Hà đảm
đang xinh đẹp và duyên dáng bước ra từ những ngôi nhà
sang trọng giống như nàng Bạch Tuyết, và những tỷ phú trẻ
của Tân Hà giống như những chú lùn của những ngôi biệt
thự sang trọng trong chuyện cổ tích ngày xưa.
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Riêng tôi, mặc dù là người trong cuộc đã có mặt từ 11
- 1979, cũng không khỏi ngờ ngàng về sự thay đôi hàng
ngày của vùng đất và con người nơi đây.
Từ khi về hưu, nhất là những ngày gần đây, tôi vẫn
thường xuyên đi bộ trên con đường trục liên xã, đến những
con đường bê tông dẫn vào các thôn xóm thường xuyên
chứng kiến từng ngày, từng tháng, những con đường nhựa
và bê tông cứ nối dài mãi, từng căn nhà lầu sang trọng bên
lề đường cứ mọc lên thêm. Tôi thường ngắm từ xa những
ngôi trường, từ mẫu giáo đến cấp 3 đà lên tầng, nhìn ngắm
cảnh quan sân trường với những hàng cây phượng vĩ,
những vườn hoa đẹp đẽ khang trang, những phòng học hiện
đại, bề thế. Sau giờ tan trường buổi sáng cũng như buối
chiều, trên con đường trục chính dẫn về các ngả, sáng hẳn
lên bởi từng đoàn học sinh tan trường ra về đông vui nhộn
nhịp, những tà áo dài trắng bay phấp phới trong nắng gió
cao nguyên. Hàng năm trường PTTH cho ra trường mấy
trăm học sinh, trong đó có 30% thi đỗ vào các trường đại
học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp, tạo nguồn lao
động có trình độ cao cho địa phương và cung cấp nhân tài
cho đất nước. Thỉnh thoảng trên trục đường trung tâm xuất
hiện những nhà nghỉ, khách sạn cao tầng bề thế, sang trọng,
phục vụ hội nghị lớn và đám cưới, có lượng khách lên tới
hàng ngàn người; phục vụ khách ở xa về nghỉ qua đêm; điều
này hé hộ thêm loại hình dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng ngày
càng có tiềm năng.
Nhiều doanh nghiệp có vốn nhiều tỷ đồng, thậm chí
hàng trăm tỷ đồng đã đầu tư vào Tân Hà, trong đó có nhừng
người là công dân Lâm Đồng hoặc Tân Hà, Lâm Hà.
Trong công việc xây dựng nông thôn mới, xã Tân Hà
đang nỗ lực phấn đấu trở thành một xã là trung tâm kinh tế,
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văn hóa, xã hội của khu vực, ngang tầm một thị trấn trong
tương lai.
Tôi thầm tự hào và cảm ơn lớp người đi trước đã dũng
cảm kiên cường bám trụ vượt qua muôn ngàn gian khó để
Tân Hà tồn tại và có ngày hôm nay. Thầm cảm ơn sự lãnh
đạo sáng suốt, tài năng, nhạy bén của lãnh đạo Thành ủy;
UBND thành phố Hà Nội; Tỉnh ủy; ƯBND tỉnh Lâm Đồng;
Ban xây dựng KTM Hà Nội tại Lâm Đồng; Huyện ủy và
ƯBND huyện Lâm Hà; Huyện ủy và ƯBND huyện Đức
Trọng. Cảm ơn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân
Hà đã cần cù, dũng cảm, sáng tạo trong lao động, cống hiến
hôt tài năng và trí tuệ đế xây dựng nên mảnh đất và con
người Hà Nội trên quê hương Tân Hà trưởng thành như
ngày hôm nay. Mong muốn thế hệ kế tiếp (thế hệ thứ 2, thứ
3) sẽ kế thừa thật xứng đáng những gì mà cha ông đã tạo
dựng nên, đc bảo vệ và xây dựng vùng đất này ngày càng
phát triển, phồn vinh. Tôi hi vọng và tin tưởng vào lóp trẻ
sẽ làm được nhiều việc tốt đẹp hon cho quê hương Tân Hà,
vì tuổi trẻ ngày nay giàu sức sống, được học tập, đào tạo tốt
hơn và có những điều kiện, xuất phát điểm tốt hơn lóp cha
anh. Tôi tin tưởng lòng tin của tôi sẽ thành hiện thực trong
tuong lai gần.
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PHƯƠNG LIÊN
Bút d an h : S ôn g c ầ u
Nguyên quán: Bắc Ninh
Nơi thường trú: Gia Lâm - Nam Hà - Lâm Hà

NƠI ẦY TẰN HÀ
...K h i tôi biết Tân Hà - huyện Lâm Hà - tinh Lâm
Đồng, cũng là lúc được làm quen với nhừng người đang
làm việc và sinh sống trên mảnh đất này.
Tân Hà - cái tên thật đẹp, “Tân” có nghĩa mới, Hà có
nghĩa “Hà Nội”, Hà Nội mới trên cao nguyên Lâm Viên.
Rất đặc biệt, nơi đây là một trong những nơi có người
của Hà Nội năm xưa vào mở đất. Một vùng kinh tế mới được
thành lập sau ngày giải phóng, do chính sách của Đảng và
Nhà nước, các hộ dân một số nội ngoại thành Hà Nội đã có
mặt ngay sau đó. Họ không những là người xung phong tiền
trạm vào nơi khó khăn gian khổ mà họ còn là những nhân tài
đưa nền văn hóa sông Hồng đến với cao nguyên. Một vùng
rừng núi hoang sơ, ẩn nấp sau chiến tranh là tập đoàn Fulro.
Nước độc, ruồi vàng, vắt, dĩn, hổ báo rình rập. Cuộc sống
đầy thiếu thốn, để có được sự khởi đầu họ phải đổ không biết
bao công sức mồ hôi kể cả máu. Nơi núi rừng hoang sơ, bàn
tay thô ráp chai sần với gương mặt đầy nắng gió cao nguyên.
Rôi bừng sáng trong thành quả lao động, gặt hái gieo trông
của mùa nương rẫy. Họ là những chàng trai cô gái đất Hà
thành tóc còn vương mùi hoa sữa...
...vẫn những chàng trai và cô gái năm xưa ấy, đôi
vào giờ đây là những bậc cao niên hăn sâu nét thời gian.
Mái tóc hoa râm, bước chân cao thâp, nhưng thật đáng tự
hào, họ là những người không thiếu nụ cười trên môi. Họ
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có cả một Tân Hà đầy đủ sức vươn tầm cao xa về mọi mặt:
kinh tê, văn hóa, chính trị, xã h ộ i... bộ máy chính quyền
vừng chắc. Một phố thị mọc lên với những nhà cao tầng,
chợ, khu mua săm, trường học, bệnh viện, ngân hàng, bưu
điện..., một tầm nhìn trong tương lai đời song của người
dân Tân Hà nơi đây được bình ôn về mọi mặt kể cả tinh
thần lẫn vật chất.
Điều tôi đang muốn nói tới, đó là nét đẹp văn hóa
trong môi con người Tân Hà. Họ luôn phát huy truyền thống
văn hóa bản địa. Là những gương mặt thi ca giàu tính nhân
văn của Xứ Đoài, của quê hương đất “Trạng Bùng” đã đi
vào trang sử. Trong gian khố lao động nhọc nhằn, thiếu trên
hụt dưới của những ngày tháng khởi đầu lập nghiệp. Trong
họ vân nảy mâm xanh tươi nlìừng áng thơ được chắt chiu
từ hương đât bazan. Không bict từ khi nào trong bàn tay
chai sạn ây, đã có những nét bút thật mêm mại cho bao áng
thơ năm lòng bạn đọc? Phải chăng những nhân tài được chăt
chiu từ tinh hoa của trời đât? Những vần thơ đã có sức lan
tỏa trong diên đàn quân chúng. Đó là nội dung tình yêu quê
hương đât nước của người xa xứ. Nôi nhớ đau đáu một Hà
Nội xưa cố kính. Họ khao khát gửi hồn mình vào thi ca về
nơi cô hương. Họ đã trở thành những nhà thơ đúng nghĩa.
Qua đây, tôi xin phép được nêu điên hình một vài cây bút
đã làm nên nét đẹp Tân Hà, đại diện cho nỗi nhớ quê hương
gửi lòng mình vê cội nguồn; là lời của núi sông, là tiêng
lòng và hơi thở của người dân xa xứ.
“Chủng con đi m ở cõ i p h ía trời Nam
Vê lại xứ Đ o à i thăp hương dân g cụ
B ô i h ồi qu ả m ột chiểu xuân nang tỏa
Cụ Trạng củ a dân mình m ang tên qu ê hương ”
Cụ: Trạng Bùng
(Gửi về quê mẹ - Nguyễn Gia Tình)
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Nhà thơ Nguyễn Gia Tình thật khéo léo trong cách
dùng ngôn ngữ, vừa như chắt lọc tinh túy trong câu viết
“Bồi h ồ i.. .chiều xuân. .
“Cụ Trạng của dân mình!”
Đó là niềm tự hào của dân tộc, là nỗi nhớ về cội nguồn
của mỗi người xa qu ê...
V à ...
“Ngõ xưa” đây rồi! Nhà thơ Nguyễn Đăng Chấn.
Một người giàu tính tự sự, không ồn ào phô diễn,
nhưng trong lòng ông sâu thẳm một cách nhìn. Đi rồi đe
nhớ...để tìm lại dấu ấn đã qua một thời trai trẻ. Nhà thơ gợi
lại nỗi tha thiết n hớ thềm cũ, ngõ x ư a:
"... Tôi về thăm lại ngõ xưa
Xôn x a o kỷ niệm g ió m ưa m ột thời
Thương b èo dạt, tiếc m ây trôi
Tôi về tìm lại cả i tôi thuở n ào ”.
Thật giàu hình tượng trong cách diễn tả có phần mộc
mạc dễ hiểu mà không dễ chút nào...gợi cho ta nhớ những
kỷ niệm của tuồi thơ: nhớ cánh diều, dòng sông, bến nước,
bóng đa...
Trong những trăn trở đầy vơi nhớ nhung da diết một
Hà Nội có nét cổ kính của nhà thơ Hà Đức Ái, với những
câu thơ “Hà Nội của tôi ơ i!” ta thấy được nỗi nhớ quê tới
xé lòng bởi chữ “ơi...!” như tiêng vọng từ nơi xa thăm. Rôi
lại như thật gần “Ben tàu điện bờ hồ mỗi lúc leng keng” hay
“Dù ở nơi đâu đều hướng về Hà Nội...Hà Nội của tôi ơ i!”
Những câu thơ như nhịp cầu nối giữa cao nguyên với Hà
thành của người con xa quê hương luôn hướng vê cội
nguồn. Nhà thơ lột tả rất rõ sự nhớ nhung của mình trong
từng câu chừ.
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Nỗi nhớ quê hương, đất nước, con người; nhắc ta
không thể quên một tình cảm thật thiêng liêng cao đẹp, đó
là hình ảnh người Mẹ. Nét đẹp của Mẹ là ngự trị trái tim
mỗi chúng ta, đe rồi lắng sâu vào tâm thức. Ta có thể cảm
nhận qua tác phấm của nhà thơ: Nguyễn Duy Phác thấy
được hơi ấm của ‘Than Hồng”:
“D òng sữ a mẹ, m át tựa p h ủ sa
Tinh huyêt cha, than hồn g ủ h ạt ”
Ông là một hội viên câu lạc bộ xã Tân Hà, cũng đã
cho ra đời đứa con tinh thần với tác phẩm: “Than Hồng”
mang nhiều nội dung khác nhau: về đạo lý, tâm linh, về mẹ,
cha, quê hương...đổ rồi: “Lắng một chừ tâm”.
Là người cầm bút, nhưng thấy mình còn bị hạn chế
rất nhiều trong cách nhìn tồng thế. Trên đây là một số nhận
thức mang tính sơ bộ về THƠ và NGƯỜI THƠ của Tân Hà,
đã góp nhừng nét đẹp văn hóa làm nên một Tân Hà, có bề
dày về thi ca.
Ngoài những nhân vật điển hình, đáng kể thêm là những
nhà thơ: Phùng Văn Thu - Anh Đức - Nguyên Phương —Đình
Chương - Kim Môn và một số thi sỹ...mà tôi được biết tới,
đã làm nên diện mạo một Tân Hà trong nét đẹp thuần khiết
cua người Hà thành; thối hồn những áng thơ hay vào lòng quê
hương Tân Hà và bạn đọc xa gần.
Chúc các nhà thơ dồi dào sức khỏe, cống hiến nhiều
hơn nừa những tác phấm có giá trị nghệ thuật, xây dựng
Đảng và chính quyền vừng mạnh, thực hiện một Tân Hà
“chuẩn mực văn hóa”.
Ngày 01 thảng 04 năm 2016
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NGUYỄN DUY PHẠC
Bút dan h: Tâm L an g
Nguyên quán: Thạch Xả - Thạch That - Hà Nội
Nơi thường trú: Tân Hà - Lãm Hà - Lâm Đông

HỒI KÝ
Cải Tết đầu tiên ở Tây Nguyên
Gia đình tôi ba mươi tư hộ dân của huyện Thạch Thất
được Nhà nước điều động vào xây dựng vùng kinh tê mới
Hà Nội khu vực Bãi Cháy - Lán Tranh, thuộc huyện Đức
Trọng, tỉnh Lâm Đồng, nay là xã Tân Hà, huyện Lâm Hà,
tỉnh Lâm Đồng. Từ sáu giờ sáng, xe đến đón dân của các
xă đi xây dựng kinh tế mới. Đốn tám giờ, ba mươi tư hộ dân
chúng tôi tập kết ở sân vận động huyện Thạch Thất. Chúng
tôi được ông Trần Duy Dương - Phó Chủ tịch thành phố
Hà Nội, ông Vương Tước - Trưởng ban vận động kinh tế
mới cùng các ông lãnh đạo của huyện Thạch Thất có mặt
tiễn đưa căn dặn và động viên chúng tôi. Mười giờ, hai đoàn
xe cùng chuyển bánh, xe vận tải chở hàng hóa, các đồ dùng
thiết yếu cùng đoàn xe chở dân. X e từ từ chuyển bánh, các
ông lãnh đạo của thành phố, huyện Thạch Thất cũng như
cha mẹ, anh em cùng với nhân dân không thê câm nôi nước
mắt lưu luyến tiễn đưa. Hôm đó, là ngày mùng mười tháng
một, năm một chín tám mươi của thế kỷ trước, âm lịch vào
ngày hai mươi ba tháng một năm Kỳ Mùi, chỉ còn hơn một
tháng là đón năm mới Canh Thân. Vào lúc mười bảy giờ,
ba mươi tư hộ dân chúng tôi lên tàu ở ga Hàng c ỏ , rời quê
hương, xa Hà Nội đi đến vùng Nam Tây Nguyên xây dựng
quê hương mới.
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Cuộc hành trình suốt ba ngày, ba đêm trên tàu, đến
sáu giờ ngày mười bốn tháng một, năm một chín tám mươi
tàu tới ga Thủ Đức. Chúng tôi ở lại Thủ Đức một ngày một
đêm. Sáng ngày mười lăm lên xe ô tô, chạy đến mười sáu
giờ đến khu Bãi Cháy - Lán Tranh (Tân Hà ngày nay). Các
gia đình chúng tôi được Nhà nước cấp cho một căn hộ, nói
là căn hộ song chỉ có tám cái cột gỗ dầu bóc vỏ, cắt ngoàm,
đóng đinh để ghép kèo, xà, gỗ vào với nhau. Trên lọp tôn
pờ - lô xi măng. Hộ từ hai đến năm khẩu được cấp một căn
hai mươi tám tấm, hộ từ sáu đến tám khẩu được ba mươi
hai tấm, hộ từ chín khấu trở lên được cấp căn hộ ba mươi
sáu tâm. Tất cả căn hộ Nhà nước cấp chỉ có vậy.
Mặc dù nhà cửa được Nhà nước cấp chỉ có thế, song
tất cả các gia đình chúng tôi không buồn rầu, chán nản mà
bắt tay ngay vào công việc trước mắt. Lấy ván gỗ, chăn
chiếu quây một góc nhà để lấy chỗ ngủ. Tiếp đến là lấy các
cây củi khô gần nhà để đốt, sưởi cho ấm vì thời tiết của Tây
Nguyên trước kia rét lắm, không như bây giờ.
Ngồi bên ánh lửa hồng, tôi suy nghĩ công việc ngày
mai. Song, tôi cũng như vợ và các con, trải qua năm ngày
năm đêm xe tàu, mệt nhọc, mất ngủ... Tôi cũng thiếp đi lúc
nào không rõ. Sáng hôm sau mặt trời lên cao tôi mới tỉnh
dậy, nhìn những cây củi vẫn còn than, tôi nhè nhẹ đẩy vào
cho lửa cháy. Ngồi nhìn vợ và ba đứa con vẫn đang ngủ vì
quá mệt. Khoảng tám giờ sáng tôi gọi vợ và các con dậy.
Các con tôi chúng ngơ ngác nhìn xung quanh, cháu gái đầu
mười hai tuổi hỏi tôi: “Bố ơi! Sao nhà mình lại ngủ ở đây?
Đây có phải là rừng không bố?”. Nghe cháu hỏi tôi lặng
người đi vì quê nhà xây, có các ông bà, cô bác, anh chị em
đông đúc, còn đây thì... Tôi định thần lại bảo vợ lấy các
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thứ đồ ăn mua ở Thủ Đức ra ăn sáng và cũng là đế cho các
cháu vui.
Trong lúc ngồi ăn cùng vợ con, tôi nghĩ công việc
trước hết là tìm nước để lấy nước sinh hoạt. Ăn qua loa
xong tôi bảo vợ trông các con, còn tôi đi tìm kiếm nước.
Cũng may vì là đồi bát úp, rừng vẫn còn nguyên sinh, nên
xuống vệ đồi chì đào một mét là có nước ngay.
Nhà nước cấp nhà song không có ván bưng xung
quanh, nghỉ một ngày tôi bắt đầu đi tìm kiếm gỗ ở các bờ
lô. Máy ủi gom lại, ở đó có rất nhiều cây dầu, thông to,
thẳng. Tôi rủ chú Đức - người con cô bên nhà vợ, biết xẻ,
còn tôi làm thợ mộc tàm tạm. Hôm sau, anh em chúng tôi
bắt tay ngay vào việc xẻ ván bưng. Các hộ kinh tế khá thì
đăng ký với cán bộ mua của xí nghiệp gỗ vùng kinh tế mới
Hà Nội ở Nam Ban về thưng. Các gia đình khó khăn không
biết xẻ thì lên rừng chặt cây que về thưng bên trong, ngoài
thì cắt cỏ tranh che sương gió.
Ngày đi xẻ ván, tối đến tôi tranh thủ cuốc đất trồng
rau, vì tôi đã đi tiền trạm hiểu rất rõ tình hình nên đã mang
theo các thứ hạt giống vào gieo trồng. Thời gian trôi qua
quả là quá nhanh, khi thưng kín nhà đã là mười chín tháng
chạp, là tiền trạm nên tôi biết đất đỏ ba dan mùa khô rất bụi.
Vì thế, tôi đã mua ba tạ vôi hả mang theo vào làm nền nhà
chống bụi, nhất là chống bọ chét - một loại côn trùng gây
ra bệnh dịch hạch rất nguy hiểm . Làm xong nền nhà, đã là
ngày hai mươi ba tết - Táo Công. Sáng ngày hai mươi bốn
âm lịch, ban kinh tế mới Hà Nội cho một chuyến xe đưa
dân đi chợ Đức Trọng sắm tết, trong đó vợ tôi. Tiếng là đi
chợ sắm tết nhưng vợ tôi chỉ mua bốn cân vừa mỡ, lẫn da
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lợn; vài cân tép khô; vài cân măm tôm; một sô su hào, củ
cải. Phần da lợn nhà tôi làm thật sạch, luộc lên, thái nhỏ
cùng với tóp mỡ trộn với mắm tôm làm thực phấin cho các
cháu ăn dần. Ngày hai mươi bảy tháng chạp, ban lãnh đạo
kinh tế mới phân phối hàng tết cho dân, gia đình tôi năm
khấu được một bao thuốc lá Thăng Long, ba gói thuốc lào
Thống Nhất, một chai rượu chanh, năm lạng đường và năm
lạng mứt lạc. Phần thực phẩm ban kinh tế mới Hà Nội viết
giấy giới thiệu cho ông Nguyễn Đăng Chấn và ông Nguyễn
Văn Côn đến nông trường Phú Sơn liên hệ mua thực phẩm.
Sô khâu lúc đó bao gôm cả dân và cán bộ khoảng hai trăm
hai mươi người nhưng chỉ có một con lợn sáu mưoi cân hơi.
Ngày ba mươi tết, tiễn Kỷ Mùi đón Canh Thân, thời gian
cứ âm thầm, lặng lẽ chầm chậm trôi đi. Vào khoảng mười
bảy giờ, ông Nguyễn Văn Ký, trưởng ban bảo vệ mang súng
trung liên và M 79 vào khu trung tâm cùng với các ông cán
bộ tăng cường bắn vào rừng để cánh báo Pulro. Là lực
lượng quân sự vẫn sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ nhân dân ăn
tết. Tối đến tất cả các bờ lô dân đốt cùng bốc cháy như một
con rồng lửa khổng lồ dài hàng cây số sáng rực cả vùng trời
Nam Tây Nguyên như báo hiệu một điềm lành tương lai của
quê hương mói sẽ ấm no, đầy đủ và hạnh phúc. Và thực tế
đã thành hiện thực, Lán Tranh - Canh Thân năm xưa và
Tân Hà - Bính Thân ngày nay.
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PHÙNG VÁN THU
Nơi ở: Tản Hà - Lâm Hà - Lâm Đồng
Nguyên quản: Bính Phủ - Thạch Thất - Hà Nội
Chủ nhiệm CLB thơ Hương Đất Đỏ xã Tản Hà Lảm Hà - Lãm Đông.

KÝ ỨC TÂN HÀ
Nơi đây 30 năm, về trước có tên là Bãi Cháy - Lán
Tranh, một vùng đât hãy còn hoang vu thuộc huyện Đức
Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Mãi đến năm 1987, khi huyện Lâm
Hà được thành lập thì xã mới Tân Hà được hình thành ngay
trên chính mảnh đất ấy. Và rồi, Tân Hà trở thành một trong
những thị tứ trung tâm của huyện mới Lâm H à...
Trong dòng hôi ức, tôi không thê nào quên những
ngày đâu xa quê hương xứ sở đên lập cư nơi vùng đât xa
xôi trên cao nguyên Lâm Viên. Khoảng 3 giờ chiêu ngày
15/01/1980, một đoàn người đi xây dựng vùng kinh tê mới
gồm 34 hộ với hơn 100 nhân khẩu đã được Huyện ủỵ,
phòng khai hoang huyện Thạch Thất (Hà Tây) đưa đen
mảnh đât này. Đât mới là đây... Oi chao! Chỉ có rừng rậm
âm u, suốt ngày mây phủ, là thú rừng hoang dã, là nơi Fulro
ẩn nấp đêm ngày, là nạn sốt rét rừng ác tính, muỗi vắt, ruôi
vàng hằng hà sa số. Đúng là “ Thoạt tiên m ới bư ớ c chân vào
- Rừng xanh ngút măt, g ió gcio rợn tai —Suôi reo h eo hút
mây bay — Tâm tư a i cũng muon quay trở vê! ”
Rồi 1980,1981,1983... ba năm mất mùa liên tục vì khí
hậu và đất chưa thuần hóa được. Dân sống trong cảnh rau
rừng, sắn khoai thay bữa. Tâm lý chung là hoang mang,
tưởng chừng không trụ nôi. Giữa núi rừng heo hút, căn bệnh
sốt rét đã cưóp đi tính mạng của một sô người. Fulro hàng
đêm vẫn mò ra cướp bóc, bắn giết dân lành. Có người vào
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ròng lấy măng lạc lối, bị thú dữ bắt mất không về. Những
ccm lôc rừng dờ tung mái nhà, rồi mưa rừng sét đánh chêt
người... Bỏi vậy, cho nên 10 hộ trong số 34 hộ ra đi không
thế chịu đựng nồi đành trở về quê cũ. Chỉ còn 24 hộ và ngót
100 nhân khau bám trụ lại cho đến hôm nay...
Thế rồi, năm tháng dần qua. Cuộc sống tạm bợ ban
đầu đã lui dần về quá khứ. Được sự quan tâm của Đảng ủy,
Ban xây dựng vùng KTM Hà Nội, sự giúp đỡ của tỉnh Lâm
Đồng, từ trợ cấp ban đầu đến tạo điều kiện, đầu tư nên cuộc
sống của người dân vùng Tân Hà ngày càng thêm khởi sắc,
phát triên không ngừng. Ba mươi mùa thu đã qua, trải qua
ngọt bùi, cay đăng, nay Tân Hà đã trở thành một trong
những trung tâm kinh tê - văn hóa của huyện Lâm Hà. Mảnh
đât hoang vu ngày xưa nay đã là một vùng quê trù phú, dân
cư đông đúc, có đủ điện - đường - trạm. Tôi xin ghi lại đôi
dòng hồi ức bằng một bài thơ mộc mạc:
Rừng sâu xưa chăn g thây đường
Đ ât h oan g đ ã h ó a ruộng vườn xanh tươi
Tân H à trẻ lại cùng người
Quê hương vang vọng những lờ i c a ngân
C ông ơn Đ ảng xây nền tạo dán g
Đưa về dân ánh sản g văn minh
Đ ảng dân loi, vẽ khuôn hình
B a m ươi năm ây thắm tình biết b a o ...Ị
Ngày 1/1/2009
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NGUYỄN VĂN TÌNH

THỜI GIAN VÀ KÝ ức
Thời tiết se lạnh dưới ánh nắng nhạt của một buôi
chiều, cái lạnh thật khó tả bởi chưa bao giờ gặp. X e ca đưa
các gia đình đi xây dựng vùng KTM Hà Nội tại Lâm Đồng
chạy trên con đường đất bụi mù một màu đỏ bazan. Trước
mắt tôi là một ngôi nhà gỗ 5 gian với một đống lửa trước
sân được đốt đề sưởi ấm bằng những cây gỗ. X e dừng lại,
bụi mù cuốn quanh người tôi, xung quanh toàn là rừng,
vọng ra những âm thanh kỳ lạ của những loài động vật
hoang dã. Các cô chú nhiệt tình đón các gia đình xuống xe
và đưa vào khu nhà gỗ ở tạm. Mẹ tôi say xe nằm miên man.
Khi xe quay đầu trở về, tôi thoạt nghĩ và quyết định nhảy
lên xe về với ông bà ngoại, tôi vội nói: “Mẹ ơi con về với
ông bà đây”, vừa chạy, vừa nói, vừa nhảy lên cửa sau của
xe. Bỗng một bạt tai rất đau của người phụ xe đẩy tôi xuống.
Vừa đau, vừa tức, vừa rét, tôi khóc và được các cô chú dô
dành, tôi nhìn theo xe bụi mù dần xa khuất, lúc đó là khoảng
17 giờ chiều ngày 15/01/1980.
Bốn ngày sau, khi bố tôi đưa đoàn xe áp tải từ thủ đô
Hà Nội vào đến nơi, cả gia đình đoàn tụ với căn nhà gỗ 3
gian được cấp nơi quê mới. Những năm đầu, tôi vừa là một
cậu học sinh hiếu động, vừa là một lao động giúp đỡ gia
đình trồng lúa, ngô, khoai, sắn... Ngày mùa tới, thu hoạch
đầy nhà đã vơi đi nỗi nhớ quê hương bởi nơi đây đất ấm
tình người, một vùng quê mới đầy tiềm năng và hứa hẹn.
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Nhừng năm đầu rừng rậm bát ngàn, trùng điệp, dân cư
thưa thớt là phải chịu đựng những tàn dư của đế quốc Mỹ
để lại, đó là bọn phản động Fulro thường xuyên quậy phá,
bắn giết những người dân vô tội. Tôi nhớ một đêm có báo
động, bố tôi đưa một bọc tiền và căn dặn: “Con chạy và trốn
đi”, tôi cầm và chạy xuống vệ sình cỏ, ngồi nấp vào một
gốc cây to, vừa sợ, vừa bị muỗi đốt, may mà bọn chúng
không tới.
Thế rồi ngày qua ngày, tôi vừa đi học, vừa giúp đỡ gia
đình. Hồi đó thú rừng nhiều lắm, tôi thường xuyên bẫy thú,
có lần tôi còn chém được cả con hoẵng (con đỏ), mang về
chia thịt cho mọi người. Chú Cao Văn Soạn (người đưa vào
sinh sống) bắn được một con trăn to, tôi cùng chú kéo về
chặt khúc chia cho các gia đình về luộc ăn chứ đâu có biết
nấu cao như bây giờ.
Cứ thế, thời gian dần trôi, tôi lớn lên trong tình thương
yêu của gia đình, làng xóm bạn bè với thiêng liêng của núi
rừng Tây Nguyên. Năm 1984, sau khi tốt nghiệp phổ thông
tôi bước vào giảng đường sư phạm. Học xong trở về giảng
dạy tại trường PTCS Lán Tranh (nay là trường THCS Liên
Hà), thời gian ấy tôi có một người bạn tên Hưng chuyên săn
bắn thú rừng. Ban ngày tôi lên lóp, tối đến thường được
Hưng rủ vào rừng săn thú. Thú rừng nhiều lắm. Hưng lại là
một xạ thủ, bắn phát nào trúng phát ấy. Với ánh đèn pin,
mắt thú bắt đèn sáng quoắc. Có lần Hưng bắn được một con
trăn, hai anh em dùng dây ròng nút (buộc) con trăn vào cây
rồi về nhà lấy xe đạp vào chở mang về. Vào đến nơi không
thấy trăn đâu, chỉ còn lại trơ khúc gỗ và dây ròng đứt tung.
Anh em tim mãi mà không thấy con trăn, lúc đó khoảng 6
giờ tối. Chúng tôi về, đi trên đường bạn tôi lẩm bẩm nói “
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nó không thể đi xa”. Sáng hôm sau, Hưng lấy xe đạp của
tôi vào rừng tìm kiêm và đã mang được con trăn đó vê. Có
ỉần một con gấu đen xì bị bắn trọng thương năng gân
khoảng 100 kg lao vào tôi, may mà tôi kịp né tránh, bạn tôi
bắn liên tiếp 5 - 6 viên đạn A R15, nó gục tại chỗ, bạn tôi
dùng dao phanh bụng lấy mật, tiếc thay mật chỉ còn lại
khoảng 1/3, mang gấu về xẻ thịt chia cho mọi người.
Thời gian này, các cô giáo biệt phái của thủ đô Hà Nội
vào giảng dạy như chị Kim Anh, chị Hòa, chị Hương rât
thương và quý mến, giúp đờ tôi nhiều lắm. Chị em cũng có
rất nhiều kỷ niệm của núi rừng Tây Nguyên như đi hái sim,
chơi thác, bẫy gà rừng... Thế rồi hết 3 năm, các chị trở về
thủ đô Hà Nội. Tôi thì đi học nâng cao. Đốn năm 1991, ngôi
trường mà trước đây tôi được học tập và rèn luyện ở đó, tôi
rất vui và tự hào. Với thế mạnh và tiềm năng, năm ấy xã
Tân Hà tiếp tục được đón rất đông dân cư ở các tỉnh phía
Bắc vào sinh sống và lập nghiệp. Học sinh tăng đột biến.
Tân Hà trở thành một vùng đất sầm uất, khu kinh tế trọng
điểm của Lâm Hà.
Năm 1999, tôi được ƯBND huyện điều động chuyển
về phòng GD-ĐT huyện công tác. Tại đây, điều kiện và môi
trường công tác mới, tôi tiếp tục đi học các lớp nâng cao lý
luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và luôn hoàn thành
tốt nhiệm vụ được phân công. Đen năm 2006, tôi được Ban
Thường vụ huyện ủy huyện Lâm Hà điều động giữ chức vụ
chủ tịch liên đoàn lao động huyện tại đại hội lần thứ VI của
Đảng bộ huyện, tôi được bầu vào BCH Đảng bộ huyện
nhiệm kỳ 2010 - 2015 và được bầu giữ chức vụ Phó trưởng
ban pháp chế HĐND huyện nhiệm kỳ 2011 - 2016.
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Với tình cảm gắn bó và trách nhiệm của mình, tôi luôn
có ý thức hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước,
đoàn thê giao cho.
Thế đấy gần 35 năm đã qua, Lâm Hà thực sự là quê
hương thứ 2 của tôi. Nếu như trước đây, Thạch Thất - Hà
Nội với tôi găn bó thời thơ ấu thì Lâm Hà là nơi nuôi tôi
lớn lên và trưởng thành.
Giờ đây, Lâm Hà khác xưa nhiều lắm. Kinh tế - xã hội
phát triên, nhân dân đoàn kêt một lòng mà trong đó có vai
trò của tô chức công đoàn, đội ngũ công nhân viên chức liên
đoàn. Tôi rất tự hào là người con của thủ đô Hà Nội ngàn
năm văn hiến.
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CHUYEN "TAM PHAO" Of LAN TRANH

Ngay me toi mua manh vudn nay toi van con hoc cap
3, bat dau cube trudng chinh chien dau trong trot cua me toi
keo dai cho den tan bay gib. Thinh thoang toi co xuong
vudn cua me, goi la cubi ngira xem hoa lam mot chuyen vi
hanh de biet dugc bo me minh song nhu the nao. Moi lan
xuong vudn, me toi deu co gang dun day toi chay rong :
quanh nhirng nha hang xom than can. Goi la hang xom,
chac chan la khong phai budc ra cua cho mom sang nhu khi
d Ha Noi, cung khong phai ra cong chay sang cai cong ben
canh each vai budc chan, hang xom nha toi each nha toi
mot qua doi, hay it nhat cung nua qua doi, muon goi nhau
thi phai goi bang di dong.
Tu dinh doi ben nay chay sang dinh doi ben kia nhieu
khi phai chay vong vai cay so, gan nhat thi cung vai tram
met, kieu gan nha xa ngo. Md mat xung quanh la thay cay
coi, ngua mat len trdi la thay mot khoang khong binh yen
rong ldn. Cu thay me toi suot ngay chay sang nha hang
xom, nghT thu mot ba ngoai sau muoi ngay nao cung chay
vai vong hang xom, co phai hon dan thu do buoi toi di may
vong hd Hoan Kiem? Toi nghT la me da chon dugc cho
minh mot chon song binh yen. Hang xom nha toi co rat
nhieu, co khi ca mot dudng re tir nga ba Sau Cho di vao
cung dugc goi la hang xom. Lan dau di mot minh xuong toi
khong biet lan dudng nao, chi biet xe tha xuong chg Tan
Ha va ngoi im im mot cue tai do chd mot ba gia hon sau
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mươi íuôi đến chở về. Thấy mình còn vô vị hơn cả nhừng
cậu ấm cô chiêu con nhà giàu, nhà giàu có điều kiện,
mình không giàu cũng có điều kiện chẳng giống ai.
Muốn đón tôi, mẹ tôi phải đi tận 12 kin trong đó có 3 km
đường đất đỏ mưa lầy, nắng bụi vô cùng khó đi. Con
ngưòi ta đôi lúc không hăn là bân cùng mới vào những
vùng sâu vùng xa lập nghiệp, nhưng cũng không đơn
giản là chọn một chỗ để sinh kế. Đôi khi nó là cái duyên
của những người lao động cần cù tìm được một nơi đất
trời hoàn hảo đổ sinh cơ lập nghiệp.
Những năm trước đây, khi Tân Hà còn là một vùng
rừng tranh tối tranh sáng, mạnh ai vào trước thì khai hoang
trước, mặc sức mà quây đất làm vườn. Những trang trại
được lập ra từ đấy, nhà tôi gần khu Lán Tranh, thuộc Sình
Công đã được mua lại từ những người khai hoang thuả
trước. Những năm đầu làm rẫy, điện chưa có, đường cũng
không, chỉ là nhừng con đường đất đỏ được vẽ dọc ngang
chưa đánh số, có ngày mưa, bố mẹ tôi đi từ Tân Hà về Lán
Tranh vừa đi vừa đẩy xe hết 10 tiếng. Cái khổ ban đầu chưa
thấm tháp gì so với cái khố tiếp theo, những năm cà phê
mất giá, nhà nhà chặt cây cà phê thay bằng cây chè. Nhà tôi
trường kỳ chăm sóc cây cà phê theo tiêu chuẩn của bố tôi
đê ra, xen với những gốc cà phê, có năm ông trồng rất nhiều
bí Nhật, loại bí trái nhỏ dùng xuất khẩu, có năm thì trồng
đậu đen, còn bây giờ còn chỗ nào trống giừa hai cây cà phê
thì ông lại trồng ớt. Mồi ngày tiện tay nhặt thì cũng được
vài chục cân, đắt thì trên 30 ngàn một ký, rẻ thì 7 - 8 ngàn.
Hai ông bà già vác ro ra vườn cũng được hơn 100 ngàn.
Cách tính vô cùng nông dân của một ông trí thức như bố tôi
khiến tôi cùng giật mình. Qua bao năm kiên trì, từ một đám
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rẫy xấu xí đã chuyển thành trang trại cà phê hoàn thiện, ba
chị em tôi ngày đi học đại học cho đến lúc tốt nghiệp ra
trường rồi đi làm chưa đứa nào tận mắt nhìn thấy trang trại
của bố. Điều đơn giản nhất bố mẹ tôi vạch ra là nuôi cho ba
chị em tốt nghiệp đại học suôn sẻ, dựa vào cái trang trại xa
Đà Lạt tận 70 km đó. Ba chị em tôi cuối cùng mỗi người
cũng có một mảnh bằng và một công việc như ý định ban
đầu của mẹ tôi. Điều bà không ngờ được là có một ngày, tôi
bỏ Hà Nội hào hoa, phong thái để trở về bám lấy mảnh đất
dẻo quẹo dính gót giầy của ông bà để làm điểm tựa.
Thực ra, nhừng năm trước đây tôi không hề nghĩ có
ngày mình về sống tại Đà Lạt, cũng không nghĩ có ngày
ngồi tại vườn cà phê viết sách. Mười năm trước càng không
bao giờ nghĩ mình sẽ sống tại nơi nào khác ngoài Hà Nội,
tình yêu đơn giản níu giữ con người ta bởi rất nhiều thứ và
tôi yêu Hà Nội. Vậy mà chỉ 5 năm sau Hà Nội không còn
là điểm sống lý tưởng mà tôi lựa chọn cho mình. Neu nói
về nhiệt độ và khí hậu thì Tân Hà có không khí rất dễ chịu,
thực sự có cảm giác còn dễ chịu hơn so với Đà Lạt, ban
ngày ấm áp, ban đêm se se lạnh, không gian thoáng đàng
và láng giềng thân thiện. Nếu để sống và không quá phụ
thuộc tiện nghi hiện đại thì Tân Hà là nơi lý tưởng, nhưng
có lẽ một khi đã quá quen với phố phường, quá quen với ồn
ào thì nơi đây quả thật không phải là chốn dung thân. Mỗi
đêm tối đứng trên sân nhìn sang bên kia sông, dưới ánh sáng
của thị trấn Di Linh rọi sáng cả một vùng trời tối đen, tôi
lại thấy mình thanh thản khi đứng trong vùng tối chứ không
phải đang bươn bả ngoài vùng trời sáng ánh đèn.
Láng giềng ở đây có thể qua nhà nhau xin vài quả mít,
lấy vài quả đu đủ... Nói chung cái gì có thể ăn được ở vườn
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nhà hàng xóm thì cũng có thể là của ta ngoại trừ cà phê.
Không ai tiếc nhau những thứ mà ở thành phố hay tiếc.
Cách đây 7, 8 năm khi bố tôi hiến tặng đất xây trường học
cho thôn ông cũng nghĩ là mình có đất mà nhà trường thì
không đủ đất xây trường học cho các cháu, cũng không
nghĩ mình là người tốt. Phóng viên có về hỏi thăm ông đề
viết bài thì ông cùng không đồng ý viết, xây trường là
việc nên làm, cho đi 1.000 mét vuông đất cũng là chuyện
nên làm, thế nhưng khi cần chặt bỏ một cây cà phê đê làm
sân thì ông đắn đo suy nghĩ thế nào đó lại quyết định
không nờ chặt.
Chuyện không ai nhắc lại, tự nhiên tôi lại lôi ra,
thực ra việc này ông cũng không biết. Cũng như tôi,
chăng bao giò' tôi lại tin được một ông bác sỹ lại có thê
sông dân dã chan hòa cùng với người làm thuê với cùng
một khâu phân sông như nhau. Ngược lại ồng cũng
không bao giờ tin là một đứa đã quen với lối sống hào
nhoáng như tôi có thể sống ở đây như những người nông
dân thực thụ.
Mười mấy năm không ngó ngàng đến trang trại, bỗng
một ngày tôi trở nên gắn bó và thân thuộc, thân thuộc cả
với nhừng người hàng xóm cả đời mình không giao tiếp với
họ, thân thuộc với những con gà đang gài đất bới giun ở gốc
cà phê. Tự nhiên giống như đã sống hàng chục năm ở một
nơi toàn đất là đất, đất dính khắp nơi, đất len vào cả những
ngóc ngách sâu kín nhất trong lòng người cùng như trong
bừa ăn, trong cuộc sống hàng ngày. Không có giai đoạn
chuyến đồi, bước xuống đất là tôi biến thành nông dân,
bước bằng giày cao gót trên phố lớn tôi lại thành dân thành
thị, nhưng bản thân tôi lại muốn trở thành nông dân thực
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thụ thay cho kiểu nông dân nửa vời. Chưa nói về thu nhập
của tôi, chỉ cần nói về thu nhập mỗi năm hai ông bà già
ngoài 60 tuổi vẫn thu được 500 triệu cho 5 hecta cà phê sau
khi trừ hết chi phí chăm sóc và thuê công, trong khi một kỹ
sư xây dựng như em trai tôi thu nhập thuộc loại cao từ chính
công ty vào khoảng 250 triệu kể cả thưởng. Mỗi ngày ông
bà quản lý, phân công công việc cho nhân công là chính,
đương nhiên cũng có làm những công việc nhẹ nhàng coi
như là một hình thức vận động. Xem ra, mọi thứ chuyên
tâm cũng đem lại cuộc sống sung túc, cái khó nhât cho
những ai chọn đất đai làm nghề, đó phải là tình yêu với đất.
Cạnh vườn nhà tôi có một gia đình người Hưng Yên,
ngôi nhà nhỏ với hai đứa con trai đang tuổi nghịch ngợm.
Chị là người đàn bà mạnh mẽ, ồn ào và thô lỗ, nhưng cái
thô lỗ ấy khiến cho người đàn ông cảm thấy vững vàng và
ấm áp. Có giai đoạn, cứ 10 giờ đêm, trời mưa như trút nước,
chị mặc áo mưa dắt xe máy qua khúc đường đất trơn tuột đi
rình con chơi điện tử tận Tân Hà để bắt con về, cả mấy năm
trời vật lộn với đứa con trai ngỗ ngược đang tuổi ương
ngạnh ; sự vững vàng cộng với tình yêu của người mẹ đã
khiến đứa con hồi tỉnh. Nước mắt và sự khốn khổ của người
mẹ khiến đứa trẻ bỗng trở thành một cậu thanh niên trưởng
thành đến không ngờ. Để tách con khỏi những người bạn
xấu, người bố một mình dắt con về quê tận Hưng Yên, đi
gửi con tại nhà bà ngoại đê cách li và có thời gian giám sát.
Nghe chị kể đoạn trường lấy con ra từ nhừng ổ game, những
lần đánh nhau sát phạt của những đứa trẻ từ bán sơn bán địa
đến ghê người. Thế mới thấy những con người đã quyết
bám trụ với đất có sự kiên quyết sắt đá đến không ngờ. Tiền
nuôi thằng con tính bằng trăm triệu, trong khi vợ chồng và
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đứa con nhỏ trong trang trại cũng chỉ dùng đến bằng ấy. Tôi
không ngờ người đàn bà xô bồ ồn ào ấy lại là một người mẹ
kiên cường chiến đấu với thói hư tật xấu để lôi đứa con ở
lưng chừng hư hỏng trở lại thành một đứa trẻ biết suy nghĩ
cho người khác. Thành công của chị khiến tôi khiến tôi cứ
nghĩ mãi về những đứa trẻ được nuôi nấng và chăm sóc
trong bọc trứng, ngẫu nhiên trở nên hư hỏng do thói quen
chiêu chuộng vô tô chức của gia đình.
Trước đây khi vẫn còn làm báo tại Hà Nội, chứng kiến
cuộc sống trôi qua vùn vụt, những cuộc tranh giành nghiệt
ngã, những lần cầm tiền để chạy vào trường điềm cho
những đứa con của bạn bè, tôi cảm thấy cuộc sống sao mà
buồn tẻ. Con người ta tính toán với nhau, trẻ tính toán kiểu
trẻ, già tính toán kiểu già. Cuộc sống cứ trôi đi xung quanh
những điều bon chen tẻ nhạt và hèn mọn khiến cho những
người đang sống cũng trở nên xấu xí. Tôi chợt nhận ra một
điều giản dị nhất trên đời, chỉ cần sống cho đúng là người
tốt cũng đã là danh giá lắm rồi, không cứ bạn là ai, chỉ cần
bạn là người tốt thì cuộc sống coi như cũng thành công hơn.
Bây giờ tôi cũng như những người hàng xóm xung
quanh mình, mỗi sáng dậy nấu cơm, cho gà ăn, ngắm không
gian rộng lớn trên đầu mình không còn dây điện giăng
chằng chịt. Cảm thấy một sự hạnh phúc nhẹ nhàng lan tỏa
trong tâm hồn, những điều đơn giản như vậy cũng mất bao
nhiêu thời gian mới nhận ra được. Những chuyện tầm phào
tôi từng nghĩ mình không để ý đến, bây giờ lại là câu chuyện
hàng ngày trong những bữa cơm, chuyện nhà hàng xóm,
chuyện tang gia, ma chay, cưới xin của con cái nhà ai đó
mà tôi không quen cũng đều được bàn tán. Và thế là mỗi
ngày, mỗi ngày tôi cảm nhận trang trại này gần hơn, sâu sắc
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hơn và nơi đây mới chính là nhà của tôi sau những năm
ròng rã ở những vùng đất lộng lẫy nhưng không thanh
bình. Nhà của tôi là nơi có bố mẹ tôi đang sống ; có cuộc
sống giản dị của cả gia đình lặng lẽ trôi qua mỗi ngày,
không ồn ào náo nhiệt, không tranh chấp ầm ĩ. Chỉ có
những câu chuyện hàng xóm, những câu chuyện chăm
sóc nhà cửa, cây cối, đất đai. Ỏng bố chủ trại của tôi
hàng tối ngồi mở máy Online đọc báo, tôi nửa ngôi nửa
nằm trên giường cạnh mẹ nghe kế chuyện hàng xóm.
Không buồn chán khi kết thúc một ngày làm việc cật lực.
G iấc ngủ đến rất nhanh và chuẩn bị cho một ngày làm
việc mới khi mặt trời vừa lo dạng.
Cuộc sống tìm cho mình một chốn thanh bình cũng
khó như khi ta tìm được một người bạn đời vừa ý.
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CHUYỆN KỂ THỜI T ư ổ l TRẺ CỦA NGƯỜI
CÔNG AN TRẼN VÙNG KINH TẾ m ớ i
Nếu lấy mốc thời gian tháng 10 - 1976 là thời điểm
khai sinh Vùng kinh tế mới (K TM ) Hà Nội ở Lâm Đồng thì
huyện Lâm Hà đã trải qua 38 năm thăng trầm. Từ một vùng
đất gần như là mất an ninh của huyện Đức Trọng, tỉnh
Tuyên Đức trước năm 1975, ngày nay Lâm Hà đã trở thành
vùng đất an cư lạc nghiệp của hơn 147.000 con người. Từ
một vùng đất mất an ninh bởi nạn Fulro, ngày nay Lâm Hà
đã trở thành một vùng đất bình yên - nơi khởi nghiệp của
hàng trăm tỷ phú nông dân.
Bình yên không được sản sinh ra từ số phận. Bình yên
luôn được đánh đồi bằng nỗ lực và sinh mạng của những
con người trong cuộc. Suốt 38 năm qua đã có những người
châp nhận treo sinh mạng của mình một cách âm thâm trước
cộng đông để đánh đổi hai từ bình yên cho cuộc sống. Họ
là nhừng chiến sỹ công an nhân dân (CAND).
Đời binh nghiệp của đại tá Phạm Minh Tư là một ví dụ.
1.
Phạm Minh Tư sinh năm 1954 tại Hà Tĩnh. Sau
khi tốt nghiệp trường CAND, ông được phân công về công
tác tại Công an Hà Nội. Đầu tháng 3 -1 9 7 8 , nhận được lời
kêu gọi của Đoàn thanh niên cộng sản thủ đô Hà Nội và
được lãnh đạo Công an Hà Nội phân công, Phạm Minh Tư,
lúc ấy 24 tuổi, làm tố trưởng một tố gồm 7 chiến sỹ công
an Hà Nội đi biệt phái, tăng cường cho vùng KTM Hà Nội
ở Lâm Đồng.
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Ngày 20-04-1978, ông và đồng đội đặt chân xuống sân
bay Liên Khương. Nhớ lại giây phút đó, ông bôi hồi: “Rừng
hoang sơ, đât hoang sơ khiên tôi chới với. Nhìn quang cảnh
chung quanh tôi hết muốn xuống máy bay. Tôi tự hỏi, mình
ném tuôi thanh xuân vào xứ khỉ ho cò gáy này hay sao?”.
Cuối cùng tôi cũng bặm môi bước xuống. Lúc đó chúng tôi
có khẩu ngữ: “Thanh niên đã đi là đến! ừ thì đến rôi đây!
Phải cắn rang hoàn thành nhiệm vụ thôi”.
Sau khi trình diện Ban xây dựng Vùng K TM Hà Nội
tại Lâm Đông, ông cùng 7 chiên sĩ được nghỉ ngơi một tuân
để làm quen với vùng đất mới.
Thời điểm đó, vùng KTM Hà Nội đã hiện diện một đơn
vị gọi là cảnh sát bảo vệ, có nhiệm vụ bảo vệ người dân khai
hoang, vỡ đất, trước sự liêu lĩnh hoạt động phá hoại của bọn
Fulro ngoài rừng và giừ gìn trật tụ- an toàn xã hội trong vùng.
Ngày 11-05-1978, lực lượng cảnh sát bảo vệ vùng
phối họp cùng lực lượng Công an Lâm Đồng và đơn vị Bộ
đội 816 đánh một trận tại địa bàn xã Tân Thanh, tiêu diệt 7
tên Fulro, trong đó có K ’Lat, PC trưởng Galty, đưa con của
K ’Lạt về giao cho bà con ở Cô Y a nuôi dường.
2.
Từ năm 1976, khi Chính phủ có chủ trương đư
người dân Hà Nội vào Đức Trọng, Lâm Đông xây dựng
vùng KTM , Công an Hà Nội đã cử đông chí Trân Ngọc An
đi theo đoàn tiền trạm cùng tham gia khảo sát vùng đất mới
để lên kế hoạch xây dựng lực lượng bảo vệ.
Lợi dụng tình hình đất nước ta vừa thông nhât, chính
quyền cách mạng các địa phương miền Nam vẫn còn phải
lo hàn gắn những vết thương chiến tranh, bọn phỉ Fulro nối
lên quay phá, giết người, cưóp của ở những nơi hẻo lánh.
Một góc của huyện Đức Trọng, nơi được chọn là Vùng
KTM cua Hà Nội, năm trong tâm hoạt động của bọn phản
động này. Vì vậy việc xây dựng lực lượng bảo vệ vùng
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KTM được lãnh đạo Công an Hà Nội đánh giá là nhiệm vụ
cấp thiết trong công tác xây dựng ban đầu.
Từ kêt quả khảo sát của chuyến tiền trạm đầu tiên, ngày
17-05-1976, Công an Hà Nội liên kết Công an Lâm Đông
thành lập Trạm Công an Đinh Văn gôm 1 trung đội (22 chiến
sĩ công an). Trạm Công an Đinh Văn được gọi với mật danh
là Trạm 877, do đồng chí Phan Tôn Sinh chỉ huy. Chỉ sau 1
tháng thành lập, trạm 877 đã lập thành tích ngoạn mục khi
triệt phá thành công nhóm Fulro đóng tại Ba Cảng, diệt 4 tên,
gọi hàng 3 tên, đâu thú 13 tên, bóc gỡ 2 tên. Trong đó diệt
Ha Nhong, PC trưởng, vận động bà con tham gia đâu tranh,
cảm hóa được 360 người. Tháng 7-1977 đã đánh địch ở xã
Galty diệt được 3 tên, trong đó có tên Ha Mang (HaNaLy),
xã trưởng, thu 3 khâu súng, ẸỌĨ hàng 3 tên, đằu thú 21 tên,
bóc gờ 2 tên, vận động, thuyêt phục bà con tham gia bảo vệ
an ninh Tổ quốc (ANTQ) được 759 người.
Tháng 7-1977, thành lập Trạm Đạ Đờn gồm 1 tiểu đội
(6 đông chí), Đội lực lượng 4 đông chí (chuyên săn) và Đội
Cảnh sát bảo vệ cônẸ an Vùng Ẹ ồ i n 78 đồng chí (lấy số thanh
niên tiền trạm) do đồng chí Trần Ngọc Ân là đội trưởng, có
nhiệm vụ bảo vệ số dân từ Hà Nội và cán bộ tiền trạm vào xây
dựng thực lực cách mạng ở vùng KTM.
Ngay sau khi được điều động vào vùng KTM Hà Nội,
ông Phạm Minh Tư được bổ sung vào biên chế của Đội
Cảnh sát bảo vệ Vùng và tham gia tố chức truy quét Fulro
bảo vệ sự ôn định của Vùng KTM.
Ngày 25-07-1978, Đội Cảnh sát bảo vệ phối hợp với bộ
đội 810, đánh Fulro tại khu vực xã Phúc Thọ, diệt 4 tên, thu
5 vũ khí các loại, bắt giừ một bé gái trả cho gia đình nuôi.
3.
Sau một thời gian cổng tác tại Vùng KTM Hà
Nội, do thay đổi thời tiết, khí hậu, ông Phạm Minh Tư bị
mắc bệnh bong niêm mạc đáy mắt, đành rời đơn vị trở về
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Hà Nội điều trị 5 tháng. Nhớ lại giai đoạn này, ông Phạm
Minh Tư kể: “Một số anh em cười cợt bảo rằng tôi vờ bộnh
để thoát Vùng KTM . Tôi thấy mình bị xúc phạm! Sau khi
bình phục, nghe tin lãnh đạo Công an Hà Nội dự định điêu
động tôi về một cơ quan tại Hà Nội, tôi trả lời thẳng: tôi xin
được tiếp tục phục vụ ở Vùng K TM ”.
Tại thời điểm đó Công an Hà Nội tô chức một tô biệt
phái tăng cường vào Vùng KTM Hà Nội tại Lâm Đồng để
thành lập đội Công an Vùng KTM Hà Nội, trực thuộc sự
chỉ đạo của Công an thành phố Hà Nội, phối họp với Công
an tỉnh Lâm Đồng để thực hiện nhiẹm vụ bảo vệ tính mạng,
tài sản công, dân, bảo vệ các đồng chí lành đạo Đảng, Nhà
nước đến thăm và làm việc tại Lâm Đồng. Cử đồng chí
Nguyễn Danh Tiềm, sinh năm 1934, cấp bậc đại úy, Trưởng
công an phường Hàng Đào, thành phô Hà Nội, giữ chức vụ
Đội trưởng Đội Công an Vùng KTM Hà Nội tại Lâm Đông,
đồng chí Phạm Minh Tư được bố sung vào lực lượng này
để trở lại Vùng KTM .
Lân trở lại này, Phạm Minh Tư được cơ câu làm Ưy
viên BCH Đoàn thanh niên cộng sản Vùng KTM . Phạm
Minh Tư được Ban chỉ huy Vùng phân công vào công tác
tại khu vực Lán Tranh.
Phạm Minh Tư kể tiếp: “Từ quốc lộ vào đến Lán
Tranh chỉ có một con đường độc đạo, đó cũng chính là hành
lang di chuyển của bọn Fulro. Tôi vào đó với hai anh em
khác và hơn 10 anh em lực lượng bảo vệ. Lúc đó, xung
quanh chỉ rừng là rừng. Nhiệm vụ của chúng tôi là phối họp
với lực lượng bảo vệ của Nông trường quôc doanh sô 3 do
đồng chí Nguyễn Văn Ký phụ trách, cùng nhau giữ vừng an
ninh trật tự cho đông bào yên tâm và bảo vệ cho xe cơ giới
khai hoang. Đói, khổ giữa chốn hoang vu, lại bị Fulro quấy
rối nên nhiều người nản, bỏ trốn. Cứ mỗi khi đêm đến, mọi
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người xúm nhau gõ thau, chậu để xua Futro và thú dữ. Ăn
thì toàn củ mì trộn với cơm. Tôi còn nhớ: Có hai anh chị
thanh niên tiền trạm yêu nhau, đi từ Lán Tranh ra Ùy ban
xã N T hol Hạ đê đăng ký kết hôn, vì thời đó vùng KTM
chưa quản lý hành chính, về mặt Nhà nước vẫn phụ thuộc
vào huyện Đức Trọng. Vừa đi khỏi Lán Tranh khoảng 3 cây
số thì bị Futro bắn, chồng chết, vợ bị thương. Bối cảnh khắc
nghiệt là vậy, những ngày đâu chúng tôi sống trong tâm
trạng bât an, nêu không kiên định lập trường tôi không thê
trụ lại ở vùng đất này nổi”.
Năm 1980, sau khi vờ đất xong, Hà Nội đưa 34 hộ dân
đâu tiên của huyện Thạch Thất vào Lán Tranh. Sau đó số
dân tăng nhanh do dân các huyện Đan Phượng, Hoài Đức,
Phúc Thọ tiêp tục được đưa vào.
Mãi đến năm 1981, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an)
mới đưa vào vùng KTM 1 tiêu đoàn Cảnh sát vũ trang đóng
ờ Lán Tranh để ổn định tình hình. Công tác công an trong
những ngàỵ khai hoang rât khó khăn. Lực lượng thanh niên
tiên trạm rât đa dạng. Trong sô những người tình nguyện đi
khai hoang Vùng K TM cũng có một số phần tử “bất hảo”
vào Vùng KTM đế đôi địa bàn hoạt động. Chính quyền địa
phương cũng có nơi muốn bắt hoặc đẩy, đuối những đối
tượng đó đi xa cho “sạch làng, đẹp phố”. Vì vậy công an
vùng phải sàng lọc kỹ, quản lý, giáo dục các đối tượng cá
biệt rât phức tạp.
Năm 1983, ông Phạm Minh Tư được phân công là Phó
Công an VùnẸ KTM Hà Nội, phụ trách vùng Tân Hà - Lán
Tranh. Ong kê: “Hâu như chúng tôi không còn làm công an
nừa mà làm công tác dân vận. Chuyện gì người ta cũng gọi
mình. Thí dụ, đi khảo sát vùng đât đai để khai thác, không
có công an không ai dám đi. Không có công an, Đoàn thanh
niên cũng khó hoạt động. Công an giống như thuốc kháng
NHIÊU T Á C GIẢ

47

sinh, bệnh gì cũng dùng cônệ an. Tôi như con thoi, chỗ nào
cũng có mặt. Bởi vậy, khi đông chí Bí thư Đoàn Vùng vào
Lán Tranh kiểm tra công tác, thây tôi nhiệt tình nên giới
thiệu tôi làm Bí thư Đoàn Lán Tranh, kê như tôi vừa là
Trưởng Công an vừa là Bí thư Đoàn Lán Tranh, vậy mới
sinh rắc rối. Năm 1984 có một vụ án mạng xảy ra đúng dịp
26-3, ngày thành lập Đoàn, chúng tôi đang tổ chức các đơn
vị thi đâu thê thao, nêu tôi bỏ đi làm án thì phong trào thanh
niên gặp trở ngại, vì vậy một số anh em bảo tôi cứ ở lại giừ
phong trào, còn anh em đi làm án. Sau này câp trên nói lây:
“Để nó làm công tác Đoàn ĩuôn đi”. Tôi phải phân tích thiệt
hơn cả ngày, mấy anh mới thông cảm. Đặc điếm vùng khai
hoang mât an ninh là vậy, “người ta đã quen cảm giác bình
yên khi có mặt công an rôi”.
Hồi mới làm đơn tình nguyện vào Vùng KTM , lãnh
đạo Công an Hà Nội bảo anh em “vào bảo vệ dân khai
hoang 2 năm thôi, hết hạn trở về Hà Nội”. Thô nhưng, vùng
đất mới đã trở thành máu thịt, ông không những không xin
về Hà Nội mà còn đón vợ con vào Lán Tranh cùng với hàng
chục gia đình Hà Tĩnh xây dựng quê hương mới lâu dài.
4.
Tháng 10-1987, trên cơ sở Vùng KTM Hà N
tại Lâm Đồng và 5 xã của huyện Đức Trọng, Hội đồng Bộ
trưởng ra quyết định thành lập huyện Lâm Hà thuộc'tỉnh
Lâm Đồng. Tháng 11-1987, Công an huyện Lâm Hà được
thành lập. Chấp hành Nghị quyết số 4887/Q Đ -TC III ngày
17/10/1987 của Tổng cục III Bộ Công an về việc điều động
26 đồng chí đang công tác tại Công an thành phố Hà Nội
vào nhận công tác tại Công an tỉnh Lâm Đông. Ngày 1711-1987, Công an tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số
169/PX13 về việc điều động 26 đồng chí công an thành phố
Hà Nội chuyển vùng vào Công an Lâm Đồng công tác, về
nhận công tác tại Công an huyện Lâm Hà, trong đó có đồng
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chí Phạm Minh Tư. Ngày 15-4-1988, ƯBND tỉnh Lâm
Đồng ban hành Quyết định số 189-QĐ/ƯBTC về việc đề
bạt đồng chí Phạm Minh Tư, cán bộ công an thị trấn Nam
Ban, giữ chức Phó trưởng Công an huyện Lâm Hà.
Ngay sau khi được thành lập, lực lượng Công an
huyện Lâm Hà đôi mặt ngay với hàng ngàn thứ việc phải
giải quyêt, trong đó có một công tác đặc biệt quan trọng
cùnẸ với lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng, là phải giải
quyêt toán Fulro cuôi cùng. Đên năm 1996, đối tượng
K T ách , người dân tộc thiêu sô của Tân Hà cùng với toán
Fulro cuối cùng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã được giải
quyết, đem lại sự bình yên cho nhân dân.
Từ năm 1987 đến nay, trải qua 27 năm, dưới sự lãnh
đạo trực ticp, toàn diện của Đảng ủy, ban Giám đôc Công an
tỉnh, Huyện ủy, ƯBND huyện Lâm Hà; sự giúp đờ của các
ban ngành đoàn thê từ huyện đên cơ sở, và sự chia sẻ, cảm
thông, đùm bọc của nhân dân, lực lượng Công an Lâm Hà
đâ từng bước trưởng thành trong chiến đấu và trong xây/
dựng lực lượng, với những thành tích nôi bật, đó là làm tôt
chức năng tham mun cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa
phương giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến ANTT, không
đê xảy ra điếm nóng mất ANTT, không để hình thành các to
chức chính trị đôi lập, không đc kẻ địch và các phần tử xấu
lợi dụng, móc nôi. Trong xây dựng phong trào toàn dân bảo
vệ ANTQ, bước đâu đã xã hội hóa công tác phòng chông tội
phạm băng các mô hình “3 gặp, 4 biêt”, “dân cử, dân nuôi”.
Đồng thời phối họp tốt với các ngành các cấp trong công tác
thực hiện nghị quyêt liên tịch, qua đó đã giúp lực lượng công
an tiên hành các mặt công tác nghiệp vụ đâu tranh có hiệu
quả với các loại tội phạm cùng như hoạt động của bọn tội
phạm theo kiểu “xã hội đen”. Đen nay, trên địa bàn không
có các băng nhóm tội phạm. Tỷ lệ đieu tra, khám phá án hàng
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năm đạt trên 87% , trọng án đạt 100%, bắt và vận động đầu :
thú được 351 đối tượng; lập hồ sơ, đưa đi trường giáo dường, !
cơ sở giáo dục 112 đối tượng.
Với thành tích đạt được hàng năm. Công an Lâm Hà
đều được khen thưởng, đặc biệt trong thời kỳ đôi mới, Công
an Lâm Hà được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương
Bảo vệ Tô quôc hạng III; Thủ tướng Chính phủ tặng 2 băng
khen trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phân vào
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, được công nhận là
đơn vị quyết thắng, đón nhận cờ thi đua của Bộ Công an, là
đơn vị 7 năm liên nhận danh hiệu đơn vị quyêt thăng (từ
2005 đến 2011). Đảng bộ Công an huyện được công nhận
là Đảng bộ 7 năm liền đạt “Đảng bộ trong sạch vững mạnh
tiêu biêu”, là 1 trong 74 tập thê điên hình tiên tiên được
tuyên dương tại Đại hội thi đua “Vì ANTỌ” giai đoạn 2005
- 2010. Hàng trăm lượt cán bộ chiên sĩ được Bộ Công an,
Tỉnh ủy, ƯBND tỉnh khen thưởng, trong đó có 1 đông chí
được Thủ tướng tặng bằng khen, 2 đồng chí đạt danh hiệu
chiến sĩ thi đua toàn lực lượng CAND.
5.
Đến ngày 18-10-2011 đồng chí Tư nghỉ
theo chế độ. Năm 2012, đồng chí Phạm Minh Tư,
nguyên Phó Công an huyện Lâm Hà, được bâu làm Chủ
nhiệm C LB Công an Hà Nội tại Lâm Hà. Ong đã công
hiến suốt cuộc đời mình cho lực lượng công an. Ong đã
sống từng nhịp thở của đời mình với Công an Lâm Hà
và Công an Lâm Hà xem ông là kho tư liệu sông vê
truyền thống của đơn vị.
Nhẩm tính quá khứ trên ngón tay, ông nói: “Năm nay
kỷ niệm 60 năm giải phóng Thủ đô, anh em cựu Công an
Hà Nội công tác tại Lâm Hà sẽ tô chức một chuyên vê thăm
quê Hà Nội vào tháng 8 tới”. Ong thở dài: “Nhưng chỉ còn
27 anh em vân trụ lại với Lâm Hà thôi”.
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HÌNH ẢNH NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG TẬP THƠ
"MỞ ĐẤT"
Cầm tập thơ dày dặn và trang trọng, do thói quen, tôi
tìm ngay tới các tác giả nừ. o , họ không nhiều, mới có mười
hai người trong sô hàng trăm nhà thơ đông đảo của cả nước
cùng các bạn thơ ở địa phương viết về Lâm Hà - vùng kinh
tế mới của Hà Nội ở Lâm Đông xa xôi.
Phải thú thật là ở phần thơ địa phương, ta có thê tìm
thây rất nhiều chi tiết sổng động, rất nhiều tình cảm, song
tứ thơ sâu săc và thật hay thì còn ít. Trước hêt, tôi xin nói
đôn các bạn viêt nữ, những người đã mang đến cho tập thơ
nét mem mại rât... đàn bà và sự tinh tê sâu săc của tâm hôn
phụ nừ. Chị Nguyễn Thị Bé đã cảm thông vô cùng với cô
gái K ’Ho:
“C ỏ g á i K ’ho dịu con lên rây,
N ăng c a o nguyên rát chảy m àu da.
M ới có h ai mươi, em g ià trước tuổi
Bữa ăn hcìng ngày ch ăn g đư ợc thừa, dư... ”
Với những chi tiết rất đon giản đời thường của cô gái
miên núi cao như: mang trái bắp, búp măng ra chợ - gót chân
trân đi mải miết - chưa biết cái chừ bao g iờ ..., chị Bé đã mô
tả chân thật và sinh động vất vả, kho nghèo của đồng bào các
dân tộc ở Lâm Hà những năm trước đây.
Chị Đặng Thị Điểm lại bộc bạch rất thật thà tâm tư
của một cô gái thủ đô đi xây dụng vùng kinh tế mới nào là
“quê em giừa thủ đô”.
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Nào là “xa q u ê x a cả bạn thân”. Nào là “ ra đi mười
chín tuoi đ ẩu ”.v .v ...
Rồi chị thú thật những niềm vui, hạnh phúc của mình
trên vùng quê mới:
- Ra đi m ười chín tuổi đâu,
H ai lăm năm ấy p h ả i đâu đ ã g ià
- Cà p h ê h a i mâu tôt tươi
Ao sâu liền thổ, c ả b ơ i vay vùng
- Sắn, khoai, ngô lúa đầy nhà
Dăm con lợn b éo vịt gci đầy sân.
Thật giản d ị m à cũng thật đủ đây, trọn vẹn.
Chị Trần Thị Bích Hạnh không nói về mình mà nhớ
về một người thây đã mât với lòng kính trọng và biêt ơn
sâu nặng:
- Con n h ớ những đẩu mùa mưa,
C ây thông sân trường rụng phấn .
Thầy - lại bệnh h o trở mùa
Bục g iản g thêm nhiều k h oản g trăng.
- K hi con trở về trường cũ
Thầy đ ã trở thành người xưa
G ốc ngói năm n ào rêu phủ
Phấn thông đan g dịp trở mùa.
- Vần thơ có gì sâu nặng,
In sâu sau m ôi lờ i thây
Mỗi người mỗi niềm, một tình cảm khác nhau. Các
chị đã quan tâm đến các cô gái dân tộc ít người, đã tỏ lòng
biết ơn thầy giáo, đã bày tở nôi nhớ thủ đô, đã bộc bạch
niềm vui và sự thành đạt của mình trên quê m ới... và còn
gì nữa? chị Ngô Thị Lực viết về “Lâm Hà đối mới”, chị
Nguỳễn Thị Minh yêu tha thiêt cả một “ngã ba Tân Hà” mà
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“bụi đỏ tung rầm rập nhừng đoàn xe”. Chị Đoàn Thị Thành,
chi Lê Thị Mai Thành, chị Trương Thị Tươi cùng các chị
Bùi Thị Minh Nguyệt, Hoàng Thị Thắm, Trần Thị Xuân,
Nguyễn Thị Thanh H à... đều có những vần thơ chân thành,
mộc mạc và tha thiêt viêt vê vùng quê mới. Những ý thơ,
lời thơ của các chị đã mang lại cho tập thơ nét mềm mại và
duyên dáng nữ tính, rất Việt Nam.
Trong tập thơ dày dặn này, bên cạnh các cây bút nữ,
chúng ta còn thấy hình ảnh chị em được khắc họa sinh động
và tươi tắn bởi các nhà thơ nam giới. Chưa kể dến những
người viết chuyên nghiệp, những người đã nổi tiếng như
các anh Vân Long, Hải Như, Vũ Đình Minh, Giang Quân,
Như Mạo, Phan Hữu G iản... đêu có bài ca ngợi chị em, mà
chỉ riêng các cây bút của Lâm Hà, Đà Lạt cũng có nhiều
bài, nhiêu câu cảm động và đặc sắc về hình ảnh của nẸười
phụ nữ trên quê mới. Anh Nguyễn Đăng Chấn viết ve vợ
mình với tình cảm yêu thương và trân trọng:
Núi rừng ch an g quản hiểm nguy
Vượt lên gian khó những g ì đ ã x a
X ả thân đâu quản sớm trưa
Theo ch ôn g đ ộ i c ả g iỏ mưa Lãm Đ ồng
Anh Lê Văn Hiếu viếu về “cô gái K ’ho trong buồng
đàm thoại”, một nét rất mới ở Tây Nguyên.
- Tưởng như người nước n g o à i
ở trong buông đảm thoại
...vân c h iêc vảy s ă c m àu
Trên cô quàng xâu chu ôi
...n ôi tình người vùng cao,
Nhích k ê người dư ới p h o
Oi c á i mênh m ông trời,
Thu lạ i còn rât nhỏ
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Và đây là hình ảnh lặng thầm của người phụ nữ đưa thư báo
ở Lâm Hà:
K hôn g biết đi m ột lo ạ i x e nào
Chị cứ đi bộ, đi b ộ ngày mưa ngày nâng
Thời gian trôi - ch ị cứ đi trong im lặng
Theo niềm say m ê từ trải tỉm mình
Chị đi xa - đ ế tìm chuyện vui gân
M ang thư b ả o ...ch o người c a o nguyên đât đỏ.
(Đ ào Văn Lượng)
R oi nét đẹp của cô g á i vùng c a o :
R ời giản g đường
C ô g iá o dưới xuôi lên miền c a o dạy chữ
Đem tuoi thanh xuân hiên tặng ch o đời
C ô dạy ch o c á c em nhỏ vùng c a o
Con chữ với tình người
Thắp sán g niềm tin đ ế ngày m ai buôn ỉcìng đ ỏi mới
(Nguyễn Kim Môn)
Không chỉ đẹp trong lao động sản xuất, chị em còn
đẹp cả khi nhảy múa, đánh công chiêng thôi kèn, ca hát:
Em lau thời gian, bon mùa trong văt
Em gùi g ió về thôi s á o trăng lên
Em nhặt tiếng nương, tiếng rừng, tiêng năng
Giấu trong tiếng khèn, trong điệu cồn g chiềng.
(Thục Mỹ)
Đêm trăng màu cỏ ủa
Rót tràn lòng chén Vua
Em múa như dán g lửa
Ilô n trong cô n g chiên g khua
Em hát hiền như đât
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Xanh lứa g ó t hươu non.
L ời bịn rịn như mật,
Rót trên b ờ m ôi thơm
(Nguyên Thánh N gã)

Còn nhiều, nhiều lắm những vần thơ đẹp viết về người
phụ nữ trên quê mới Lâm Hà. Các bạn hãy cầm trên tay và
đọc của các anh Uông Thái Biểu, Nguyễn Tấn On, Trần
Ngọc Trác, Nguyên Phương, Sing Mơre, Trần Văn Mỳ,
Đoàn Đức Huyến... để càng thêm yêu mến và cảm phục
những người phụ nừ trên quê mới chúng ta.
9/2006
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"HƯƠNG NGOẠI ô " ở LÂM HÀ
Câu lạc bộ “Hương Ngoại Ồ”, do Hội Liên hiệp Văn
học Nghệ thuật và Quỹ hỗ trợ sáng tạo văn học nghệ thuật
thành phố Hà Nội sáng lập ra đời trong mấy năm qua đã thu
hút nhiêu tao nhân mặc khách và những người lân đâu tiên
tập làm thơ trong mọi miền đất nước. Ớ Lâm Đông qua các
tuyển tập “Hương Ngoại Ồ”, đã có nhiêu tác giả là hội viên
VHNT tỉnh tham gia. Họ là những người “coi thơ là thú tiêu
dao, tìm đến thơ như một phương tiện để thể hiện, tự thăng
hoa” như nhà thơ Bằng Việt - Chủ tịch Hội VHNT Hà Nội
đã viết khi giới thiệu tập thơ nhạc tuyển chọn “Hương
Ngoại Ô”.
So với các huyện thị thành khác trong tỉnh, Lâm Hà là
nơi quy tụ nhiêu tác giả có thơ, nhạc đăng nhiêu nhât.
Chúng ta có thể tìm thấy tác phấm của các cây bút: Lê Văn
Hiếu, Nguyễn Tấn Hùng, Nguyễn Thánh Ngã, Hà Đức Ai,
Phú Đại Tiềm, Nguyễn Anh Đức, Nguyễn Hữu Phương,
Phùng Văn Thu, Nguyễn Gia Tình, Lê Xuân Liễu, Nguyễn
Văn Khánh, Đào Văn Lượng, Bùi Văn Hạt, Nguyên Tám,
Lê Tỉnh, Trưo’ng Thị Tươi, Sing M ore... mỗi người một
tâm trạng, một góc nhìn về cuộc đời, vê thế thái nhân tình;
nhưng có lẽ sâu nặng hơn cả vẫn là những vần thơ viết về
quê hương đất nước, về những kỷ niệm một thời tuổi trẻ về
nhừng ngày gian khó buôi đâu tiên trên quê mới và sự thay
đối từng ngày của cuộc sống hôm nay.
.Buổi gặp mặt giao lưu hàng tháng, là dịp để các hội
viên trong câu lạc bộ “Hương Ngoại Ô” ở Lâm Hà có dịp
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quây quần bên nhau, đọc thơ và hát cho nhau nghe, thô lộ
tâm tình của mình cho các thi hữu hiểu nhau hơn và đồng
cảm nhau hơn. Tác giả Hà Đức Ái ở Tân Hà lật từng trang
nhật ký được chép băng thơ trong những năm chống Mỹ
cứu nước cho chúng tôi xem, thật cảm động. Những câu thơ
cháy bỏng một thời tuôi trẻ cứ lan tỏa giữa núi rừng cao
nguyên bạt ngàn năng gió: “công viên xanh, một chiều thu
êm ả - mây trăng bay, bảng lảng bướm vờn hoa - anh cùng
em chụm đâu trên ghê đá - ánh hoàng hôn gợi lòng anh
nghiêng n g ả ...”. Bùi Văn Hạt trong bài “Êm đềm Đà Lạt”
cùng thật tình tứ:

“ o dãy cả bon m ùa
K hôn g b a o g iờ c ó m ưa s a b ã o táp
Cũng khôn g b a o g iờ
C ỏ c ả i nắng ch áy da
Và c ả i rét thau xương
M à c h ỉ có h a i ta
L ặn g lẽ bư ớc trên đường ”
Tác giả Nguyễn Đăng Chấn, từng là bí thư Đảng ủy
xã Tân Hà. Lúc nghỉ hưu đã kết bạn với các thi hữu trong
xã lập nên nhóm Hương Đất Đỏ, làm nơi giao lưu khi tuổi
sang chiều. Chúng ta có thế tìm thấy những ẩn chứa tình
cảm sâu nặng của anh với quê hương như những câu trong
thơ “v ề làng gặp phố”:
“ Còn đâu c á i n gõ thân quen
C ải sân đât nện, c ả i hàn g dậu thưa
Muôn vào thăm lạ i nhà xưa
S ợ đi nhảm ngõ, ch ă n g vừa lòn g nhau
Đêm trăng h ò hẹn nơi nao
Nhạt n hòa ảnh điện lô i vào nhà em ... ”
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Ở thị trấn Nam Ban, tác giả Phú Đại Tiêm là một trong
những cây bút có những vần thơ đẹp, ấn tượng. Tiếp nối
nhũng người đi trước như thây giáo Đoàn Đức Huyên, cụ Lê
Kỳ Nam, Phú Đại Tiêm cùng chọn cho mình một lôi đi riêng
khá nhuân nhị. Bài thơ “thương mảnh trăng gây” của anh có
những câu thơ thật xao xuyến:
“Gửi em
Nơi ấy p hư ơ n g trời
Câu thơ anh viêt nửa vời h éo hon
Trông xuông biên , nhìn lên non
Tơ vương m ột m ảnh trăng son h a o g ây ”
Nguyễn Hữu Phương lại trải lòng mình với nguồn cội,
nơi chôn nhau cắt rốn thật đằm thắm:
“Tôi lớn lên cùng mưa g iôn g b ã o tô
Trong sự c h ở ch e đùm b ọ c của dein làng
Tâm á o sờn vai, m ẹ gcinh thời gian
Gánh cả cu ộc đời ch o tỏi khôn lớn ”
Sinh hoạt trong câu lạc bộ Hương Ngoại Ô còn có các
tác giả là hội viên Hội VHNT Lâm Đông:
Lê Văn Hiếu, Nguyễn Tấn Hùng, Nguyễn Gia Tình,
Nguyễn Thánh N gà...
Sau tập thơ Nhớ Xanh, Nguyễn Thánh Ngà vân miệt '
mài làm thơ. Thơ Ngã có nét riêng với nhiều cố gắng cách
tân. Ở thị trấn Đinh Văn có một chàng trai Bình Định lặng
lẽ, khiêm tốn, đó là Lê Văn Hiếu. Anh đến với thơ một cách
bình lặng. Anh có thơ in từ rất sớm sau Tự Tình xuất bản
năm 1989, đến nay tập thơ thứ hai của anh đà ra đời với tên
gọi “Khi mặt trời chưa mọc”; trên tuyên tập “Hương Ngoại
0 ” anh đã góp mặt bằng những câu thơ tha thiết: “em đã
lặn vào các con - anh lặng vào thơ, vào trang viêt - trước
mặt ta là mặt trời - cũng lặn vào đêm tha thiêt...”.
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Trong tuyển tập “HưoTLg Ngoại Ồ”, người đọc dễ nhận
ra một tác giả quen thuộc của Lâm Hà. Ong đang là Trưởng
ban Tuyên giáo huyện ủy và có nhiều năm chịu khó sưu tầm
văn học cố. Bài thơ “Lâm Hà nỗi nhớ” của ông chứa nhiều
nỗi niềm về một vùng quê mà ông đã gắn bó lâu nay:
“ Ngả nghiêng bên ch é rượu cần
Bập bừng ngọn lửa, đây sân nhịp cồn g
Anh đi còn n hớ Đ ạ D ân g
N hớ rượu cá t quê, n h ớ đồn g c ô g ia
N hớ khi nâng bút đ ề thơ
Tân Thanh hcit lượn, P hi Tô ném còn
Già làng nhẹ bư ớc lên non
Lưng chừng nhuộm nắng, k h ói vườn thuốc rề... ”
Một gương mặt thơ nừ duy nhất ở Lâm Hà có thơ đăng
trong "Hương Ngoại O” là một cô giáo đang dạy học ở
trường Trung học cơ sở Nam Hà, huyện Lâm Hà. Đó là
Trương Thị Tươi. Bài thơ “Tìm về” là những gì mà chị
muốn gưi về Hà Nội dấu yêu:
“L ạ i xa H à N ội ngàn năm
C ho ngày g ặ p lại lệ đầm n hớ thương
H à thảnh mảnh đất tơ vương
Thiêng liên g CỊuả đôi, người thương n h ớ về
Cỏ người thiêu phụ x a qu ê
C õng theo m ột mảnh trăng thê lên non ”
Trong câu lạc bộ Hương Ngoại Ô ở Lâm Hà, chúng ta
sẽ còn có dịp làm quen với nhiều tác giả nữa. Nhưng trong
khuôn khô một bài viết ngăn, chúng tôi không thê nói hết
vê họ và nói hết những gì mà các hội viên trong câu lạc bộ
đã thể hiện trong thời gian qua. Hy vọng rằng, bằng nỗ lực
của mỗi thành viên, câu lạc bộ sẽ có thêm nhiều tác giả và
tác phẩm mới với chất lượng sáng tác cao hơn.
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BÀI THƠ KHĂC TRÊN Lư ĐÔNG
QUÊ HƯƠNG TRẠNG BÙNG

Trước đền thờ Trạng Bùng Phùng Khắc Khoan có
một lư hương bằng đồng rất lớn, trông bề thế và được
trang trí hoa văn rất họp với chốn linh thiêng. Nhưng điều
đặc biệt hơn là trên thân của lư đồng có khắc bài thơ thất
ngôn tứ tuyệt của cố thi sĩ Hoàng Trung Thông. Bài thơ có
tên “Phùng Trạng nguyên miếu cung đề” với nội dung là:
Lam liệt triều L ẻ nhất đ ại thần
N goại g ia o nội trị đa cô n g huân
C hỉ kim m iếu v ủ y nhiên tạo
K e tục tiền nhân hữu hậu nhân
Nghĩa là:
Lâm liệt triều L ề b ậ c đ ạ i thần
N g oại g ia o nội trị lăm côn g huân
Đen nay đền m iêu còn như cũ
K ê tục tiên nhân có hậu nhân
(H oàng Trung Thông tự dịch)
Dân chọn bài thơ ông viết và tự dịch để khắc vào đại
lư đồng của làng. Đó là tấm lòng kính trọng của người
Phùng Xá với nhà thơ quá cố. người làng Bùng - Phùng Xá
đến nay vẫn truyền nhau về bài thơ đề lại của ông.
Theo ông Phùng Khắc Đồng 70 tuổi, nhà giáo và là
người được nhà sử học Dương Trung Quốc gọi là người giữ
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sử cho quê kể lại: Hồi ấy khoảng vào tháng 7 năm 1972
khi giặc Mỹ leo thang mờ dọc chiến tranh ra miền Bắc, để
tránh tổn thất nên một số cơ quan trung ương và chính phủ
phải sơ tán ra xa Hà Nội. Hội nhà văn Việt Nam cũng có
một số hội viên về sơ tán tại thôn Vĩnh Lộc thuộc Phùng
Xá, trong đó có nhà thơ Hoàng Trung Thông. Một sáng hè
yên tĩnh, nhà thơ tản bộ đến làng Bùng. Ồng đã dành thời
gian đến tưởng niệm tiền nhân. Trong lúc cao hứng, ồng đã
xin cụ thủ từ tờ giây và viết nhanh bài thơ chữ Hán dán lên
cột nhà thờ cụ Trạng. Bài thơ có tên “Phùng Trạng Nguyên
miếu cung đề”.
Quân thị L ẻ triều đ ạ i cô n g thần
N goại g ia o n ội trị đ a cô n g huân
N gã thị cá ch m ạng nhất p h ả n tử
Kim thiên kiến diện k h ở i vô tăm.
Bài thơ được dán trên cột nhà thờ đã làm xôn xao
những người quan tâm đến thơ trong làng xã. Điều mà các
bậc Nho học của làng bàn luận sôi nổi lại là hai câu cuối
của bài thơ. Người thì nói tại sao ông Thông lại dám so sánh
với tiên nhân, người nặng lời thì cho rằng ông Thông ngạo
mạn, còn theo giáo sư Bùi Duy Tân “Bài thơ này không
được nhiều người tán thưởng” song cũng có nhiều người
cho răng Hoàng Trung Thông là hội viên Hội nhà văn Việt
Nam, một nhà thơ tài hoa, đã có hàng chục tập thơ để lại
cho người đời lại là người tinh thông Hán học, đọc nhiều
hiểu rộng, chắc chắn ông không khiếm nhã như vậy. Có thể
nhà thơ muốn thử xem đất Trạng và con cháu của Trạng
Bùng còn có người theo đuổi chừ nghĩa của cụ hay không.
Ông Đồng dừng lại một lúc lâu rôi nói: “Lúc bây giờ làng
có nhiều người làm thơ họa lại lắm. Thời gian đã đi xa - ba
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mươi lăm năm rôi còn gì! May măn là khi viêt cuôn Tinh
hoa Phùng Xá, tôi có ghi lại được hai bài họa, một của ông
Phùng Khắc Khiên và một của tôi. Bài họa của ông Phùng
Khắc Khiên có nhan đề: “Kỷ thi sĩ Hoàng Trung Thông”.
Hưng qu ốc văn chư ơng hút hữu thần
Trạng nguyên tài cản đa cô n g huân
Anh hùng, thi s ĩ kinh hocm g tử
Đ ào - Lý sinh tồn khởi kỉnh tâm
Còn bài họa của tôi “ông Phùng Khắc Đồng” là:
Phùng C ôn g Nam qu ốc hiên danh thần
Kim cô tàng thư kỷ tích huân
C ách m ạng thi nhản h à khiêm nhã
Nhàn cư chiêm vãng khởi khi tâm
Cả hai bài họa có ỷ gần nhau, tạm dịch nôm na là:
“Ông Trạng là người tài cao, có nhiều công lớn với
đất nước song cũng là một nhà thơ đáng kính. Anh hùng thi
sĩ cùng thời còn kính nể, sự so sánh một nhà thơ cách mạng
với tiền nhân như vậy thật không nên”.
Những bài thơ họa lần lượt được gửi đến Hoàng Trung
Thông vào tháng 10/1972, dân làng Bùng lại nhận được thơ
ông. Bài thơ vẫn giữ nguyên tên cũ “Phùng Trạng Nguyên
miếu cung đề” còn nội dung như phần đầu bài đã dẫn.
Thời gian đã trôi xa, nhưng các thế hệ người làng
Bùng vẫn còn nhớ đến nguồn gốc ra đời của một bài thơ mà
nay được làng tuyển chọn để khắc lên đại lư đồng trước đền
thờ đức cụ.
Ố nơi chín suối nếu biết được điều này chắc thi sĩ họ
Hoàng sẽ vô cùng mãn nguyện vì sự ra đi của ông không
phải ià đã hết. Ông đă có một chút tinh hoa để lại cho đời
và cho một vùng quê ngường mộ đên ông.
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PHÙNG KHẮC ĐỔNG

KẺ NỦA VÙNG VĂN HÓA c ổ x ứ ĐOÀI
Kẻ Nủa - trước đây gồm 8 làng, 3 thôn. Thời Pháp
thuộc, Kè Nủa thuộc tông Thạch Xá, một trong sáu tônệ của
huyện Thạch Thất, Sơn Tây cũ. Hiện nay, Kẻ Nủa gồm 5
xã: Chàng Sơn, Thạch Xá, Hữu Bằng, Bình Phú và Phùng
Xá. Diện tích tự nhiên 1.675 ha, dân số xấp xỉ 4 vạn 6 nghìn
người. Đày là vùng đông bằng ở phía Đông Nam huyện
Thạch Thât. Kẻ Nủa giáp với Kẻ Ngái (Hương Ngải), Kẻ
Núc (Canh Dị Nậu), Kẻ Gượm (Cần Kiệm) của huyện
Thạch Thất. Kẻ Nủa lại giáp với cả Kẻ Thày (Sài Sơn), Kẻ
Gô (Yên Sơn, Phượng Cách), Kẻ Than (Ngọc Mỹ) của
huyện Quôc Oai. Vùng này xa xưa có tên là huyện Cau Lậu,
bao gôm các xã phía ngoài sông Tích của huyện Thạch Thât
và Quôc Oai. “Đât lành chim đậu”, mật độ dân sô vùng này
đông đúc, trung bình: 700 người/km2. Do đất chật người
đông nên bên cạnh cônệ việc đồng áng, từ xưa dân ở đây
phải du nhập nhiêu nghê thủ công. Môi làng ở Kẻ Nủa lại
găn với một nghê đê gọi tên là như: Nủa Lược, Nủa Bừa,
Nủa Quạt, Nủa Chàng, Nủa Chợ.
Kẻ Nủa là vùng có nhiều đình, đền, chùa, quán... Tất cả
có 12 chùa, 15 đình, đền, quán, miếu. Trong đó có nhũng công
trình rât có giá trị vê văn hóa và nghệ thuật như: chùa Tây
Phương ở Thạch Xá, đình Hữu Bằng, đình Làng Gia, đền thờ
ở lăng mộ Phùng Khắc Khoan ở Phùng Xá...
Người Kẻ Nủa rất tinh nhạy trong làm ăn, ứng xử linh
hoạt trong đời sống. “Chớ cho Nủa coi, chớ cho Noi thấy” khi đã nhìn thây việc gì là nhân dân vùng này làm được ngay.
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Ngoài ra lại luôn luôn sáng tạo ra cái mới. Kẻ Nủa từ xa xưa
đã có 4 lò vật nổi tiếng: lò Chàng, lò Yên, lò Chạ (Phú O),
lò Bùng. Nhiêu chuyện kê dân gian vê lĩnh vực này ở lò vật
nào cũng có như chuyện “Trâu Bùng, Nghé Than”, “Tia
chóp ở Bắc Kinh”... Nhiêu thế hệ đô vật còn đê lại danh tiêng
đến nay. Đô Bàn, Đô Chiến ở phú Ố, Đô Ái, Đô Phong ở
Yên Thôn, Đô Đức ở Bùng... Đặc biệt có “Bắc Kỳ vô địch
vật” là cụ Quản Trù ở Chàng Son.

Ị

“K ẻ Nửa ngang d ọ c tám thôn
Đ ất ưa dụng vò k h éo thôn trăm b ê ”
Kẻ Nủa còn là cái nôi của 3 phường rối nước có từ
lâu đời.
Rối nước Làng Gia, rối nước làng Yên và rối nước
làng Chàng, hiện nay vẫn hoạt động, đã từng tham gia liên
hoan rối nước toàn quốc và nhiều chuyến đi biếu diễn ở
nước ngoài. Kẻ Nủa lại có những món ăn đặc biệt, không ở
đâu có như: bánh tẻ cầu Liêu, hồng trứng Y ên Thôn, chè
lam Thạch Xá... mà nhiêu nơi đã biêt tiêng và ưa chuộng.
Kẻ Nủa là một vùng đất địa linh, đã từng làm cho Cao
Biền thời Đường cũng lo sợ. Ó đây cũng sinh ra lắm nhân
kiệt từ các triều đại Lỵ - Trần đến Lê - Nguyên ở Kẻ Nủa
đã có 17 trong 25 vị tiên sĩ Nho học của huyện Thạch Thât.
Trong đó có những vị nồi tiếng làm cho sĩ dân trong nước
đâu đâu cũng nê trọng như Trạng Bùng - Phùng Khăc
Khoan, như tiến sĩ Nguyễn Nham, một trong Tứ kiệt đất
Bắc Hà với câu “Nhất Quỳnh nhì Nham, thiên hạ vô tam,
Nhất Nham nhì Quỳnh”. Có những làng trở thành khoa
bảng của tỉnh Hà Tây như: Phùng Xá, Chàng Sơn, Hừu
Bằng.
.Trong ba tháng xuân, Kẻ Nùa có nhiều lễ hội truyền
thống nổi bật
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“N hớ ngày mùng sáu tháng b a
An cơm với c à đi h ội ch ù a Tây ”
Lễ hội Trọng Xuân, Trung Đinh ở nhà thờ Phùng
Khắc Khoan, lễ hội rối nước làng Gia, làng Chàng... Hầu
hêt làng nào ở Kẻ Nủa cũng có lệ hội ở đình làng vào dịp
này. Một không khí hội hè đình đám lan tỏa khắp nơi. Đó
là nhùng nét văn hóa cố truyền của Kẻ Nủa.
Hiện nay, Kẻ Nủa là vùng kinh tế phát triển năng
động nhât của huyện Thạch Thât, nhât là công nghiệp, tiêu
thủ công nghiệp, dịch vụ và du lịch. Nhiều cụm công nghiệp
của huyện, các cụm công nghiệp làng nghề đã và đang đi
vào sản xuât. Huyện Thạch Thât có 9 làng đã được tỉnh
công nhận là “Làng nghê truyền thống” thì Kẻ Nủa có 7
làng được vinh dự nhận danh hiệu này. Đi đôi với việc làm
ăn, phát triên kinh tê, các mặt văn hóa xã hội của Kỏ Nủa
cũng đã và đang được phát huy.
Kẻ Nủa là một vùng đất cổ văn hóa. Nơi hội tụ nhiều
lĩnh vực, cả văn hóa vật thể và phi vật thể, tĩnh và động của
người dân xứ Đoài. Họ đã sáng tạo ra và tích lũy trong quá
trình lịch sử đc có một Kẻ Nủa xưa cũng như nay đủ về vật
chât, phong phú vê tinh thân đê thực hiện công nghiệp hóa,
hiện đại hóa đất nước hiện nay.
B ảo Hà Tây s ố 4089 ngày 10/09/2016
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PHÙNG VIỆT HÙNG

ĐÔI ĐIỀU CẢM NHẬN
Xin thưa quý bạn đọc!
Muốn tường tận về nàng Tô Thị, về động Tam Thanh
ta phải có hiêu biêt chung ít nhiêu vê xứ Lạng.
Muốn thả hồn vào sông Hương, núi Ngự thì ai lại dám
quên phong vị chung của một Huế - dịu dàng!
Chúng tôi viết cuốn sách nhỏ này cũng vậy, trước khi
bạo bút dài dài về Trạng Bùng, về Kẻ Nửa thì phải có đôi
điều cảm nhận chung về Đất - Đoài - Thạch - Thất.
Thạch Thất - một vùng quê rất nên thơ trải đôi bờ
trung lưu sông Tích! Bên hữu ngạn đồi gò khô hạn, vẫn tươi
xanh nương sắn, vườn chè. Bên tả ngạn ruộng mật phù xa,
lúa mượt mà, thơm hương đồng gió nội.
Xứ Đ o ài đẹp lăm bạn ơ i
Có về Thạch Thât củng tôi thì vê.
Xứ Đoài nói chung, Thạch Thất nói riêng thi vị lắm, hấp
dẫn lắm và khơi gợi lắm!
Theo sách “ Đại Việt địa dư toàn biên” của cụ Nguyên
Văn Siêu thì các tên Thạch Thất ra đời vào năm Vĩnh Lạc thứ
hai (1404), tính tới nay đã sáu trăm năm có lẻ.
Phải chăng hâu hct nhà cô nơi đây được xây băng đá
ong nên có tên Thạch Thất?
Không hẳn thế, các cụ còn truyền dạy: địa danh Thạch
Thất có điển cố hay lắm, mang ý nghĩa lớn hon nhiêu.
Theo “Cố sự tầm nguyên” thì vào thời Tần Thủy
Hoàng (bên Trung Quốc) sách vở trong dân gian bị đốt sạch
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và hơn 400 nho sĩ ở thành Hàm Dương bị chôn sống bỏi họ
luyến tiếc chế độ xưa và bất bình với chế độ đương thời.
Đen thời Hán Cao Tố, thấy tinh hoa của thời trước bị
Tần Thủy Hoàng hủy diệt, ông bèn ra lệnh “Điển tịch trữ
tà, giai tại lan đài Thạch Thất” nghĩa là: Sưu tầm các loại
sách quý hiếm nói về các thế lệ, đặt vào lan đài làm bằng
đá và “Thư tàng chi kim quỹ Thạch Thất” (nghĩa là: Sách
phải chứa trong hòm vàng, đặt trong ngôi nhà làm bằng đá).
Vậy Thạch Thất phải là một huyện như thế nào, bề
dày truyền thống học vấn ra sao thì mới xứng tới cái tên
“Ngôi nhà có sách”.
Xin thưa: Thế đất của Thạch Thất bền vừng lắm!
Đầu được gối vào Hán Môn, Non Tản (so với Tam
Đảo thì Ba Vì thấp hơn, nhưng “Sơn bất tại cao, hữu thần
tăc linh”, núi thiêng Tản Viên - Ba Vì trấn ngự cả đồng bằng
Băc Bộ). Chân trụ vững nhờ hai ngọn Sài Sơn và Hoàng Xá
(những núi sót của dãy Hoàng Liên Son) phong cảnh hữu
tình, thế núi rồng chầu - hổ phục.
Tay trái là dòng sông Đáy ngọt ngào - mía, dừa dạt
dào tình tứ. Tay phải là dòng Tích Giang dịu hiền, trong vắt
- sắn, chè mát mắt người thương! Lưng mênh mang lúa
vàng đồng nội.
“Chàng thư sinh Thạch Thất” với dáng nằm
nghiêng về phương đông (phía bình minh) để đọc sách,
thơ mộng đến thế là cùng! Địa linh này ắt hẳn sản sinh
nhiều nhân kiệt.
Thạch Thất là miền đất hiếu học, điềm sáng của nền
văn hóa xứ Đoài.
Trong thi cử thời xưa: theo các sách đăng khoa lục,
các văn bia - văn chỉ là xã các tộc x ã ... thì trấn Sơn Tây có
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tới 70 người đỗ tiến sĩ, riêng huyện Thạch Thất đã 25 vị
(chiếm tỷ lệ gần 36% ) - đứng hàng đầu trong 6 phủ huyện:
Bất Bạt, Quảng Oai, Tùng Thiện, Phúc Thọ, Thạch Thất,
Quốc Oai của tỉnh Sơn Tây trước).
Học vị cử nhân cùng vậy; chỉ tính thời nhà Nguyền
thì Sơn Tây có 104 cử nhân, riêng Thạch Thất đã 37 - cũng
chiếm tỉ lệ gần 36% như hàng tiến sỹ.
Hậu thế mãi mãi vinh danh, ngưỡng mộ tài chí học
hành rồi giúp đỡ, người của các bậc uyên nho, khoa bảng!
Đất học đầu tiên của Thạch Thất, không đâu khác, phải là
Hương Ngải. Xã Hương Ngải rất nhiều cử nhân và có tới 6
tiến sỹ nho học: Liêu Hiến Chương, Liêu Hiến Quang thời
Lý, Đỗ Hịch, Đỗ Thê thời Lê; Phí Thạc thời nhà Mạc;
Nguyền Đăng Huân thời nhà Nguyền. Đại Đồng và Canh
Nậu là hai xã nối tiếng thâm canh lúa nước, cũng có hai ông
nghè: Vũ Huy Huyên và Nguyễn Đức Tân (thời nhà
Nguyễn) Thạch Thất còn 17 vị tiến sỹ Nho học nữa, xin
được dành riêng phần Kẻ Nửa.
Cũng như bao vùng quê khác, bữa ăn xứ Đoài xưa
đạm bạc “Cơm ít, khoai nhiều” (* * ) nhưng người Thạch
Thất rất coi trọng cái chữ, bởi có học đến nơi đến chốn thì
mới đủ trình độ làm quan.
Làm quan không nhằm mục đích tầm thương “Vinh
thân, phì gia” mà trong sáng, mà cao cả hơn nhiều - nhằm
ích nước, lợi dân; Đẻ lại cho hâụ thế không ít những văn
công, võ công hiển hách!
Ta hãy mở từng trang sử đề biết cha ông.
Thời nhà Trần, xã Phúng Xá có hành khiển thượng
thư Nguyễn Bá Lân.
Sang thời Lê, Thạch Thất rất nhiều quan lại.
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Xã Kim Quan có thiếu bảo tuớng quân Đỗ Công và
con trai ông là thị vệ sự đô chỉ huy sứ Đồ Cương Nghị.
Xã Hương Ngại có Đại trụ quận công Bùi Khắc Vinh,
điện tiền đô chỉ huy sứ c ấ n Hiến Phấn, lực lượng quân
Neuyễn Đình Tiến, đô đà Phí Thế Mỹ.
Xã Canh Nậu có thượng tướng quân Đồ Hữu Đức, xã
Phùng Xá có Thái thường khanh Phùng Khắc Trung.
Thời nhà Mạc thì xã Dị Nậu có phụ quốc Thượng
tướng quân Nguyễn Kính, công lao rất lớn nên được ban
quốc tính là Mạc Ngọc Kính, về hưu - ông được phong tước
Trung thành Tây Kỳ Vương. Ông có con trai thứ 2 là Đà
Quốc Công, Nguyễn Ngọc Liễn, cũng làm quan đến chức
thái phó và có công ngăn chặn chiến tranh Lê - Mạc.
Đến thời Nguyễn thì xã cẩm Yên có Hiến sát phó sứ
Nguyền Đức Thực, xã Kim Quan có giám chi công sát Đồ
Bá Thiêm và qua Đốc chiến tỉnh Tuyên Quang - Phó Văn
Thịnh, xã Chàng Sơn có quan Hành tấu bộ lại Nguyễn Trinh
Tường.
Sẽ là thiếu sót nếu ta quên thời Lê có danh y Nguyễn
Thế Phương - người xã Hạ Bằng và danh y Nguyễn Thúc
Tôn - người xã Hương Ngải. Hai vị rất tinh thông y dược,
làm thuốc chừa bệnh giúp người, được vua Lê Hiến Tông
phong nhiều đạo sắc.
Đất nước thái bình, an lạc thì “ngôi nhà chứa sách”
luôn man mác danh thơm!
Khi giặc ngoại xâm dày xéo giang sơn thì Thạch Thất
lại xuất hiện những người con ưu tú!
Đó là Nguyễn Văn Châu (Hạ Bằng) - anh bộ đội Cụ
Hồ mà năm 1952 đã dũng cảm chiến đâu ở Nam Trực (Nam
Định) bảo vệ thương binh, được chính phủ tặng danh hiện
anh hùng lực lượng vũ trang (ngày 7/5/1956)
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Trung tướng Khuất Duy Tiến (Đại Đồng) nhập ngù
từ tháng 9/1950, đã tường là Cục trưởng cục tô chức, động
viên Bộ tông tham mưu, nay lãnh chức chánh vãn phòng
Trung ương Hội cựu chiên binh Việt Nam.
Thiếu tướng Vũ Chí Đạo (Hương Ngải) - trưởng ban
chính trị bộ tổng tham mưu từ năm 1949, phó tư lệnh chủ
nhiệm chính trị quân khu III rồi Phó cục trưởng cục khoa
học quân sự Bộ quốc phòng.
Thiêu tướng Cân Văn Tại (Phú Kim) nhập ngũ từ
tháng 11/1947, đã từng là Quân khu ủy viên - Phó tư lệnh
quân khu III.
Thiếu tướng Phí Văn Hải (Hương Ngải) tham gia hoạt
động Việt Minh từ năm 1945, đã tòng là phó tư lệnh binh
chủng tăng - thiết giáp, cục trưởng cục kỹ thuật quân khu II.
Thiêu tướng Nguyên Việt Thành (Cân Kiêm) đang
công tác Bộ công an.
Trung tướng Phùng Khăc Đăng (mời bạn đọc xem
riêng ở phần Phùng Xá).
Trung tướng Lê Khoa (quê Thúy Lai) nguyên cục
trưởng cục tài chính Bộ quốc phòng nay là Chủ tịch Quỹ
“Vòng taỵ đồng đội”.
Thiếu tướng Vù Bá Đăng (quê Đại Đồng) hiện là tư
lệnh binh chủng tăng thiết giáp.
Thiếu tưó’ng Vũ Luận (quê Hừu Bằng) hiện là cục
trưởng cục chính sách.
Thiếu tướng Phí Quốc Tuấn (quê Hương Ngãi) hiện
là tư lệnh Bộ tư lệnh Thủ đô.
Thạch Thất - một vùng đất đá ong, mạch nguồn tri
thức luôn trọng, danh nhân không bao giờ cạn.
Tôi muốn chuyên cùng các bạn về lương y - nhà văn
Nguyễn Tử Siêu (1887 - 1965), lúc sinh thời ông dạy chữ
Hán, chừa bệnh giúp đời (người nghèo được miễn tiền
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thuốc). Ồng còn soạn nhiều sách thuốc có giá trị, dịch và
viết nhiều tiểu thuyết, đầu sách lên tới 75 “đình núi” * quê
Đoài mãi còn hiên ngang cốt cách “cành mai”* của lương
y - nhà văn nổi tiếng!
“Hổ phụ sinh hố tử”, con trai ông là Nguyễn Thiên
Quyến cũng nối nghiệp cha, suốt đời tâm huyết với nghề
làm thuốc. Ổng Quyến từng là Chủ tịch Hội y học cổ truyền
Hà Nội và nay là ủ y viên thường vụ Hội y học cổ truyền
Việt Nam.Ông đã soạn 25 đầu sách thuốc, được nhà nước
phong tặng danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú”
Vậy là đất đom hoa, hoa kết trái, đời nối đời - kế tục
danh nhân, văn võ song toàn, rạng danh xứ sở.
Thạch Thất - ngôi nhà chứa sách, sách thơm còn đó,
gương sáng còn đây, còn nhiều bậc học rộng tài cao nữa
(xin được dành riêng phần Kẻ Nủa)!
Lóp lóp hậu sinh không chỉ nhắc đến danh nhân khoa
bảng mà họ còn mãi mãi tự hào với những ánh vàng lịch sử
của quê hương.
Ta bâng khuâng “giải mã” từ nhừng rìu đá trong thung
sâu Cần Kiệm, những mũi đao đồng trong lòng đất Phú
Kim, nhừng trống đồng Hêgơ dưới địa tầng xa xưa - đá ong
Lại Thượng và Đồng Trúc...giải mã đế tìm ra những con
số biết nói, chứng tỏ Thạch Thất này từ lâu lắm rồi, đã làm
nơi quần cư của người Việt cổ.
Chưa hết, con cháu ngày nay mãi còn trầm trồ thán
phục những tài hoa - tuyệt tác của ông cha:
Đình Canh Nậu, đình Trúc Động đẹp sánh ngang đình
Chu Quyến, Tây Đằng và chùa Tây Phương - một viên ngọc
sáng; chuông ngân dài thâu đêm, quá ngọ đến bảng lảng
hoàng hôn!
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Lại nữa, sách giáo khoa lịch sử lớp 6 (trang 58)
viết: “Lý B í (còn gọi là Lý B ôn ) quê ở T h ái B ìn h (mạng
Bắc Sơn T â y )...”.
Phải chăng đây là thôn Thái Bình - một trong tứ thôn
Văn Lôi của xã Bình Y ên - huyện Thạch Thất?
Nếu đúng như vậy thì Đoài Phương không chỉ có hai
mà có tới 3 vua (Phùng Hưng, Ngô Quyền ở B a V ì và trước
đó: Lý Bí - Lý Nam Đe có thể ở Thạch Thất).
Lóp lóp hậu duệ trong ngôi nhà chứa sách nay ngày
càng đông “người có học”; cho nên họ không quên sớm tối
nhang đăng, kính cẩn nghiêng mình trước các anh linh liệt sĩ.
Mòi bạn đến tượng đài núi Nứa, hồn thiêng của các
anh, các chị (tiêu bicu cho 1924 người con của Thạch Thất
đã ngã xuống trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và
chống Mỹ) luôn nhắc nhở chúng ta rằng: họ đã dâng hiến
cho quê hương những dòng máu đở để hồi sinh cho đất nước
những mầm xanh!
Nhà lưu niệm Bác Hồ ở xóm Lài Cài xã c ầ n Kiệm
đời đời in bóng vị cha già dân tộc trong vĩnh hằng xuân tết quê hương!
Những ánh vàng, lịch sử đó luôn tỏa sáng rạng ngời
trong tâm thức của người Thạch Thất!
Người dân nơi đây khéo tay, hay làm và cả chịu chơi
nữa; cho nên đời sống vật chất, tinh thần đều cực kỳ phong
phú. Nét cách văn hóa phồn thực độc đáo hiện thể trong tục
ngừ - ca dao nhuần nhị, luôn âm vang bản vị ngọt ngào của
một vùng quê Bắc Nghệ, bạn hãy nghe vài câu nhé:
“ Ruộng Cầu Mái, gái Đồng Chưa, cày bừa Vĩnh
L ộ c”.
- Ruộng Cầu Mái (nay thuộc thị trấn Liên Quan) đất
tốt, năng suất lúa cao, gạo ngon nổi tiếng.
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- Gái Đồng Chưa là con gái làng Phú Nghĩa, xã Phú
Kim nết na, xinh đẹp.
- Cày bừa Vĩnh Lộc (xã Phùng Xá) vừa bền, vừa dỗ
sử dụng; xa gần đều tìm đến hỏi mua.
“ Ôi Lại Khánh, bánh tẻ c ầ u Liêu, diều Kẻ Nủa”.
- Giông ổi làng Lại Khánh (xà Lại Thượng) ngọt thơm
hương vị đồng đồi, ăn rồi nhớ mãi.
- Bánh tẻ Cầu Liêu (xã Thạch Xá) gói bằng lá mái;
bánh trắng muốt, giòn ngon có hạn.
- Diêu Kẻ Nủa to, đẹp, bay cao; tiếng sáo diều man
mác, lâng lâng - nhẹ nâng tâm hôn đa cảm!
“ Nâu Kẻ Sải, vải Kẻ Núc, bánh đúc Đại Đồng”.
- Vải làng Canh Nậu, Dị Nậu, nệày xưa được nhuộm
nâu làng Thúy Lai (xã Phú Kim) thì bên và đẹp tuyệt vời.
- Bánh đúc Đại Đông (1 xã thuân nông) giòn, ngon có
tiếng .v.v...
Bút mực nào, sách vở nào ghi chép hết, hội tụ đầy đủ
được những tinh hoa luôn tỏa sáng, những dấu ấn chẳng
phai mờ của vùng quê Thạch Thất?
Bức tranh quê hẳn còn sống động hơn nữa và đẹp, đẹp
hơn nhiêu bởi những luông sinh khí của công cuộc đôi mới
đã lan rộng, đã thấm sâu vào con tim, khối óc của người dân
nơi đây!
Đôi điều cảm nhận chung là như vậy.
Còn nhiều nữa những ánh mắt tinh đời, những bước
chân không mỏi, những hoa tay rông bay, phượng m úa...
mời bạn về Kẻ Nủa mà xem!

{t> Đinh núi - cành mai là tên một tác phâm cua Nguyễn Từ Siêu.
<**> Ca dao có câu:
“Tiếng ai như tiếng xứ Đ oài
An cơm thì ít ăn khoai thì nhiều!”

NHIỀU T Á C GIẢ <> 73

PHAN THỊ BẢO
Sinh năm: 1951
Nguyên giáo viên trung học
Quê quán: Thôn Mộng Phụ, xã Đường Lâm
TP.Sơn Tây, Hà Nội

TRẠNG BÙNG PHÙNG KHAC k h o a n
Cụ Phùng Khắc Khoan là một danh nhân, văn võ song
toàn, tài kinh bang tế thế xuất chúng. Cả cuộc đời cụ luôn
mang tài năng phụng sự cho việc trung hưng nhà Lê. Khi bị
oan khuất, bị lưu đày no’i sơn cùng ngàn vắng Người vẫn
lạc quan tin tưởng ở con đường mình đã chọn. Bởi lẽ Người
luôn đặt vận mệnh dân tộc lên trên hết.
Phải lạc quan tu luyện ý chí. Khi khó khăn oan ức
nhất Người vẫn làm thơ. Những vần thơ tế nhị, dân dã đe
đời hướng dẫn việc canh nông...
Người lồng lộng trong chiếc mũ cánh chuồn của vị
quan trong cung đình mà nhân từ ân cần như ngưò’i ông,
người cha nơi thôn dã. Lo cho dân có cơm ăn, áo mặc ở tay
cày, tay bừa, ở giống ngô khoai, đậu, sắn... Lo cho trẻ đưcrc
học hành ở việc mở « Hoàng đạo thư đường » và kê cả khi
vào đất Thanh chưa có điều kiện yết kiến vua Lê, chúa
Trịnh, người cũng tranh thủ mở trường dạy học nhằm giáo
dục lóp trẻ có lòng yêu nước thưong nòi. Do vậy, cụ sống
mãi trong tâm thức mỗi người dân mà vì lỗ đó cụ Trạng
Bùng đã được về trời từ đầu thế kỷ X V II (1613) mà đến nay
ai về lànụ Bùng ai cũng có cảm giác như cụ còn sống. Tiêng
nói ân cần của cụ còn đâu đây trên đường làng ngõ xóm,
trong cuộc sống hiện hữu của người dân Kẻ Nủa nói chung,
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người dân làng Bùng nói riêng. Ớ đó ai ai cũng nhớ rất rõ
và kể cho ta nghe về giai thoại Đức cụ Trạng. Đức cụ Trạng
là tên gọi được hình thành trong linh cảm thiêng liêng. Từ
sự biết ơn sâu sắc, sự tôn kính vô bờ và tình cảm thiêng
liêng của người dân Phùng Xá kính cẩn dâng cụ. Cụ là niềm
tự hào của dân tộc Việt Nam, niềm tự hào và điểm tựa tâm
linh cho con cháu họ Phùng, cho người dân Phùng Xá,
người dân Thạch Thất, xứ Đoài.
Tài đức của cụ như một tấm gương đa diện khiến cho
người đương thời và hậu thế hết lòng kính trọng. Ông Đỗ
Ưông (1523 - 1600) là vị quan đương thời, người làng
Huyện Kỳ, xã Phú Lãm, huyện Thanh Oai, Hà Nội đã từng
viết về cụ :
« Phùng Khắc Khoan là một bậc hào kiệt tài cao, khoa
giáp nổi tiếng đạo cao đức trọng, nhân hậu trung nghĩa đủ
đê giúp nước bình trị, vô yên dân chúng, lòng ông rộng mở
khí độ hiên ngang đủ sức xoay trời chuyển đất, thao túng
vũ trụ ».
Phan Huy Chú nhận xét về Phùng Khắc Khoan như
sau : « Lúc trẻ đã nối tiếng văn học, theo học trạng nguyên
Nguyền ở Vĩnh Lai, kiêm thông cả thuật số. Ông là người
kiên quyết, sáng suốt có tài, cái gì cũng biết được chỗ cốt
yếu. Văn chương ông thanh nhã, dồi dào có các thi tập
truyền ở đời ».
Phó giáo sư Phan Khanh từng ca n g ợ i: « Phùng Khắc
Khoan là một thiên tài, một danh nhân văn hóa lớn cua dân
tộc ta. Trí tuệ, tài năng, phong độ của Trạng Bùng Phùng
Khăc Khoan trong thê kỷ thứ X V Ỉ - X V II đã trở thành niềm
tự hào, thành huyền thoại của dân tộc Việt Nam. »
Giáo sư Bùi Duy Tân dành nhiều tài năng tâm huyết
để nghiên cứu và viết về cụ : « Sinh ra và lớn lên từ một
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làn« duê K ẻ Bùng ngàn năm văn hiến, Phùng Khắc Khoan
đã nhập thế hành nghiệp trở thành một danh nhân lịch sử
với sự quý mến, trân trọng của bao thế hệ. Phùng Khắc
Khoan là con người trung hiếu nhân hậu, giản dị, lão thực
dươc hân coi là thần nông. Được đời phong là trạng nguyên
hai nước.
Cùng với sự nghiệp văn chuông, sự nghiệp chính trị
bans giao, kinh tế đã đặt Phùng Khắc Khoan vào vị trí một
nhân tài danh cao vọng trọng. Phùng Khác Khoan là một
tronư những tên tuổi được nhắc đến nhiều trong số những
danh nhân đất nước. Từ khi ông qua đò’i tới nay các thế hệ
bàn về ông, các bút tích viết về ông, cực nhiều, mà chả mấy
ai kêu cứu. Chỉ giới hạn trong thời phong kiến đã thấy trên
mấy chục đon vị sách và người viết về ông. Từ Hoàng Đe
Minh Thần Tông Vạn Lịch đến Vua Nam Nguyền Dục
Tông, Tự Đức. Từ đại diện học sĩ Thiếu Bảo Chuông vị nhà
Minh đên Lý Chi Phong túy Quang sứ Triêu Tiên. Từ đông
liêu đồng khoa Thái Bảo Lễ bộ quân công Nguyễn Văn Giai.
Đại học sĩ Thiếu Bảo Thông quận công Đỗ Ưông đến
các học giả Lê Quý Đôn, Phan Huy Chú, các ký giả Phạm
Đình Hổ, Vũ Phương Đề, từ các kỳ lão, nhân sĩ Kẻ Bùng
đến những thần Siêu, thánh Quát... tất cả đều dùng những
mỹ từ ít gặp để đánh giá, bình luận mà thực chất là đề cao
Trạng Bùng. Coi ông « vốn có tài hào kiệt, đĩnh đạc vào
bậc tướng văn tướng võ ». « Là nhân vật độ nhất trong
nước ». (Đỗ Uông) « Văn chương lừng lẫy đất Bắc, chính
sự vừng trời Nam » (Cao Bá Quát)...
Riêng trên lĩnh vực văn chương, các học giả thời nay
đã đặt bút ghi bia sự nghiệp trưó’c tác của ồng ỏ- hầu hết các
tập văn học sử, họp tuyển... Từ các bộ lịch sử đất nưó’c đến

những trang lịch sử văn chương. Từ các loại từ điển văn học
đến Từ điển bách khoa. Từ những tập nhân vật lịch sử đến
các bộ danh nhân đất nước, quê hương, từ những tổng họp
lớn đến các tuyển tập nhỏ. Từ nhừng bài nghiên cứu bình
luận của các học giả đến các tư duy cảm xúc của nhiều thi
sĩ các đời... ơ đâu Trạng Bùng Phùng Khắc Khoan cũng
hiện diện ở tầm vóc, phẩm chất của một danh nhân - thi sĩ
- văn chương - nhân cách để đời.
Nguyền Minh Tường viện sử học viết về cụ : « Phùng
Khăc Khoan không thuộc vào số người thích nhàn như ông
thây họ Nguyễn của mình. Mà ngược lại từ hồi trẻ, Phùng
Khăc Khoan đã ôm ấp một hoài bão là một Y Doãn, Phó
Nham hoặc một Trương Lương, Khổng Minh của đương
thời. Ngày nay chúng ta cứ học tập « Ngôn chí thi » của
Phùng Khắc Khoan thì hiêu rõ hoài bão của ông. »
Bài tựa đề tập thơ ngôn chí của cụ xin được dẫn
nguyên như sau : *
« Này việc học thơ, từ xưa đến nay vẫn lấy làm
chuộng, nguồn gốc từ việc canh ca ở triều đình nhà Ngu,
truyền bá ở nhùng tập thơ Nhã đời Chu, rồi thể chế mới
biêu lộ ở thơ ngũ ngôn vật mới réo rắt hòa hợp. Mà cái gọi
là thơ thì không phải là láu lười trong tiếng sáo, chơi chữ
dưới ngòi bút thôi đâu, mà lẽ để ngâm vịnh tính tình, cảm
động mà phát ra chí ý nừa. Thế cho nên nếu chí mà ở đạo
đức thì tức là phát ra lời lẽ hồn hậu, chí mà ở sự nghiệp thì
tức là nhả ra khí phách hào hùng, chí ở rừng suối gò hang
thì thích giọng thơ liêu tịch, chí ở gió mây trăng thì thích vẻ
thơ thanh cao, chí ở nỗi uất ức thì làm ra lời thơ ưu tư, chí
ở niềm cảm thương thì làm ra điệu thơ ai oán. Cứ xem thơ
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« Tiến sĩ khoa Canh Thìn (1580), công thần kiệt
tiết tuyên lưc, đăc ân được là Kim I ử Vinh lộc đại phu,
làm chức Tán trị Thừa chánh sứ ty các sứ Thanh Hoa,
người ở Thạch Thất, tên là Phùng Khắc Khoan, tự là
Hằng Phu, hiệu là Mai Nham T ử đê Tựa ».
<*> Trang 704, 705, 706 Hợp tuyển thơ văn Việt Nam thế kỳ X - XVII
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Vườn rau công nghệ cao
Thôn Tân Trung, xã Tân Hà (Năm 2016)

Công tỵ bò sữa Lâm Đồng

Chùa Hà Lâm
Thôn Thạch Thất ì, xã Tân Hà (Năm 2016)

Nhà thờ
Lán Tranh Lâm Hà
-

THƠ
Hươnq SRC TRR HR

TRẦN DUY DƯƠNG
Nguyên thường vụ Thành ủy,
Phó Chu tịch UBND thành phố Hà Nội.
Nguyên Trưởng Ban chỉ đạo xảy dựng các vùng KTM
của TP.Hà Nội

N ặn» nhân

TẼÍấm

Khai sơn phá thạch ta lập nghiệp
Bao lần sóng gió đã vượt qua.
Hai mươi năm thắm tình quê mới
Hà Nội - Lâm Đồng kết nối đơm hoa
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NGUYỄN XUÂN DU
Nguyên Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng
Hội viên Hội VHNT Lâm Đằng

Kỷ niệm 15 năm ngày thành lập huyện Lâm Hà
28/10/1987 - 28/10/2002
Lòng yêu mảnh đất Lâm Hà
Thăng Long chuyển sóng tạo ra cơ đồ
Vì đời tạm biệt thủ đô,
Thiên sơn vạn lý đi vô đất này
}

Theo Bác Hồ chung tay đánh giặc,
Vuợt Trường Son tiếp bước hôm nay.
Mồ hôi nhỏ đẫm luống cày.
Đồi thơm quả ngọt, ruộng sây bông vàng.
Buổi đầu muôn nỗi gian nan,
Màn trời chiếu đất, gió ngàn mưa bay.
Rừng sâu muỗi vắt sình lầy
Không ngăn nổi bước người thay đối đời.
Đối đời đổi cả đất trời,
Đường nhựa đến cổng, nước thời đến sân,
Điện lưới kéo đến nhà dân,
Trường mới lên tầng, lầu đúc bê tông.
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Bệnh viện, nhà hát, văn công
Dân Hà Nội đến Lâm Đ ồng... thua ai?
Thông minh, năng động, đa tà i...
Mỗi năm, giàu có rộng dài thêm ra.
Lâm Hà kết trái đơm hoa,
Đất nào cây ấy để ta thêm giàu.
Mười lăm năm, giai đoạn đầu
Đoàn kết phấn đấu tiến mau hơn người.
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v u HOA MY
Nguyên thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy
Trưởng ban xây dựng vùng KTM Hà Nội tại Lâm Đồng

Đêm trăng sáng tỏ đồi thông
Trèo lên lâu gác ngắm trông khắp vùng
Gân xa ánh điện sáng bừng
Chân đèo máy đập bùng bùng nước reo
Nước từ lòng suối lên đèo(1)
Hội trường tiếng hát hòa theo ngọt ngào
Thác Voi nước đố ào ào
Màn sương buông toa đồi cao trắng mờ
Bao suy nghĩ, bao ước mơ,
Sao cho xứng với thủ đô anh hùng.
Hà Nội trên đất Lâm Đồng
Lập nên quê mới núi rừng xanh mây
Mai ngày phố rộng nhà xây
Bắc cầu tám thước thay cây gỗ ròng
Mai ngày hạnh phúc tưng bừng
Lâm Đồng - Hà Nội vui chung một nhà.
Già trẻ vang tiếng hát ca
Đồi nương trĩu quả, sai hoa tặng người.
Tháng 8/1977
(ỉ> Máy bơm nước Đ ài Loan (Bơm va)
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Be ngoài trông vẻ ung dung
Mà trong lúng túng vô cùng gay go
Co’m ăn quá nửa bo bo,
X e thì đã hởng chẳng cho xăng dầu
Gà “sao” dứt bữa từ lâu (1]
Nhà không mái lợp dãi dầu nang mưa
Lợn đẻ rên rỉ sớm trưa (2)
Giống sắn, giống đỗ chưa mua được nào
Khách đông, dân lại sắp vào
Gạo, tiền hết, biết tính sao lúc này?
Phái đi Nam, Bắc, Đông, Tây
Tướng, quân xoay chạy hết ngày lại đêm
Dịch hạch đột xuất phát lên,
Tập trung hết thảy ưu tiên diệt trừ
Thòi vụ đã giữa tháng tư;
Ngô, rau, chưa tỉa tâm tư rối bò’i
Anh Dương ơi! Anh Tám ơ i ! (3)
Không mau tăng viện chúng tôi “đồ kềnh”
15/4/1979
(ì) Trại giống g à Sao.
<2) Trại lợn giong Đ ại Bạch hết thức ăn.
(3 }Anh Dương là Trần Duy Dương, Phó Chủ tịch UBND Hà Nội.
Anh Tám Cảnh - Nguyễn Xuân Du, Chù tịch ƯBND Lâm Đồng.
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PHAN HỬU GIẢN
Nguyên Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy
Vừng KTM Hà Nội - Bỉ thư huyện ủy Lâm Hà
Hội viên Hội VHNT Lâm Đồng
Quê quản: Hà Nội

I
Vượt Đạ Dâng sang vùng Lán Tranh
Cầu treo cao dập dềnh đu võng
Thác réo dưới chân tung trắng sóng
Rừng xa, mưa núi, nước giăng thành...
II
Dọc đường khảo sát qua buôn vắng
Gặp các mẹ dịu con lên nương
Những đôi mắt theo đi muôn dặm
“Bao giờ no ấm đến làng buôn”
III
Ngược dốc 800, dừng chân bên suối
Em vo gạo, bắc nôi, anh kiếm củi
Bữa cơm ngon quên hết một đường dài
Treo võng, ngắm lan rừng say đời vui...
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IV
Qua doc Vắt, gặp đồi Sim
Vượt trần ai mới bước lên chốn này
Ước gì vén được chân mây
Đê anh hái mũ sim đây.. .tặng em.
V
Lạc rùng đụng cứ Fulro
Thấy mình, bọn chúng co giò lủi nhanh
Bắp ngô non, mấy nhánh hành
Bep không kịp nấu, củi cành tứ tung...
Làm ngay một cuộc truy lùng
Tóm được...m ột chiếc bi - đông mang về.
Bập bùng lửa trại rừng khuya
Nghe anh tiền trạm kể về chiến công.
Lán Tranh - Tân Hà
7/1976
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Wfịừng quê mới TẼÍầm (ễ$fà
Lâm Hà(1) quê mới gốc Thăng Long
Tô thắm Tây Nguyễn những đóa hồng
Truyền thuyết anh hùng nhân trí dùng
Tinh hoa văn hiến kết tấm đồng
Tìm đường, mở đất khơi nguồn lực
Vững bước, dời non tạo, thế Rồng
Đại lễ(2). . .ngàn hoa về báo tiệp
Cồng chiêng hòa điệp khúc mừng công!
(I) Huyện Lâm Hà ra đời 28/10/1987 và ph át triển được như
hiện nay là thành quả cách mạng rất đảng tự hào cả hai địa
phương Hà Nội và Lảm Đồng trong việc thực hiện hai nhiệm
vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tô quốc Việt Nam XHCN ở
Tây Nguyên ngay sau ngày miền Nam hoàn toàn g iải phóng.
<2> Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thảng Long - Hà Nội (1010 - 2010).
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1Ẽ)Ể âm người
Thưong thương quá cây lúa sình mảnh dé
Chen gốc cây rừng đạp cỏ vượt lên
Hạt thóc vàng ươm năng gió cao nguyên
Đượm tình mẹ công em tảo tân hôm sớm.
Nhát cuốc khai hoang khơi nguồn ước vọng
Đất ủ mầm xanh nên ruộng nên vườn
Hoa khắp miền về góp mật thêm hương
Tre âm bụi, chim họp đàn xây tô.
Thao thức đèn khuya một thời trăn trở
Đất nỡ phụ người đâu,
Sao vẫn khố vẫn nghèo?
Đau đớn cây rừng quằn quại lửa thiêu
Nhức nhối canh thâu gió gào bụi c á t...
Đắp đập khơi mương nâng dòng nước mát
Thẳm lại non ngàn suôi hát thông reo.
Người trở về thôi kiếp sống phiêu diêu,
Nhà mới dựng khói lam chiêu tỏa âm.
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Viên thuốc khi đau, chén trà đêm vắng
Bếp lửa hồng nhen nghĩa xóm tình làng
Câu hát chèo bay bống tiêng cồng chiêng,
Đêm lê hội chén rượu cân nghiêng n gả...
Năm tháng xa trôi
Đường dài rộng mở
Giống mới gieo từ rẫy cũ đồi hoang
Sóng lúa nương dâu quân quýt buôn làng
Cà phê chín thơm môi em mọng đỏ
Rộn tiếng xa quay guồng tơ óng ả
Em khéo tay may áo lụa biếu bà
Anh trải tâm tình dệt nhùng vần thơ
Tằm hóa thân rút ruột mình lặng lẽ
Cây lúa sình chắt chiu từng giọt sữa
Nuôi lớn ước mong làm đẹp cho đời
Đất âm tình người
rạo rực sinh sô i...

;

Đinh Vãn 1987- 1992
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NGUYỄN VĂN HOÀN
B ú t d an h : T hanh Sơn
Nguyên B í thư huyện ủy H oài Đức - Hà Nội
Nguyên P.Ban xây dựng KTM Hà Nội tại Lảm Đồng
Thường trú: H oài Đức - Hà Nội

(^¿oa cúc quỳ N ẩy WỊguyên
Chẳng quỳ sao lại đặt tên
Đỉnh đầu mưa xối đội lên nắng vàng
Mặc rối ren, đứng thang hàng
Vượt qua cỏ dại hiên ngang giữa đời
Gian nan vẫn nhoẻn miệng cười
Cúc quỳ tầng lóp dẫn ngưcri đường xa
Màu hoa rạo rực lòng ta
Tháng năm nhắc nhớ đời hoa không quỳ
Khi khô đuổi gió bay đi
Lúc tươi nhuần nhuyễn đọ’i khi đất gào
Bây giờ bên những lầu cao
Cúc quỳ đứng nép bò’ rào chờ ai?!
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'Ỗăi, Q íìáy xưa và nay
Xưa:
Mùa khô bài cháy tro đen
Mưa rơi, tranh lấn, cây chen rừng già
Lối mòn, dốc đứng khó qua
Ven rừng: “Cây múa, khỉ la, hổ rình”
Trăn luồn, nai chạy, hoẵng kinh
Gà rùng táo tác, thấy hình Phun Rô
Đàn voi đủng đỉnh ngác ngơ
Cáo, cầy, nhím, gấu, thẫn thờ rúc chui.
Nay
Hai mươi năm đất đỏ tươi
Bàn tay chai sạn, con người tạo nên
Bạt ngàn xẻ núi xây nền
Nhà cao cửa rộng, vừng bền nhấp nhô
Thênh thang, ngang, dọc bàn cờ
0 tô, xe máy, từng giờ đông vui
Rừng - đồi khoác áo xanh tươi
Dâu - trà, cà, cá tay người bón chăm
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Wgàn năm thương
I
Nhớ mẹ Âu Cơ - bố Lạc Long
Vui duyên cầm sắt thắm tươi hồng
Lên rừng với mẹ, rèn tâm họp
Xuống biển cùng cha, luyện trí đồng
Quá khứ phát huy nòi Lạc Việt
Tương lai gìn giữ giống Tiên Rồng
Lâm Hà quê mới Thăng Long đến
Sự nghiệp ngàn năm góp chút công.
II
Chút công xây dựng đất Lâm Hà
Quê cũ ngàn trùng hết thấy xa
Chẳng ngớt giao lưu từng xốc vác
Không ngừng xây dựng trải xông pha
Muốn mong cha(1)mẹ(2) ươm muôn nụ
Cầu ước cháu con nở vạn hoa
Giá lạnh cao nguyên lòng chăng lạnh
Ngàn năm thương nhớ đất ông cha.

n> Cha - Hà Nội hiện nay.
(2) Mẹ - Lâm Đồng.
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P hát huy truyền thống
Nhân 30 năm ngày kỷ niệm 15/1/1980

-

15/1/2010

Lâm Đồng - Hà Nội dựng Tân Hà!
Cha mẹ sinh sau khúc chót ra
Cơ nghiệp mới xây đâu phải dễ
Mạch đời tiếp sức tự nguồn xa
X a xưa truyền thống của ông cha,
Theo mẹo Au - Cơ mở nước nhà
Rừng núi khai hoang công bất diệt
Đạp bằng trở ngại quyết xông pha
Ba mươi tư hộ đến Tân Hà
Thạch Thất đưa dân mở đất ra
Thấm thoát ba mươi năm chẵn ấy?
Xây nền hạnh phúc đẹp quê ta!
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ứcmột thơi

Tạ từ Hà Nội - Thăng Long
Ba mươi năm lẻ - đạp bằng chông gai
Đắng cay, bùi ngọt kéo dài
Tuổi xuân mơ mộng không sai tấc lòng
Áo chàm lưu luyến đèo bòng,
Chè xanh thắm đượm má hồng môi son
Cà phê, nông sản mải mòn
Biến dâu thành lụa, tằm còn tơ vương.
Đất lành chim đậu yêu thương,
Bên nhau sát cánh chung đưcmg dựng xây
Lâm Hà huyộn mới hôm nay
Chăn len đệm mút - nhớ ngày hôm qua.
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NGUYỄN GIA TÌNH
Nguyên thường vụ Đang ủy xủng KTM Hà Nội ở Lâm Đồng
Nguyên thường vụ huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo
Lâm Hà - Lâm Đồng
Nguyên quán: Hoài Đức - Hà Nội
Thường trú: Tân Hà Lâm Hà - Lâm Đồng
-

Lâm Đồng núi thắm, rừng sâu
Bạn về thăm đất Ngãi cầu quê tôi
Đúng ngày ăn tết bánh trôi
Bồi hồi nhớ Giới Tử Thôi bên Tàu!
Làng Ngãi cầ u , tháng 3/2008
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Ky niệm buổi đón tiếp đại biêu huyện Lâm Hà
rất nồng hậu của Huyện ủy Thạch Thât.
Ra về nhớ lắm đêm nay
Lâm Hà - Thạch Thât câm tay vui mừng
Anh em ruột thịt quá chừng
Xa nhau ngàn dặm mà cùng chung vui
Mai về nhớ lắm người ơi!
Cánh đồng lúa chín, dải đồi ven sông
Nhớ dòng kênh, thủa Trạng Bùng
Tiếng thoi dệt lụa, lửa hồng luyện gang
Đá ong xây giêng, dựng làng
Nhớ thôn Thạch Xá, nhớ chàng Sơn yêu
Tây phương chuông đố mỗi chiêu
Nhớ vị La Hán đăm chiêu cõi đời
Nhớ phiên chợ Nủa đông vui
Anh lên Lại Thượng, em xuôi đât Bùng
Chiên công núi Nứa anh hùng
Nhớ chè lam, với trái hông Yên thôn.
Nỗi lòng biết nói gì hơn
Lâm Hà - Thạch Thất keo sơn chân thành
Giã từ anh Thuận, anh Khanh*
Hẹn ngày gặp ở Lán Tranh, Tân Hà
Huyện ủy Thạch Thất, thảng 10/1990
( ■ Anh Nguyễn Văn Thuận: Nguyên Chu tịch ƯBND huyện.
Anh Khanh: Nguyên bí thư huyện ủy.
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Anh ngồi bên bến Ly Giang
Núi cao, sông rộng, mênh mang đât trời
Bôn chôn anh gọi em ơi!
X a xôi em có nhớ người em thương
Anh người lữ khách tha hương
Bước chân lưu lạc đên phương trời nào
Nhớ em như biên dâng trào
Như dòng thác đồ, cồn cào ruột gan
Nhớ vê xóm nhỏ thôn Giang
Em tôi vât vả gian nan một thời
Tóc thê mới châm ngang vai
Đông trong lặn lội, bãi ngoài xông pha
Ngày năng lửa đêm sương sa
Mô hôi lã chã chảy qua má hông
Rôi em: Thanh niên xung phong
Tám năm bom lửa núi rừng Trường S ơ n ...
Em như phận nhỏ cánh chuôn
Cánh buồm trước gió, cánh buồm lênh đênh
Bây giờ hoa đă cuôi cành
Thuyền xa, bến đợi, thôi đành em ơi!
Cái duyên cái kiêp lỡ rôi
Khô đau chôn chặt một thời thanh xuân
Em còn có nhớ đến anh
ơ nơi Vạn Lý Trường Thành xa xôi
Nhớ thương quá áng mây trôi
Gửi vê phố nhỏ Trạm Trôi quê nhà
Quế Lâm - Quảng Tây 7/5/1999
Vạn Lý Trường Thành - B ắc Kỉnh 11/5/1999
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(Phùng Khắc Khoan)
Nhà cụ Trạng tưòng xây đá ong
Lọp ngói mũi hài che mưa, che nắng
Tượng cụ Trạng bằng đồng vàng óng
Suốt bốn mùa thơm ngát hương bay
Cụ làm quan to mà gần gũi luống cày
Thương dân lắm ân cần dạy bảo:
Dệt đũi, dệt chồi làm nên manh áo
Quai búa, đốt lò rèn cuốc, rèn dao
Khơi dòng mương tưới nước đồng cao
Tiêu úng ruộng sâu lúa vàng bát ngát
Thay giống đỗ, ngô cứu ngày giáp hạt
Ảm no này ghi tạc đáy lòng dân
Cụ làm thơ và cụ viết văn
Sứ thần Việt lẫy lừng Bắc quốc
Suốt cuộc đời vì dân vì nước
Dốc một lòng cho quốc thái, dân an
Chúng con đi “mở cõi” phía trời Nam
về lại xứ Đoài thắp hương dâng cụ
Bồi hồi quá một chiều xuân nắng tỏa
Cụ Trạng của dân mình, mang tên quê hương
Làng Bùng - Thạch That Xuân Đinh Hợi
-
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ỉhuụền trển dông Zíụ
“Quế Lâm phong cảnh nhất thiên hạ
Như thơ trong họa, họa trong thơ
Tiều phu trong núi vui ca hát
Thuyền khách trên sông đến hẹn về”
H ô C h í M inh
Ly Giang nước xanh xanh
Núi đá dựng như thành
Núi sông lồng bóng dệt
Đẹp như một bức tranh
Du thuyền lướt nhanh nhanh
Đưa tôi về Dương Sóc
Trông lên: núi, núi mọc
Nhọn như bút đê thơ
Núi dựng cao cột cờ
Núi xây tâng ngọn tháp
Núi nghiêng mình cúi rạp
Núi tròn như mâm xôi
Núi như đàn ngựa trời
Họa in vào vách đá
Núi buôn như thiêu phụ
Bông con ngóng chờ chông...
Núi soi bóng xuống dòng sông
Dòng sông vẽ núi thành dòng thơ xanh
Du thuyền lướt nhanh nhanh
Đưa tôi về Dương Sóc
Tôi say sưa ngâm, đọc
Thơ Bác Hô năm xưa
Đất này là họa, là thơ
Rộn ràng Dương Sóc bên bờ Ly Giang
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Zíám (ằffà nềi nhớ
Anh đi ngàn dặm xa xôi
Lâm Hà nỗi nhớ, khôn nguôi cõi lòng
Nhớ đèo Phú Mỹ sương giăng
Vượt qua dốc Tám gặp trăng Tân Hà
Lán Tranh, Bãi Cháy quê ta
Cà phê chín đỏ nương trà tươi xanh
Mượt mà đồng lúa Tân Văn
Ruộng vui đón nước, dòng kênh Đạ Đờn
Nhớ về thăm xã Phú Sơn
La Ba chuối ngọt sườn non ngói hông
Thác Voi đẹp sắc cầu vồng
Dâu xanh Tầm X á - trắng tằm Gia Lâm
Cầu treo qua suối, qua sông
Máy reo thủy điện sáng vùng Rô Men
Đinh Văn phố mới mọc lên
Bồ câu trắng đậu ăng ten thu hình
Anh đi về phía bình minh
Lâm Hà nỗi nhớ nặng tình nước non
Những ngày phá thạch, khai sơn
Dựng kinh tế mới anh còn nhớ không?
Em ta nắng rám má hồng
Mẹ ta tóc trắng như bông giữa đồi
Quyết tâm vờ đất xây đời
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“Mang gươm mở cõi” xưa người Thăng Long
Phun Rô bắt sống trên rùng
Nở hoa chiến thắng, hội mừng chiến công
Lâm Hà một dải mênh mông
Quanh co đèo chuối, trập trùng Hòn Nga
Bắc, Nam, Kinh, Thượng một nhà
Thủy chung nghĩa Đảng, đậm đà tình dân
Ngả nghiêng bên chóe rượu cần
Bập bùng ngọn lửa đầy sân nhịp cồng
Anh đi còn nhớ Đạ Dâng
Nhớ rượu Cát Quế nhớ đồng Cô Gia
Nhớ khi nâng bút đề thơ
Tân Thanh hát lượn, Phi Tô múa còn
Già làng nhẹ bước lên non
Lưng trân nhuộm nắng, khói vờn thuốc rê
Đâm trâu mở hội ăn thề
Thượng, Kinh một dạ, dựng quê Lâm Hà
Biết rằng anh công tác xa
Nửa đời đế lại Lâm Hà mến thương
Càng đi, càng hiêu quê hương
Càng yêu đồng chí, càng thương đồng bào
Đồng xanh, đất đỏ, non cao
Nhớ Lâm Hà đã gửi vào hồn thơ.
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Yêu nhau cho thịt cho xôi
Ghét nhau đưa đến Kim Bôi - Hạ Bì
(Ca dao)
Anh về phố núi Kim Bôi
Nghe câu ca cũ bồi hồi xót xa
“Chén vàng” nở rộ mùa hoa
Tiếng cồng trầm bổng bài ca xứ Mường
Đêm nay Lục Cả trăng vàng
Rưẹm cần nghiêng ngả rộn ràng vần thơ
Mai về với ngã ba xưa
Quay tròn cọn nước, nắng mưa một thời
Chợ Bo thơm thảo tình người
Ngọt như rau sắn, thơm bùi Hoài Sơn
Em tìm mua quả mơ non
Anh đổ nước miếng, nửa khôn, nửa khờ... !
Anh về ra mắt hội thơ
Trên đất Mường Động, bên bờ sông Bôi
Ngày vui có thịt có xôi
Rượu thơm, măng đắng với người tôi yêu!
M ường Động, tháng 3/2008
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01
Người đi “mở cõi” nhớ Thăng Long
Con mẹ Ảu Cơ giống Lạc Hồng
Đầu đội nắng mưa trời Đức Trọng
Tay trồng ngô, lúa, đất Lâm Đồng
Gian lao quyết chí:gieo mầm sống
Phấn đâu bền gan: tạo dáng rồng
Quê mới Lâm Hà thêm rạng rờ
Gửi về Hà Nội lễ mừng công
Tân Hà, tháng 6/2009

m mới

am

V

a

Lâm Hà quê mới tuôi đang xuân
Tươi thắm muôn hoa đẹp bội phần
Truyền thống phát huy người Hà Nội
Cội nguồn gìn giữ ở Lâm Đồng
Cha ông phá thạch gieo mầm Đức
Con cháu khai sơn nở nụ Nhân
Hà Nội đón mừng nghìn năm tuổi
Cồng chiêng vang vọng hội toàn dân
Tản H à, thản g 9/2009
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NGUYỄN ĐĂN G CHẤN
Bút danh: Chan Nguyễn
Nguyên quản: Phừng X á - Thạch Thât - Hà Nội
Hội viên CLB thơ Việt Nam xã Tân Hà Hội VHNT tỉnh
Lâm Đồng
Địa chỉ: Tân Hà - Lảm Hà - Lâm Đổng
-

WỊgười đi tun đấỉ
Đất chật người đông
Theo Đảng dẫn đường
Người Thạch Thất ra đi tìm đất
Ba muo’i tư chủ hộ đầu tiên
Ngày ấy bây giờ
Ai còn ai m ất...?
Còn nhó’ ngày xưa chung một chuyến tàu
Người Thạch Thất ra đi tìm đất
Xây quê mới cho mình cho cả mai sau
Hà Nội lên đèn phố phường bừng sảng
Mảnh đất ông cha đã gửi lại rồi
Chào ga Hàng c ỏ ta đi nhé!
Tàu rời ga đi giừa đêm đông
Ngày đầu chưa quen cuộc sống tha hương
Manh chiếu nhỏ dựa lưng tim hơi ấm
Cả nhà chung nhau một mo cơm nắm
Nhìn lại quê hương nhớ bếp lửa hồng
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Tàu Thống Nhất băng qua đêm tối
Trong toa đã sáng ánh đèn
Ba mươi tư chủ hộ đầu tiên
Những mặt người khắc khổ thân quen
Tàu xuyên Việt đi qua dọc dài đất nước
Mỗi sân ga một khung trời kỷ niệm
Sớm ngắm bình minh trên mặt biển
Chiều ngắm hoàng hôn trên đỉnh Trưòng Sơn
Những đứa trẻ vô tư nô đùa
Như những thiên thần đang đi trẩy hội
Người già đăm chiêu lo chuyện ngày mai
Tàu tốc hành nhắm hướng tương lai
Ba mươi năm sau...
Con tàu đã trở thành phế tích
Ba mươi tư chủ hộ bây giò' kc còn người mất
Kẻ ra đi đã ngủ yên trong lòng đất
Người còn đây tóc bạc lưng còng...
Mảnh đất khai hoang năm xưa
Nay đã thành một vùng quê trú phú
Lũ trẻ bây giò' đã là những doanh nhân giàu có
Còn nhớ chuyện xưa
Ông cha cùng ra đi chung một chuyến tàu...
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(Sàn taỵ khai hoang
Những mảnh đất năm xưa là rừng
Mặt đất đầy gai xấu hổ
Dày đặc cỏ tranh
Mặt sình đầy cây dại và cỏ
Cây chặt đi rồi gốc tủa như chông
Đường vào sình lúc đó
Đầy dấu chân thú dừ
Và những hô bom loang lô
Sình lầy sụt đến ngang hông
Rừng hoang sơ
Đêm về đầy những âm thanh đe dọa
Hoẵng kêu .. .hố gầm
Và những đàn heo rừng ào ào phá rẫy
Ruồi vàng muỗi vắt tấn công
Và những cơn sốt rét vàng da
Những toán Fulro đe dọa
Bước đi ban đầu bờ ngỡ
Lúa nương mất mùa đói rách hoang mang
Be tắc tưởng không lối gỡ
Nhưng không ai chịu khoanh tay
Ba mươi tư hộ đầu tiên, ba mươi tư chiến sĩ
Dưới cờ Đảng siết chặt tay nhau
Kiên cường bám trụ
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Không một ai chịu rút lui
Tay liềm tay cuốc tay dao
Quần xoắn cao, súng khoác ngang vai
Quyêt biến sình hoang thành ruộng
Đồi hoang thành vườn
Những bàn tay rắn chắc phá sình
Những bàn tay chai sạn bạt núi
Thầm lặng kiên cường chinh phục thiên nhiên
Gốc cây bật lên cỏ tranh tan biến
Sình hoang biến thành ruộng lúa
Đồi hoang thành bãi sắn nương ngô
Và những nương cà xanh ngắt như mơ
Ôi những bàn tay đáng yêu đáng quý
Ôi những bàn tay xây đẹp những vụ mùa
Đã vun vén tình yêu cuộc sống
Xin cho tôi được hôn
Những đôi bàn tay vàng
Và ghi vào trang sử
Đôi bàn tay khai hoang...
;
Tháng 1/1983
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thơ tặng vợ
Nhà tôi quê ở Tây Hà
Một thời nhan sắc đã là hoa khôi
Thơ phú nàng chịu thua tôi
Nhưng làm kinh tê thì tôi thua nàng
Khi dệt lụa khi nông tang
Khi tiếp thị, lúc bán hàng chợ đông
Việc gì nàng cũng tinh thông
Tôi đành chỉ biêt làm chông mà thôi
Tảo tần nàng đã giúp tôi
Khi nhà khó, lúc gặp thời lao đao
Những khi giá cả đảo chao
Cắt bao cấp, lại chuyển giao thị trường
Chồng con một dạ yêu thưong
Quê hương đất chật tìm đường ra đi
Núi rừng chăng quản hiêm nguy
Vượt lên gian khó những gì đã x a ...
Bước qua phận gái, đàn bà
Hiên ngang đứng giữa rừng già Lâm Viên
Mang Hà Nội đến Tây Nguyên
Xây Tân Hà phô giữa miên hoang sơ
Xả thân đâu quản sớm trưa
Theo chồng đội cả gió mưa Lâm Đồng
Vì con, em phải đèo bòng
Em đi theo chồng xây dựng ngày mai!
Má hồng đâu đã phôi phai
Thân nhi nữ cũng anh tài kém chi!
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Biệt phái “tăng cường” đã mấy đông
Đón dân lắm việc gờ chưa thông
Ông về ngoài ấy đang mong đợi
Tôi ở trong này khắc khoải trông
Sườn núi lơ thơ nhà mây nóc
Ven đồi lúp xúp quán ngàn thông
Tiễn qua dốc tám dừng chân ngắm
Lúa hạn trên đồi lỗ chồ bông...

O on

đư ờng

hạnh

Het rồi bước thấp bước cao
Đường bê tông rẽ lôi vào Thạch Tân
Nhà xa nay đã nên gần
Bon bon xe chạy vào sân đên nhà
Toàn dân chào đón hát ca
Lòng dân, ý Đảng nhà nhà cùng vui
Con đường đau khố qua rồi
Con đường hạnh phúc, đây rôi vinh sang
An toàn, sạch đẹp, khang trang
Đường vui đi giữa xóm làng đẹp tươi
Thạch Tân, Thạch Thất đồi đời
Xây nông thôn mới gấp mười ngày xưa
Cảm ơn Thạch Thât huyện cho
Con đường hạnh phúc nối bờ yêu thương
Dau xa ngàn vạn dặm đường
Hai quê vẫn một tình thương đậm đà.
N gày 25/8/2015
NHIỀU T Á C GIẢ <>111

Z íán & mnk khởi dắc
Dừng xe xuống ở ngã ba
Đây Tân Hà phố hay là chiêm bao
Hai bên siêu thị nhà cao
Thênh thang đuờng nhựa rẽ vào phố đông
Điện đường trường trạm ung dung
Băi Cháy xưa chuyển sắc hồng đẹp tươi
Cà phê xanh ngát một trời
Dâu trà bát ngát lấp đôi cở tranh
• Bản làng, hồ thác uốn quanh
Cỏ hoa đan lối trời xanh nắng vàng
Rượu Đan, trà Lán say tràn
Thuyền câu lướt sóng dịu dàng Đa Sa
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Vào thăm ngã chín Liên Hà
Dừng chân suối lạnh hồn đà mộng du
Đen thác Bụi ngắm sương mờ
Sình Mây, suối Bạc đẹp ngơ ngẩn lỏng
Qua cầu Hoài Đức thong dong
Dâu, trà, cà, cá một vùng đẹp sao
Hct rồi bước thấp bước cao
Bon bon đường nhựa dẫn vào Tân Thanh
Cà phê trĩu quả xanh cành
Dâu xanh ngập bãi, trà xanh kín đồi
Đường qua Phúc Thọ đông vui
Nhà nhà no âm cuộc đời nở hoa
Đan, Hoài, Phúc, Thạch quê ta
Bắc, Nam, Kinh, Thượng nhà nhà an vui
Lán Tranh nay đã đối đời
Muôn vàn gian khó một thời đã qua
Ai về ngoài ấy quê ta
Mời tri âm đến mặn mà cố nhân!
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- “Cậu Thành ơi tôi lo cho cậu quá!
Tôi chỉ sợ câu không vượt nổi một sự thật phũ phàng!”
Lời nói dịu dàng đằm thắm
Từ đôi môi thiếu nữ đẹp dịu dàng
Và từ đôi mắt đen sâu thẳm của trái tim khao khát yêu
thương!
- “O lo cho tôi”
Một giây phút ngỡ ngàng trái tim anh rung động
Anh nhận ra tín hiệu của tình yêu
Nhưng anh không dám nhìn vào đôi mắt ấy
Anh chạy.. .và tình yêu đuôi b ăt...
Và những giọt nước mắt của người con gái ấy đã rơi
xuống
Những bước chân trên cát hòa vào sóng nước biên Đông
Còn nước mắt anh thì chảy vào tim
Đẻ một lần trái tim anh hóa đá
Từ trong sâu thẳm trái tim anh xót xa nói lời xin lỗ i...
Nhưng cái gì đã ngăn anh lại trước tình yêu của tuôi 20
- Độc lập cho Tô quốc
- Tự do cho nhân dân
- Cơm áo cho đồng bào
Khi đất nước đang quằn quại trong đêm dài nô lệ
Anh phải cố dằn lòng để quên đi tình yêu của riêng mình
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Và thầy giáo Nguyễn Tất Thành hóa thân vào anh Văn Ba
phụ bếp...
Xuống tàu buôn người Pháp ra đi (5/6/1911)
*
34 năm sau
Tại quảng trường Ba Đình lịch sử
Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập bất hủ...
Khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
Người ấy chính là thầy giáo Nguyễn Tất Thành
Rời bên cảng Nhà Rông ra đi tìm đường cứu nước
Và mang theo trong mình một tình yêu lớn
- Trái tim - Tổ quốc
Tháng 9/2011
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NGUYỀN DUY PHÁC
B í d an h : Tâm L ắn g
Hội viên CLB thơ Việt Nam
Nguyên quản: Thạch Xá - Thạch Thất - Hà Nội
Địa chỉ: Tân Hà Lâm Hà - Lâm Đồng
-

^Ê)ất nước (ũl)iệt 'ĨIỊam
Đất nước tỏi dải hình chữ s
Từ mục Nam Quan tới mũi Cà Mau
Lưng tựa Trường Sơn, thân ôm biển đảo
Đất nước tôi rừng xanh núi biếc
Biển rộng bao la, nhân cách hiền hòa
Đất nước tôi, thái bình yên ả
Kết bạn năm châu, thắm đượm tình người
Đất nước tôi, xưa nay chỉ muôn
Chung sống hòa bình...
Đất nước tôi...Đ ất nư ớc....V iệt Nam tô i...

ìà Z íat trong tôi
Cao vút trời Tây đỉnh Lang Pi - ang
Bốn mùa thời tiết mấy đâu bằng
Cỏ cây hương sắc phô phô diễn
Tùng bách đại ngàn biêng biếc xanh
Đan kết tình người tô sắc điểm
Lung linh ánh điện tựa thu rằm
Trăm hai mươi tuối xuân càng tham
Quyến rũ lòng người, du khách thăm
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Những ngày mở đất tôi tới Tân Hà, anh đến Tân Văn
Thuở ban đầu khẩn khai lập nghiệp
Anh thòi đỉa đói bám kheo
Còn tôi vắt gầy bậu nách
Sình lây anh cở dại ngang lưng
Núi đồi tôi cỏ tranh đầu ngút
Dòng Đạ Dâng câu khỉ đong đưa
Đường trục lô xe deo khó vưọt
Trạm, trường nỗi niềm mong ước
Lại an ninh ngày đêm bất ổn
Khó khăn chồng chất khó khăn
Tưởng chừng tôi, anh khó vượt
Nhưng khí Điện Biên “ máu trộn bùn non”
Thế “xẻ dọc Trường Sơn” cứu nước
Thôi thúc tôi, anh bám trụ
Một năm, hai năm, ba bốn năm ...
Kiên trì, bền gan vượt khó
Từng bước, từng bước dựng xây
Hôm nay đây Tân Hà, Tân Văn tươi sáng một cơ đồ
Cho cháu con muôn đời hạnh phúc
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Thống nhất non sông tiến bước vào
Thực thi di nguyện Bác Hồ trao
Thống nhất non sông xây Tố quôc
Sánh với năm châu tỏa ánh hào
Linh khí Thăng Long dòng giống Lạc(
Bãi - Nam(2) một dải Đảng tin giao
Ba mươi xuân độ kính dâng Bác
Tam trấn(3) Lâm Hà ngời ánh sao

(ì) Dòng giống L ạc Hồng.
(2>B ãi Chảy và Nam Ban.
<3>Đinh Văn, Nam Ban, Tân Hà.
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Lán Tranh ký trước đại ngàn xanh
Rừng thẳm non cao, mây uốn quanh
Lác đác ven khe lều lẻ chiếc
Nhị kỳ đường trục độc deo lăn
Bôn huyện Hà Tây chung sức dựng
Trải bao chìm nổi dệt thêu thành
Bãi Cháy ngàn xưa chưa dấu cuốc
Tân Hà nay đã đẹp như tranh...

Quê hương đất chật nghèo theo
Muốn làm thiếu đất cái nghèo không đi
Đây rồi chính sách ban thi
Tây Nguyên đất gọi mau ghi danh vào
Lòng vui dạ thởa khát khao
Cao nguyên hoang vắng, mau vào khai sinh
Đất nhiều thỏa chí bình sinh
Đời vui cùng đất cần minh hưởng giàu
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TRẦN Đức THÊM
Huvện ủy viên - Bí thư Đàng ủy x ã -C h ủ tịch HĐND xã
Tân Hà

'Khánh thành đường

K hứ

- Khạch K ân
(Kính tặng bác Thọ)
Mới hôm nào ngã trẹo xương
Bừa nay đẹp quá con đường bê tông
ơ n người xây dựng thi công
Quân dân Thạch Thất - Lâm Đồng sướng vui
Bấy nhiêu năm những ngậm ngùi
Trầy lên, trợt xuống dập vùi người ta
Mưa dầm não ruột đường x a ...
Đi trường, đi chợ Tân Hà được đâu...!
Ản tình bác Thọ dài lâu
Bác đem công sức làm giàu xã tôi.
Thảng 7/2016.
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CHU VĂN THẢNG
Phó bí thư Đủng ủy xã Tân Hà
Nguyên quản: Thạch Thất, Hà Nội
Nơi thường trú:. Tân Hà, Lâm Hà, Lảm Đồng

4ớ

năm

quế mớiH ân

Tân Hà hôm nay miền đất hứa
Đất mỡ gà, đất đỏ bazan
Nhờ có Đảng dân mình no ấm
Vườn cà phê, ruộng lúa, nương dâu
Đâu cũng thấy màu xanh của đất
Ngập nắng vàng, bát ngát hoa thơm
Người bốn phương nghe tin tìm đến
Vượt núi đèo, chắng quản khó khăn
Mảnh đất mới ta cùng nhau xây dựng
Nhà cao tầng thay chỗ nhà tranh
Bốn mươi năm chắc anh còn nhớ
Cái thuở nào củ sắn, bắp ngô
Đường ta đến mấp mô sỏi đá
Mà giờ đây điện sáng, đường dầu
Tân Hà ơi! Quê mới ta yêu.
Tân Hcỉ, ngày 12 thảng 7 năm 2016

NHIỀU T Á C GIẢ

< r

121

LÊ VẨN DŨNG
Chủ tịch ủ y Ban M TTQ V N xã Tân Hà.

Trên đưa nghị quyết tận tay
Dưới trình kế hoạch khó này dễ kia
Người tứ xứ thôi kìa lắm ý
Đất rộng dài thuận lý khó khăn
Trẻ thì áo mặc, cơm ăn
Già lo xóa bớt nhọc nhằn m ới hay
Nhiệm vụ Đảng đêm ngày trăn trở
Thức lòng mình mong mở lòng dân
Càng đầy trách nhiệm cá nhân
Càng voi chống trái càng gần niềm tin
Giữ đoàn kết như gìn con mắt
Dựng phong trào như bắt nhịp ca
An ninh trật tự xà ta
Xây nông thôn mới chan hòa niềm vui
Quyết dọn bớt ngậm ngùi quá khứ
Đe xây thêm nhiều thứ khang trang
Xóm thôn đổi mới giàu sang
Niềm vui bay đến xóm làng ngoài quê.
Thảng 7/2016

HÀĐỬCÁI
Hôi viên Hội VHNT tỉnh Lâm Đồng
Địa chỉ: Tân Hà - Lâm Hà - Lâm Đông

& ấn

quê mới

Hà Nội ơi! Từ ngày ấy ra đi
Ga Hàng c ỏ ! Người thân tràn mi đưa tiễn
Lâm Đồng, cao nguyên là nơi đậu bến
Mở đât khai hoang quê mới Lâm Hà
Tân Hà ngày xưa, nhà gồ lợp tranh
Đường lây lội, tung mau bụi đỏ
Rừng nguyên sinh: câm lai - sao - gõ
Gâu - hố - hưou nai - khỉ vượn - lợn lò i...

WỊọ,iứì đi mơ đẩỉ
Ba mươi năm! Quê mới nở hoa
Đường rộng thênh thang, nhà cao ngói đỏ
Ngã ba Tân Hà xe đi các ngả
Phố - chợ đông vui san sát cửa hàng
Đến Tân Hà, ai bảo đất “khai hoang”
Nhà lầu xe hơi, đồ chơi - kim - cổ
Trường trạm khang trang chăm lo sức khỏe
Trong nhà tủ chè, sập gụ, tivi...
Ba mươi năm! Cha tội ra đi
Cha đã tạc nên vườn cà phê trĩu quả
Từ đôi cở tranh mô hôi cha đô
Thấm vào máu đen... giọt đắng nhâm n h i...
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Mây đang chảy về phương trời xa tít
Trăng ngược trôi về phía núi đang chờ
Người ở lại gắn tình thương với đất
Kết trái đơm hoa, nên phố, thành quê.

(ằ^à đểi mới
Vượt dốc tám trăm đến Tân Hà
Ba mươi năm ấy tưởng là xa
Lối xưa khấp khểnh mù bụi đỏ
Đường nay nhựa bóng, điện chan hòa
Dâu tằm trải rộng đồi xanh mướt
Cà phê bát ngát trắng rừng hoa
Tân Hà đổi mới vui như hội
Hạnh phúc yên vui tới mọi nhà.
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X a Hà Nội hai mươi lăm vời vợi
Được về thăm Thủ đô thời đối mới
Đường rộng, lầu cao lạc lối tìm nhà
Không còn “leng keng” tàu điện bờ hồ
Thêm nhiều vườn hoa bốn mùa đua nở
Ngày xuân lạnh se se đào thắp lửa
Đêm đông phố nồng nàn hương hoa sữa
Trưa hè ve kêu phượng đỏ mặt hồ
Chiều thu vàng hoa cúc gợi hồn th ơ ...
Đất Thăng Long ngàn xưa hùng thiên, thắng tích
Người Hà Nội tài hoa, hiền hòa, thanh lịch
Thành phố “Vì hòa bình” của “phẩm giá”, “lương tâm” ...
Nhừng muốn ôm cả Hà Nội vào lòng
Cho vơi bớt tháng năm dài thương nhớ
Từng “xẻ dọc Trường Sơn” trù’ giặc dừ
Nay gieo hạt ươm mầm xây thành phố Cao Nguyên
Hà Nội ơi! Có thê nào quên
Ga Hàng c ỏ , những đoàn quân Nam tiến ...
Tiếp bước cha anh chúng tôi đi và điển
Mở đất rộng chân trời giành hạnh phúc ấm no
Xứng đáng “một phần máu thịt của Thủ đô”
Cùng cả nước và vì cả nước!
Chẳng quản nhọc nhằn “khai sơn phá thạch”
Cho dân ấm no, Tổ quốc mạnh giàu
Đe muôn đời con cháu mai sau
Tim còn đập còn nhớ về Hà Nội.
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nguyệnxuân
Trăng tháng giêng Tây Nguyên vằng vặc
Đường hun hút xa đồi núi gọi về
Sông Đa Dâng mùa khô trầm mặc
Rừng cà phê vẫy gió đam mê
Những cánh chim thơ bay không biết mỏi
Gặp đất lành quần tụ giữa rừng mơ
Anh đọc em nghe, ấm lòng ngọn lửa
Mắt hiền hòa cười nụ, ý nguyên xuân
Tiếng nói cười trong vắt nước Đạ Dâng
Đồng Lâm Hà thảm lúa dệt mênh mông
Nguyên Tiêu hẹn gặp vườn thơ mới
Ấm ấp tình thơ, ăm ắp trăng...
Bao trái tim thơ hòa chung nhịp đập
Tiếng đàn đêm rộn bản tình ca
Hòa quyện âm vang men say trải khắp
Tưng bừng đêm thơ trăng mọn Lâm Hà.
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Rực hồng ánh lửa bập bùng
Long lanh từng đôi mắt ngọc
Trai làng gái bản đong đưa
Say nghiêng bên ché rượu cần
Âm thanh đại ngàn vang vọng
Đêm xuân tiếng thách ngân hòa
Chim rừng dỏng tai nghe hát
Con nai nga ngác quên đường
Gọi mùa núi đồi chuyển động
Mong trời mưa thuận, gió hòa
Tàn đêm khát khao mo mộng
Buôn làng vọng mãi lời ca.

® K u ân

Đà Lạt ngàn hoa khoe sắc
Chim én nghiêng bóng thoi đưa
Hoa đào choàng lên ánh lửa
Bay bay mưa đậu tóc thề
Gió mơn man đùa chồi biêc
Mai vàng chớm nhoẻn cười tươi
Tự tình vờn đôi bướm nhỏ
Xuân Hương lóng lánh gương soi
Thông hát ru hời lộc nõn
Đồi Cù xanh mướt cỏ non
Du xuân nắng tròn tim lá
Mắt xuân đằm thắm tình hoa
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PHẠM THỊ THAN H BÌNH
Hội viên CLB thơ Việt Nam xã Tản Hà
Địa chỉ: Tản Trung - Tân Hà - Lâm Hà - Lãm Đồng

Guộc đời nhà giảo
Em biết từ đây đời nhà giáo
Rất đơn sơ tập giáo án gối đầu
Viên phấn trắng, hướng cuộc đời bay bống
Mực đỏ chấm bài như máu chảy về tim
Vươn mình như những cánh chim
Vào nơi đất mới để tìm tiếng ca
Nơi đây quê mới Tân Hà
Tiếp nghề dạy học mặn mà trò thân
Giảng đường hai buổi chuyên cần
Sân trường ríu rít mùa xuân tràn về
Thắm tình tròn nghĩa đôi quê
Niềm vui nhà giáo, lời thề sắt son.

Ai qua tới đất Tân Hà
Dừng chân ngăm cảnh quê ta đẹp giàu
Muợt mà chè tôt nương dâu
Cà phê hoa nở trăng màu đôi nương
Vui sao ríu rít mái trường
Thầy cô thân thiên tình thương dạt dào
Ngã ba tâp nập vui sao
Điện đường, trường trạm nhà cao lưng trời
Tân Hà thân mên yêu ơi!
Cho anh gửi găm nhưng lời thân yêu
Vi vu với nhừng tiêng diêu
Cánh diều no gió buoi chieu thôn quê
Khăc sâu tiêng hát vọng vê
Bên con khúc hát tình quê thắm nồng
Tân Hà trăm nhớ ngàn mong
Cho anh gửi trọn tâm lòng yêu thương

z}ịềỉ

nhớ

Nhớ sao làng xóm quê mình
Đẹp người, đẹp cảnh, đẹp tình quê hương
Ó thì thăm thiết mến thương
Ra đi lưu luyến, vấn vương trong lòng
Nhớ mẹ, nhớ cả dòng sông
Cây đa, bên nước, nhớ công ơn thây
Nhờ từng trái chín trên cây
Nhìn hoa phượng nở, rơi đây bên sân
X a xôi ta xích lại gân
Gặp người bạn tôt rât thân ngày nào
Quê hương thân mên yêu ơi!
Dù xa vạn dặm gửi vào quê hương.
NHIÊU T Á C GIẢ

129

NGUYỄN VẢN CHÂN
Hội viên CLB thơ Việt Nam xã Tân Hà
Địa chỉ: Phúc Thọ 1 - Tân Hà - Lâm Hà

Lâm Đỏng

Gặp nhau từ thủa đôi mươi
Bà mai giới thiệu cho tôi biêt nàng
Thấy nàng e thẹn ngỡ ngàng
Ngồi gần bên mẹ măt nàng nhìn tôi
Xin phép cha mẹ ngỏ lời
Cha mẹ đông ý cho tôi lây nàng
Tôi về trình với họ hàng
Lễ nghi cưới hỏi cho nàng với tôi
Trong tôi nàng đẹp tuyệt vời
Nàng người con gái đương thời đảm đang
Tóc quăn đuôi tóc hoe vàng
Da đen xạm nắng mắt nàng tròn xoe
Chân tay trai nẻ tứ bê
Nàng người con gái chân quê cấy cày
Giúp tôi công việc nặng thay
Để tôi công tác tháng ngày yên tâm
Đất nước hết giặc ngoại xâm
Nàng được đoàn tụ quây quân bên tôi
Cùng nhau chung sức xây đời
Nuôi con dạy cháu nên người hiêu tâm
Nàng nay tóc đã hoa râm
Nhưng nàng vẫn đẹp muôn phần hơn tôi
Dù cho vật đôi sao dời
Tình yêu tôi giừ tim tôi trao nàng
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^¿ắn (Sịà quê tôi
Ai đã đến đất Tây Nguyên
Xin đừng bỏ lờ làm quen Lâm Đồng
Lâm Đồng bát ngát rừng thông
Đà Lạt phố núi say nồng kiêu sa
Thời gian khoảng cách không xa
Liên Khương rẽ phải Lâm Hà quê tôi
Chỉ còn một khúc nữa thôi
Mời bạn quá bộ vào chơi Tân Hà
Bạn bè du khách gần xa
Tân Hà đón tiếp như là người thân
Tân Hà ý Đảng lòng dân
25 năm thành lập khó khăn qua thời
Ngày nay tươi đẹp rạng ngời
Nhà nhà hạnh phúc cuộc đời giàu sang
Quê tôi giờ đã khang trang
Trung tâm 6 xã đàng hoàng đẹp tươi
Nhớ ngày hai tám tháng mười
Tân Hà thành lập ra đời từ đây
25 năm phát triển dựng xây
Có nhiều thành tựu hôm nay Đảng mừng
X ã tôi mở hội tưng bừng
Quân dân chính đảng ngợp rừng cờ hoa
Kỷ niệm thành lập Tân Hà
Đón bằng văn hóa xã nhà hân hoan
Toàn dân toàn Đảng sẵn sàng
Xây nông thôn mới ngày càng đẹp hơn.
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Bốn mùa xuân hạ thu đông
Cao nguyên chỉ có nắng nồng mùa khô
Thướt tha con gái thành đô
Cao nguyên thục nữ mấy cô váy dài
Đẹp như hồng huệ đào mai
Lan rừng quỳ dại kém ai đâu nào
Dầu rằng em ở vùng cao
Thì em vẫn đẹp như bao nhiêu người.

Hoa quỳnh tiết hạnh trung trinh
Ngày sợ ong bướm khép mình đợi đêm
Xiêm y trút bó bên thềm
Thân trần trong trắng, cánh mềm thướt tha
Gió đưa hưong thoảng bay xa
Thức chàng quân tử trong nhà tỉnh say.
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Chị tôi mấy chục tuổi trời
Lúc còn thủa trẻ cuộc đời xót xa
Tuổi thơ chị đã mất cha
Mẹ đi tái giá ông bà ẵm ôm
Chú thím nuôi chị lớn khôn
Chị thành cô giáo trong thôn xã nhà
Trưởng thành chị đã xuât gia
Lây chông anh ây cũng là giáo viên
Anh chị hạnh phúc bình yên
Sinh được ba cháu thảo hiền nết na
Cháu Ngạn, cháu Hải, cháu Nga
Các cháu đã lớn lập gia đình rôi
Cả nhà hạnh phúc từng đôi
Ai nhờ tạo hóa sô trời sui ra
Đe anh đột ngột đi xa
Bỏ lại mình chi cửa nhà cháu con
Thân chị gay yếu héo hon
Thương chồng khuất mặt núi non vắng nhà
Chị sớm phải mô côi cha
Tuôi đời còn trẻ cách xa người chồng
Một mình nặng gánh nặng gồng
Màn đêm giông bão chị không cam lòng
Lo toan công việc thay chông
Dạy con khuyên cháu chị không kém người
Chị sông có ích cho đời
Việc làng việc họ chị thời không quên
Chăm lo đình dưới chùa trên
Thành tâm bái tế cầu nên an bình
Việc xã hội việc gia đình
Hai vai gánh nặng một mình đây vơi
Lòng ông thương chị quá thôi
Mong chị vui khỏe quãng đời vê sau.
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Đã lâu trở lại quê nhà
Ọuê cha quê mẹ cách xa cánh đông
Quê mẹ đất cát ven sông
Quê cha đất thịt ruộng đồng phù sa
Sân đình giếng nước cây đa
Đi vào ký ức trẻ già mà thôi
Quê hương thay đồi nhiều rồi
Như thành phố nhỏ đang ngồi trong quê
Chợ quê tấp nập bộn bề
Kẻ mua người bán đi về vui tươi
Nhớ phiên chợ tết ba mươi
Để tôi lạc giừa dòng người bán mua
Chiều về vang tiếng chuông chùa
Đông tàn năm tận đón mùa xuân sang
Năm mới chúc tết họ hàng
Gặp mặt bạn cũ dân làng hai quê
Mặc cho trời rét tái tê
Lòng tôi ấm áp tràn trề niềm vui.
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T h ư ợ n g tọ a THÍCH MINH CHÂU
Nguyên quản: cần Thơ
Nơi thường trú: Chùa Hà Lâm - Tản Hà - Lâm Hà Lảm Đồng

ương ngoại ồ
Soi bóng hồ Gươm ánh Thủ đô
Thăng Long sừng sững một cơ đồ
Đất nước hoài cổ miền kinh phố
Dột bút thành thơ chốn ngoại ô
Dệt bút thành thơ chốn ngoại ô
Tao nhân, mặc khách khéo’điếm tô
Nghìn năm văn hiên soi kim cô
Một thoáng hương thầm vọng cố đô.

Gương lông trong mặt ngọc
Mặt ngọc hiện trong gương
Lưu nét mày xanh in má phấn
Long lanh mắt biếc thắm môi hông
Xuân tàn
Thu đến
Tháng ngày qua
Gương trong vẫn còn đó
Sắc ngọc đã phai dần
Ngày lại ngày
Soi gương thiếu phụ lòng bâng khuâng...
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c ố tá c g iả : NGUYỄN HỬU CHỪNG
Nguyên quản: Phúc Thọ Hà Nội
Hội viên CLB thơ Việt Nam xã Tân Hà
Địa chỉ: Tản Hà - Lâm Hà - Lâm Đông
-

ơ
ịh
ớnơ

ngđi hước

Nhớ ơn người trồng cây không hẹn ngày ăn trái
Nhớ ơn người lập vùng quê mới Lâm Hà
Nhớ ơn người chặt cây dựng lán làm nhà
Nhớ ơn người phá nương trồng lúa, ngô, khoai, sắn
Nhớ anh an ninh giữ bình an cuộc sống
Đe dân sống vui nơi đất rộng thưa người
Nước mắt mồ hôi hòa cả giọt máu tươi
Nay người ở đâu đã một thời văng bóng
Dân chúng tôi tháng ngày mong ngóng
Đón người về mừng cuộc sống vui tươi
Đời sống nơi đây thay đổi nhiều rồi
Đường xưa lối cũ nay không còn dấu vết
Muồn tìm bạn phải hỏi thăm mới biết
Nhà gỗ lều tranh nay san sát nhà xây
Đồi cỏ hoang nay thành vườn trái cây
Cà phê đồi chè ngày ngày phát triển
X e chạy Băc - Nam ra vào thuận tiện
Đưa đón người về thăm viếng cố hương
Đã có đủ trạm, điện, đường, trường
Chợ họp không phiên người bán mua tap nập
Nhớ ơn Đảng nhớ ơn người đi trước
Nhớ ơn cả người tiếp bước hôm nay
Nhó' ơn người ươm hạt trồng cây
Nay ở đâu mời về ăn trái.
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H à

W[hớ về (ễ$tà WỊêi
Bao năm xa cách quê nhà
Thủ đô Hà Nội quê ta ngàn đời
Phô đông cảnh đẹp tuyệt vời
Cửa ô năm ngả đón người vào ra
Năm châu bôn biên gân xa
Giao lưu thăm hỏi đặm đà tình thân
Cũng vì đất chật đông dân
Đảng đưa đến chỗ làm ăn dễ dàng
Một miên đât rộng thênh thang
Khai son phá thạch mở mang một vùng
Ra đi bao nỗi nhớ nhung
Ngàn năm sau vẫn tình thương quê nhà
Lâm Hà - Hà Nội cách xa
Tình yêu thắm thiết đậm đà ghi sâu
Kẻ đi người ở nhớ nhau
Người đi năm tháng dãi dầu nắng mưa
Chập chừng rùng núi âm u
Chiêu mưa sớm năng mịt mù sương buông
Làng quên cảnh sông phô phường
Tập theo lôi sông ruộng nương núi đôi
Đen nay đời sông ổn roi
Cà phê bát ngát dâu đôi chè xanh
Điộn đường trường trạm hoàn thành
Nhà xây san sát vây quanh nương đôi
Giao thông xe chạy ngược xuôi
Chợ vui trăm nẻo vê khơi luông hàng
Phô phường nhà cửa khang trang
Điện đường tỏa sáng xóm làng thay sao
Lâm Hà - Hà Nội cùng nhau
Thi đua mọi mặt làm giàu hai quê

2/ 10/2000
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Tôi với anh và số người xa lạ
Cùng chuyến xe đưa vào đất Tân Hà
Vì khó khăn kinh tế phải đi xa
Tuổi đời chưa cao mái đầu chớm bạc
Tiền sắp hết chỉ còn vài bốn chục
Vợ dắt tay con thổn thức trong lòng
Anh ơi đất khô cằn liệu sống được không
Cây rừng bạt ngàn bão giông gió thôi
Cỏ dại hoang vu không đường không lối
Có Đảng chỉ đường ta đi tới tương lai
Chặng đường qua tuy chưa phải đã dài
Nay đời sống đổi thay nhiều hơn trước
Đồi chè cà phê nương dâu xanh mượt
Vườn cây trái ngọt chín mọng hương thom
Tiện nghi sinh hoạt cần dùng sắm đủ
Vượt qua khó khăn qua bao gian khổ
Kinh tế đầy đủ hạnh phúc ấm no
Đoàn kết cùng nhau xây dựng Tân Hà
Quê hương mới khắp mọi nhà thịnh vượng.
Ngày 15/12/2002

138

^íĩCương s ắ c

7%n

NGUYỄN ĐÌNH CHƯƠNG
Nguyên quán: Hải Phòng
Hội viên CLB thơ Việt Nam xã Tân Hà
Địa chỉ: Tân Hà - Lâm Hà - Lâm Đồng

VOI nay
(Tự sự)
Tuỏi mấy mươi đâu, tuổi giữa chằng
Với người trăm tuổi, vẫn là măng
Tay chân đã muốn chê việc nặng
Mắt mũi dường như ghét công bằng
Sáng bảnh khua nồi, ăn còn tốt
Trưa ềnh tít mịt, ngủ còn hăng
Năm nay “tớ” cũng chưa già lắm
Có kẻ chào ông, đứa gọi thằng

Năng sớm pha sương thoáng trước nhà
Gió đùa mây rụng, thoảng vườn hoa
Anh lên Dốc Quán tìm xưa cũ
Chị đứng Xuân Hương đợi bạn xa
Nét bút vui hòa, non tú mỹ
Đường thi nhịp họa nước nguy nga
Chưa về bởi lẽ xuân Đà Lạt
Cúc, Huệ, Lan, Hồng níu bước ta!
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X ã tôi là xã đại gia
Nhé này Thiềng thuận, kia là Trường Oanh
Nhìn qua ngó lại loanh quanh
Kính chào Sơn Thủy, chào anh Nga Hùng
Hoàng Nguyên đã chính lại trung
Hàng xóm tốt bụng, sánh cùng Đạo Thơm
Bên này đại phú Lụa Thường
Bên kia Hằng Luyện, phú cường đại gia
Trông về thật chẳng đâu xa
Nhất nhì thiên hạ ấy là Trung Phiêu
Chếch lên là thấy Hà Liêu
Nhìn sang Đức Ái, Minh Diêu ngõ chùa
Khoa Hăng công chợ bán mua
Liên Đông cùng thế, tất thua Định H à...
Xã tôi là xã đại gia
Nếu kể cho hết phải ba bốn ngày
Xã tôi đoàn kết xưa nay
Nhiều năm vẫn đúng, quỏ này không sai!

Cô kia búi tóc đuôi gà
Làm ơn cho hởi Tân Hà nơi nao
Mời anh leo hết dốc cao
Tân Hà dựng sẵn cổng chào đón anh!
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(Một vũng KTM Hà Nội)
Nhiệt huyết cầm “gươm” mở xứ Hà
Cuối miền Đức Trọng điệp trùng xa
Liên Khương cuôc bộ đo chân trẻ
Dốc tám “phờ râu” thử sức già
Nước độc ba ngày, cay khóe mắt
Rừng thiêng bẩy bừa, đắng làn da
Hay đâu bồng chốc Tân Hà phố
Nước “thép” trời trôi - quá mặn mà
Gươm: Gươm trí tuệ - Thép: tinh thần.

34hộ dần

^dhạT ~ /W

/

Khởi lập nghiệp 34 hộ dân
ứng 34 chiên sĩ giải phóng quân
Vũ khí trong tay là càỵ cuốc
Nhà nông yêu nước “ ĐẮC CONG HUẢN” !

■ ¿¿ến đèo <Q)ong Nha
Sông Pha thế ấy dốc cheo leo
Cách tận Phan Rang đã thấy đèo
Nhớ thuở lưng trần, vai vác núi
Thương thời bụng quặn, cổ quai đèo
Chao nghiêng vách núi mây hùa tới
Uốn lượn triền non, gió rượt theo
“Ho hen” cũng đến đồn Eo Gió
Cả nhóm cười oang vờ cả đèo!
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NGUYỄN THI CÔNG
Nguyên quán: Đan Phượng, Hà Nội
Nơi thường trú: Tản Hà, Lảm Hà, Lâm Đồng

WỊhở về quế cũ
Gửi về quê cũ thân yêu
Miền quê thương nhớ sớm chiều trong tim
Cuộc đời như những cánh chim
Vượt qua giông tố để tìm tương lai
Ta vì hạnh phúc ngày mai
Quyết tâm vượt chặng đường đài ra đi
Dãi dầu mưa nắng sá chi
Đường xa muôn dặm quản gì gian lao
X a quê lòng nhừnẸ nghẹn ngào
Quê hương yêu dấu biết bao nhiêu tình
Xa quê ta nhớ mái đình
Cây đa bến nước, bóng hình ngưcri thân
Ngày mùa lúa chất đầy sân
Đêm trăng bên nước trong ngân tiêng ca
X a quê nhớ vải Thanh Hà
Nhãn lồng Phố Hiến, bánh đa chợ Đầu
Nhớ ngày tháng bảy mưa ngâu
Sông Hồng nước nhuộm đỏ màu phù sa
ơ i miên quê mẹ bao la
Hay chăng người ở phương xa nhớ vê
Nhớ chiêu năng đỏ ven đê
Người xe rộn rã đi về xóm thôn
Dòng sông nhuộm ánh hoàng hôn
Xôn xao sóng nước chân côn cát xa
Quê hương yêu dấu thiết tha
Hay chăng người ở xa nhà nhớ quê.
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Mừng vui khách đến chơi nhà
Bạn thơ huynh hữu món quà đầu xuân
Tâm giao thơ đối theo vần
Chén anh, chén chị tình xuân rót tràn
Tiếng cười giọng nói hân hoan
Mùa xuân lộc thắm muôn vàn lời thơ
Yêu ai mong đợi từng giờ
Tay nâng ly rượu, rót thơ vào lòng
Trúc xinh trúc mọc đầu đình
Gió đu giải yếm cho mình đề thơ
Ngày xuân lạc giữa rừng mơ
Má em ửng đỏ khép hờ làn môi.
Xuân Tân Mão
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c ố tá c
g iả :NGUYỄN VẢN ĐA
Hội viên hội thơ Hương Đất Đỏ
Địa chỉ: Tân Hà - Lâm Hà - Lâm Đồng

©lương'L lấn
Hương sắc Tân Hà đât với cây
Hòa trong cảnh vật với trời mây
Cỏ nội hương đồi xanh bát ngát
Hoa cà nở trắng khắp nơi đây
Trời xanh mây trắng gió đưa bay
Ngắm cảnh Tân Hà thật đắm say
Người đông đất rộng về hội tụ
Bám trụ dựng xây đất nơi này
Ba mươi năm rồi đã trôi qua
Ngoảnh lại mà trông chẳng phôi pha
Nắng mưa dầu dãi qua từng trải
Vất vả gian nan đã quá xa
Xuân hết, hè qua cúc lại về
Đông tàn xuân đến với thôn quê
Trời xanh đất đỏ đầy hương tỏa
Đất đỏ bazan có ai chê
Bàn tay lao động xây cuộc sống
Gắng sức xây đời chẳng quản công
Tô thêm sắc thắm cùng thôn bản
Góp phần xây dựng đẹp non sông.
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YĨịhớ lại ỉhanh xuẩn chơi hội
Chua ^h à y
Thanh xuân đi hội chùa Thày
Giờ đây còn nhó’ nhừng ngày mộng mơ
Hẹn đi em nhớ - anh chờ.
Núi cao leo d ốc.. .đỏ hây má đào
Chợ trời là chốn thật cao
Gió Nam nhẹ thổi nao nao tấm lòng
Nắng lên cho ửng má hồng
Vào hang hút gió mà lòng nhẹ bông
Thăm hang Cắc Cớ thỏa lòng
Hai ta ngắm cảnh - nỗi lòng đối trao
Dưới hồ múa rối xôn xao
Chùm hoa gạo sớm - thắm tình Sài S ơ n ...
Từ ngày xa cách quê hương
Như thuyền cách bến quãng đường xa xôi
Nhiều đêm trong dạ bồi hồi
v ẫ n còn in bóng dáng hồi thanh xuân
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NGUYỄN ANH Đ ức
Hội viên CLB thơ Việt Nam
Phó Chủ nhiệm CLB thơ xã Tân Hà
Nguyên quán: Hồng Hà, Đan Phượng, Hà Nội
Nơi thường trú: Tân Trung, Tân Hà, Lâm Hà, Lảm Đồng

‘Gao nguyền trườn g <Q)a
Trưa cao nguyên em ngồi đan áo
Xong áo rồi em ra đảo thăm anh
Em nhìn con đang ngủ ngon lành
Lòng em càng nhớ thương anh lúc này
Anh đang chắc súng trong tay
Trường Sa đất Việt canh ngày lẫn đêm
Giữ cho sóng biền êm đềm
Từng quần đảo nhỏ hải thềm biển Đông
Giờ này anh có lạnh không?
Để em gửi nắng Lâm Đồng ra cho
Nắng vàng quện những vần thơ
Lòng em chung thủy đợi chờ yêu thương
Biết rằng anh nhó’ quê hương
Nhớ con cùng với vấn vương Tân Hà
Áo đan em sẽ làm quà
Cùng con em đến Trường Sa ân tình.
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en em
Rừng cà phê bát ngát
Dưới nắng vàng cao nguyên
Hạ qua Thu đã tới
Ôi! Tuyệt vời thiên nhiên
Chùm cà phê mọng đỏ
Tay em hái nhịp nhàng
Em cất cao tiếng hát
Ngân giữa trời thu sang
Hoa dã quỳ vàng óng
Trong nắng xuân dịu dàng
Hẹn em ngày đẹp nhất
Vượt núi đồi anh sang.

(2on người quế mới
Tân Hà đường uốn vòng cung
Đồi cao nhìn xuống một vùng nhà cao
Tân Hà có tuổi khi nào
Mới nghe tên ấy mà sao ấm lòng
Với chiều mưa lạnh bâng khuâng
Nhấp môi ly rượu thơm trong miệng này
Nep thơm em ủ men cay
Cho anh hồng mặt, men say dịu dàng
Ước chi nên thiếp nên chàng
Đẹp duyên quê mới có nàng có anh.
Tháng 10/1999
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Mùa cà phê này anh sẽ cưới em
Ớ nơi đó hai đứa mình cùng hái
Từ nơi xa anh mong ngày írỏ' lại
Lễ cưới rồi anh ở tại đó luôn
Vì Tân Hà - nơi đó có em
Quê hương thứ hai bao người thân ở đó
Những kỷ niệm thân thương cùng em hồi thuở nhỏ
Cắp sách tới trương mang khoai đỏ cùng ăn
Những ngày đầu kinh tế thật khó khăn
Cha phát nương - mẹ gom vào đốt rẫy
Hạt bắp gieo trên nương theo mưa trỗi dậy
Hạt lúa dưới sình đánh đối mồ hôi
Đào hố cà phê trồng tận đỉnh đồi
Tạo điều kiện nuôi chúng mình ăn học
Từ nơi xa, anh nằm đêm phát khóc
Nhớ Tân Hà - Bãi Cháy khoảng trời riêng
Vùng kinh tế Lâm Đồng nơi ấy đất thiêng
Người Hà Nội xây đò’i theo đất gọi
Tân Hà ơi! Giờ đây đổi mới
Phố mở, điện về, thị tứ nhà cao
Em là em của một ngày nào
Là của em giờ em làm cô giáo
Nhớ không em bố mẹ mình chắt chiu từng hạt gạo
Nuôi chúng mình khôn lón bay xa
Và hôm nay - ta trờ lại Tân Hà.
Rằm thảng 7 năm 2011
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Ngày đó cháu chưa sinh
Đất nước chưa hòa bình
Ông đã đi đánh giặc
Hành quân từ miền Bắc
Ông đi bộ vào Nam
Vượt núi rừng Trường Son
Ngày đêm lo đánh (giặc) Mỹ
Rồi ông thành liệt sỹ
Giừa núi rừng cao nguyên
Nay cháu đã lớn khôn
Đi tìm ông bằng được
Mặt ông cháu đâu thuộc
Thế mà cháu cứ tìm
Ông nằm đó lặng im ...?
Cháu tìm ra ông đấy!
Cháu đờ ông ngôi dậy
Đưa ông về quê hưong
Sông giữa lòng dân thương
Của tấm lòng đạo nghĩa.
Tân Hà tháng 07/2012
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Anh biết nơi em có cốn g Trời
Có dòng Nho Quế nước buông xuôi
Khâu Vai nơi chợ tình trao đôi
Duyên hẹn ân tình khắp muôn nơi
Anh ỏ- Lâm Đồng không mùa đông
Có gió Cao Nguyên với nắng hông
Hoa cà phê trắng trong nỗi nhớ
Tình đất tình người nghĩa mênh mông
Cho dù hai đứa ở hai nơi
Anh thác Cam Ly em cổn g Trời
Đất nước thanh bình liền một dải
Lâm Hà - Quản Bạ đẹp lứa đôi
Em cùng thầy mẹ sẽ vào thăm
Dâu xanh em hái rắc lên tằm
Kén dày óng ả màu vàng lụa
Hạnh phúc êm đềm đẹp trăm năm.
Tản Hà, 08/1990
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Thân tặng những người con hiếu thảo
Ngày mai sẽ lên thành Phật
Mà đêm nay trằn trọc tận đáy lòng
Đường Tăng một việc chưa xong
Chữ Nhẫn, chữ Tâm trong lòng thanh thản
Tám mươi mốt vạn vưọt qua đầy can đảm
Chữ hiếu trong lòng chưa dám cùng ai
Gian nan vượt chặng đường dài
Mẹ cha quê cũ đoái hoài ai trông?
Bao năm một nén hương nồng
v ẫ n chưa thắp được giữa đồng mẹ cha
Ngộ Không từ đá sinh ra
Đồng cam cộng khổ để mà lấy kinh
Hĩnh Bồng Bát Giới vô tình
Tâm người mặt lợn đê mình vô tư
Sa Tăng nay đã hiền từ
Cùng nhau gian khổ diệt trừ đạo gian
Bao ngày vất vả gian nan
Hiếu chưa thành kính Niết bàn sao đang?
Phỏng theo Tây Du Kỷ
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TRẦN TH! HIỀN HÒA
Địa chỉ: Tân Hà - Lâm Hà - Lăm Đồng

Cao Nguyên thân mến yêu ơi
Biết bao nói hết thành lời bấy lâu
Ngày đâu vất vả bê dâu
Mà nay đôi mới in sâu trong lòng
Dòng dõi con Lạc cháu Hông
Hồn thiêng gìn giữ thành đồng núi sông
Công ơn Bác tựa biển Đông
Bình minh Đảng tựa mây hồng bấy nay
Nhớ công ơn những tháng ngày
Máu xương đô xuông
Đe nay hòa bình
Hãy ghi sâu mãi trong mình
Giờ đây cuộc sống yên bình đôi thay
Tương lai hạnh phúc đủ đầy
Chung tay lao động dựng xây Lâm Hà
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((-ỉ)iầ (Wjam ầấỉ nước
Bao nhiêu năm bấy nhiêu ngày
Mà nay đất nuớc đổi thay vô cùng
Việt Nam đất nước anh hùng
Pháp thua Mỹ cút lẫy lừng năm châu
Giờ đây chung sức làm giàu
Điện, đường, trường, trạm muôn màu đẹp tươi
Khắp nơi rộn rã tiếng cười
Trẻ già trai gái mọi người đều vui
Có câu lạc bộ vui chơi
Luyện rèn trí tuệ sức đời dẻo dai
Dưỡng sinh nhịp điệu sớm mai
Dân giàu nước mạnh tương lai huy hoàng
10/7/2014

ình yêu và hạnh Ịihúc
Tình yêu hạnh phúc ở trong ta
Phải có tình yêu mới mặn mà
Vợ chồng hạnh phúc tình nồng thắm
Gia đình nồng thắm tựa bài ca
Lao động hăng say vẫn cười vui
Vợ chồng con cháu thật là tươi
Bao nhiêu mệt nhọc vơi dần hết
Đê lại tình yêu nhừng nụ cười.
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ưịhè quê hương
Nhừng đêm se lạnh ở Cao Nguyên
Trong căn nhà rộng thật bình yên
Em thả hồn em về quê cũ
Đan Phượng ơi! Biết mấy thân thương
Nhớ sông Hồng nước đỏ phù sa
Mà in mãi trong lòng ta hồi ấy
Nơi quê mới tâm hồn ta trỗi dậy
Đà Lạt Lâm Đồng quê hương mới thân thương
Nhưng lòng em vẫn nhớ tới quê hương
Trăm nhớ ngàn thương em gửi về quê mẹ
Đen mẫu thiêng vẫn lặng lẽ uy nghiêm
Xuân đã về quê mở hội thiêng liêng
Cờ hoa phấp phới trống chiêng xập xinh
Ở Cao Nguyên giống quê mình
Hồn thiêng đất Việt mang tình sắc xuân.
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HOÀNG BẢO HÙNG
Hội
viênCLB
Nguyên quán: Vĩnh Lộc - Thanh Hóa
Địa chỉ: Tân Hù - Lâm Hà - Lâm Đông

#/

thơHà

• V

ng giao gia
Ớ rất x a ...
Bước ra
Từ mặt trời Nga
Bừng sáng
Ông là: I-A-N Ô-VAVIC
Ông giáo già
Bên bờ Vôn Ga
Bóng hình: Một người cha
Đang loay hoay!
T ìm ...Đ ội mục kỉnh
Ngước mắc nhìn lên:
Cậu học sinh
Điềm tỉnh
Vát X i A?
Không! Thưa thầy
Con là Oóc Lốp
Bạn của Vát X i A
“Guốc Ga Nốp”
Bàn tay con, phòng rộp
Đưa cánh thư: hình chóp
Run đôi tay: gầy guộc
Ông mở phong thư
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Tưởng như khờ dại
Môi mấp máy, giọt lệ rơi bỏng cháy
...A i có hay?
Trước khi lìa cõi đời này
Vài dòng thư gởi về thầy dạy sử
Sự hi sinh của con
Đã trở thành: bất tử
Trong giây phút lưỡng lự
Gửi lại thầy: chiếc đồng hồ cũ
Và đôi lời tâm sự
“Thầy dạy con biết trân trọng quá khứ
Lịch sử hào hùng , kết nối linh thiêng”
Con đi giữ mãi niềm tin ...
Để mặt trời Nga, sáng mọi miền Tô quốc
Ông giáo già
Tôi đã thuộc
Lớn lên cùng đất nước
Trong chiến hào chóp lòe, lửa khói
Trong chuyến xe vào Nam rất vội
Tiếng còi tàu trong đêm bồi hồi
Tiếp nối tương lai...
Ông giáo già
Còn trong nắng mai
Giọng ấm bay cao suốt chiều dài biên giới
Nơi đảo xa? Con tôi vùng lãnh hải
Vững vàng trên lóp sóng biển Đông
Tôi lại cùng ông, hòa tiếng sóng lòng
Lắng nghe tiếng gọi Hoàng Sa, Trường Sa
Dội vào vách đá, vọng đến Tân Hà
156
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Có thư mời, thầy ơi! về hội tụ
Hai mươi năm trường cũ đây rồi
Lác đác cuối thu, lá vàng rơi
Còn in đậm, một thời xa vắng
Chân em bước bên hàng cây vắng lặng
Ngẩn ngơ nhìn “mái ấm tình thương”
Đã theo em suốt một chặng đường
Trong dòng đời đua chen nghiệt ngà
Ngày xưa trường ơi! Sao vất vả
Chân không dép đường trơn đói lả
Kho vật tư mái thấp chật ngồi
Mùi thuốc sâu gợi nhớ tháng năm ơi!
Các em vẫn vui cười khi đến lớp
Hoa dã quỳ vật vờ qua ánh chớp
Trời đô mưa nước ngập bàn chân
Sách vở ướt, giáo án thầy cũng ướt
Thầy lại giảng về quê hương đất nước
Một nghìn năm Bắc thuộc thương đau
Cầu kiều khoan nhặt thưa mau
Ãm ầm tiếng sóng nhuộm màu truân chuyên
Đất Việt xuất hiện ông Tiên (Bác Hồ)
Năm mươi tư dân tộc mọi miền đứng lên
“Đạp quân thù xuống đất đen”
Ngọn cờ thống nhất hai miền dựng xây
Giọng thầy còn vẳng đâu đây
Bụi thời gian, đã đong đầy tuổi thơ
Vài dòng ghi lại giấc mơ
về đây kết nối - bên bờ tình thương
Hai mươi năm một mái trường.
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Cà phê, em uống một mình
Đêm khuya sương lạnh bóng hình lăt lay
Trường xưa thây cũ còn đây
Nhớ thây em gọi xuông^ngay chuyện trò
Giọng em pha lân cơn ho
Lưu tình một chút thầy trò bên nhau
Thây ơi hương săc muôn màu
“Đục trong, trong đục nỗi đau nhân tình”
Đã cùng hai chữ “tử sinh”
Nào ai có nghĩa có tình thâm giao
Bên thây em những ước ao
Trở thành dấu lặng điền vào dấu xưa
Ngước nhìn thời khăc thoi đưa
Mái đau điểm bạc xuân vừa bốn mươi
Ngày xưa vang bóng một thời
Vô lăng rong ruôi tiệc vui đêm tàn
Sáng ra ca khúc khải hoàn
Hoa Chăm Pa nở hân hoan đón chào
A Vương thủy điện trên cao
I.A .LY đó nước trào chân mây
Em đi đi khắp đó đây
Để lại nỗi nhớ đong đầy tuổi thơ
Sương giăng giăng ánh sao mờ
Trải lòng sẻ nửa giẫc mơ thủa nào
Vì sao? Em hỡi! Vì sao?
Thầy nói: Thôi nào, tỉnh lại đi em
Em về thầy tóc bạc đêm
Ngoảnh nhìn thoáng thấy bóng đêm xa mờ
Cất xe em bước lên nhà
Thoảng nghe đâu đó ê a của Tường
Nhẹ chân sê bước bên giường
Trông Thùy Dương ngủ còn vương nỗi niềm
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Tiếp bước cha, con lên sư phạm
Một chiều thu bóng nhạn xa rồi
Sương giăng rải trắng chân đồi
Nem vui đón đợi con ngồi sau xe
Con đi lòng mẹ chở che
Ngôi trường núp bóng trưa hè ve kêu
Phượng rơi rơi đồ sáng chiều
Tiêng thu lá rụng cuốc kêu buổi nào
Con ơi! Cha mẹ ước ao
Nỗi niềm đan dệt luồn vào mỗi đêm
Nội con: xa vang bên thềm
v ẫ n mong có đứa được thêm tiếng thầy
Cầu kiều ai băc qua đây
Muốn sang thì phải có thầy con ơi!
Trường xa đón đợi con tôi
Bao năm khổ luyện, nên người mới ngoan.
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Vòng đời ngắn chẳng đầy gang
Từng giọt thánh thót ngập tràn hồn tôi
Sinh lão mạnh, tử than ôi!
Đi về một cõi, nôi trôi hỡi người
A ơ i... tiêng mẹ trong tôi
Đong đầy nỗi nhớ hồn tôi lại về
Cuộc đời tìm kiếm ...m ải mê
Từng con gió lạnh, thổi về “cõi xưa”
Đường trân hoa năng đu đưa
Ticng ve ra rả, buôi trưa năng hè
Bao ngày tạm biệt xa quê
Bóng trắng đã xế, mẹ về bên con
Nhiêu đêm lẻ bóng không tròn
Liếp che, khe cửa mẹ còn ngóng trông
Quơ tay, mẹ kéo vào lòng
Năm im con nín bóng lông mẹ che
Mẹ vui con đã trở về
Ngắm nhìn con, mẹ hả hê nỗi niềm
Mẹ ơi! Nghẹn lại trong tim
Tháng năm xa mẹ con tìm lời ru
Trường Sơn mây núi mịt mù
Đường dài ngập lội, sương mờ giăng giăng
Quân đi dôn dập cuôn băng
Nghe như thác đố chị Hằng dõi theo
Dừng chân nghỉ lại chân đèo
Vân còn nghe tiêng hò reo quân hành
Táo bạo chăc thăng, đoàn khang
Thừa thăng lướt tới, đô thành bủa vây
Bốn mươi lăm năm có một ngày
Bài ca thống nhất đắm say bao đời.
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Phòng khám Đa khoa khu vực Tân Hci

Ngã tư Tân Hà

Nhà văn hóa thôn Thạch Thất 1

'ửi cụ ¿Nguyễn
Trải Du một “khúc đoạn trường”
Bốn nghìn năm vẫn giọt thương lệ tràn
Xuôi về hoài niệm thời gian
Nghe sao sóng vỗ âm vang dòng đời
Tố Như ơi! Lệ vẫn rơi
Một nghìn năm vẫn một trời thương đau
Biếc xanh, xanh biếc một màu
về đâu một khúc về đâu? “Đoạn trường”
Bốn lăm năm một cung đường
Trường Sơn hỡi? Máu xương thửa nào
Giật mình? Tỉnh giấc chiêm bao
Bính Thân đang vội nghe ào gió thu
Sương giăng trắng ánh sao mờ
Ngoảnh nhìn lại thấy hồn thơ dạt dào
Chữ “tâm” đầy vọng xôn xao
Nghe như tiếng rít lối vào cửa sau
Chừ tình khoan nhặt thưa, mau
Anh đèn soi chiêu bê sâu cho ai
“Tân Thanh” đi suốt chiều dài
Đi cùng dân tộc, sáng mai xuân về
Hương xuân rét buốt tái tê
Mầu Sơn đó, trắng bốn bề tuyết rơi
Nắng lên - ấm nóng - tình người
Mừng xuân mừng Đảng em ơi! Xuân về.
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NGUYỄN VĂN KHÁNH
Hội viên CLB thơ Hương Đất Đỏ
Nguyên quán: Thạch Xá Thạch Thất Hà Nôi
Địa chỉ: Tân Hà - Lãm Hà - Lâm Đồng
-

-

Anh đên Tân Hà một buôi xuân
Trời quang mây tạnh đẹp muôn phần
Cờ hồng phấp phới in trong nắng
Nhẹ gót thanh vân rạng sắc thần
Phòng họp tung bừng Đảng với dân
Vui chung thơ phú chuyện ân cần
Thoi đưa ngày tháng trôi nhanh quá
x ế bóng chia tay dạ ngại ngần
Vọng mạc chi tình này nhớ nhớ
Nhớ người con Đảng tới thăm dân
Hay là chức tưcrc chăng kề phân
Cánh bèo cung Quảng có đâu gần
Khề khà thi tứ đa nhân thức
Bán cú chi nài giáng bút xuân
Trời buồn mờ mịt áng Tường Vân
Gió lộng mây xa cách ải Tân
Thi phú không thông nơi đại sảnh
Cửa quan thăm thẳm khó len chân.
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^ì)àc quê mới
Giã nhà cất bước ra đi,
Vào nơi quê mới giữa kỳ Trung Thu
Sương mai rừng núi âm u
Hoẵng kêu dốc đá, vượn đu đầu cành
Rừng già một dải cây xanh
Đường đi lối lại cây cành ngổn ngang
Chiều về bão nối sấm vang
Mưa to gió lớn có hàng giờ lâu
Lòng buồn mặt ủ mày chau
Biết đâu ấm lạnh biết đâu ngọt bùi
Lòng buồn nào có chi vui,
Năm canh trằn trọc ngậm ngùi thở than.
Quanh ta cái khó muôn vàn
Biết là ăn ở có an được nào
Đêm nằm suy ngẫm thấp cao
Có dân có Đảng lẽ nào riêng ta
Ngẫm rồi quyết định làm nhà
Làm ăn một dạo xem là làm sao
Xắn tay cuốc cỏ dọn rào
Làm nhà, làm cửa biết bao công trình
Cơ ngơi ngày một đẹp xinh
Nhà trên vườn dưới có sình có ao
Viên môn đông liễu tây đào
Hương hoa nhập hộ đón chào gió xuân
Ngày vui, vui tả đôi vần
Lâm Hà nay đã mươi phần hơn xưa.
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W ịhé
Nhớ Bác ngày xưa vóc dáng cao
Râu dài tóc bạc nêp văn hào
Trán cao vời vợi tâm non nước
Mắt rực tinh thần sáng tựa sao
Trí tuệ của Người Khuê Đâu sao
Năm châu nức tiêng bực anh hào
Đòi quyên độc lập cho dân tộc
Lượng biên khôn cùng đức nghiệp cao
Nhớ thủa đôi đời thỏa ưcrc ao
Ba Đình bừng sáng ánh cờ sao
Quân dân cả nước vui bên Bác
Như mấy năm qua Bác vẫy chào.

Ty/ họa
Ra đi tuổi mới trăng rằm
Mà nay đã tám mươi lăm tuôi rồi
Tóc dẫu bạc da chưa mồi,
Lòng còn say đắm tình người thiết tha
Hay đàm luận thích văn thơ
Chẳng ham danh vọng chang mơ bạc tiền
Không giẩu nhưng lắm bạn hiền,
ít tiền nhưng sống cảnh tiên cội trần.
Trà thơm sáng sáng vài tuân,
Rượu ngon mỗi tháng đôi lần cũng vui
Trong nhà rộn rã tiêng cười
Con con? cháu cháu lộc trời phật ban.
Tuổi già vui sống an nhàn,
Quên sao được cảnh cơ hàn ngày xưa
Cuộc đời còn lăm năng mưa
Ngày xuân lựa mây vân thơ họa mình.
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c ố tác g iả : CẨN VĂN KH O ÁT
Nguyên quán: Phủ Kim - Thạch Thât - Hà Nội
Nơi thường trú: Tân Hà - Lâm Hà Lảm Đồng
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Oảní) thần tiên
Tìm đến nơi đây đất một triền
Khi nhàn ta thích thú thiên nhiên
Vườn cây sáng dạo sương đầy dép
Ao cá đêm trăng ngắm một mình
Tĩnh mịch thả hồn “minh trí viễn”
Bóng nước lung linh cá gặp mồi.
Nội cỏ hoa rừng hương phảng phất
Ngắm làng quê mới cảnh thần tiên.

LĨẦntì

nh

Năm ấy ta đi cờ trống mở.
Kèn dông, bicu ngữ rọp trời mây.
Nọ đoàn em bé khăn quàng đỏ
Khẩu hiệu hô vang “nhiệt liệt mừng”
Đoàn người đi lập quê hương mới
Đem lại cho đời mọi ước mơ.
Đât đỏ bở hoang từ thượng cô,
Nay ta cày cuốc để mà ăn.
Khó khăn khăc phục không ân hận
Hẹn sáng tương lai sẽ có ngày.
Đất tỏa màu xanh, nhờ có Đáng.
Vừng hông chói sáng tỉnh như mơ.
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NGUYÊN THỊ LAN
Hội viên CLB thơ Hương Đắt Đỏ.
Địa chỉ: Tân Hà - Lâm Hà - Lãm Đông

^ ìn h

người

-ầ ấ ỉ

Quê em gốc ở Hà Tây
Đò ngang bến nước bên cây bách tùng
Cống Ba Xuân ngó sông Hồng
Khi đầy phân lũ trắng đồng nước sâu
Dân làng biết ở vào đâu
Giãn dân Đáng mới khuyên câu “di dời”
Quê em tuân thủ nghe lời
Theo Đảng dẫn lối đi roi vào đây
Tân Hà hai tiếng đăm say
Khi xưa đã gọi nơi này Lán Tranh
Chập chùng rừng núi bao quanh
Suối reo heo hút màu xanh tứ thời
Đốn nay khác hẳn xưa rồi
Điện, đường, trường, trạm cuộc đòi đôi thay
Đói nghèo xóa giảm từ đây
Cà phê thay áo rừng cây bạt ngàn
Dưới sình lúa trải ươm vàng
Dâu xanh, trà biếc, kén vàng đầy nong
Tân Hà nay đã thong dong
Khi vui khúc nhạc cũng trong đường cày
Lúa ngô khoai sắn đủ đầy
Kết đoàn lành, rách đêm ngày có nhau
Thi đua hứa hẹn làm giàu
Tình người hương đất một màu tươi xanh.
Thảng 10/2002
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SỈỊua xuân
Mùa xuân về ấm áp
Nắng vàng mãi, khắp nơi
Vươn mình theo gió thổi
Sóng đồng lúa xanh tươi
Đồi cà phê bát ngát
Hoa trắng tựa như bông
Những nhành đào nhành mận
Tỏa hương thơm - sắc hồng
Rạo rực xuân trong lòng
Tiếng chim - là nắng mới
Người đi - ai mong đợi
Mùa xuân - mùa xuân ơi.
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v ũ ANH LỄ
Nguyên quán: Kim Thành Hải Dương
Địa chỉ: Tân Hà - Lãm Hà - Lâm Đồng
-

am
A

Thanh Hà có vải Thúy Lâm(1)
Trái thơm, cùi ngọt, hương thơm dạt dào
Tây Thi(2) thích thú làm sao?
Phù Sai ưu ái chiều theo ý Nàng!
Đưcmg Thiên Lý lam gian nan
Ngựa phi nước đại: Thác ngàn cheo leo ...
Phi Tần(3) ao ước xôn xao
Thủy Hoàng ra lệnh “vải” mau đem về
Miệng hoa trái ngọt đê mê!
Hằng Nga(4) diễm lệ - Vương phi chau mày
Ngọc Hoàn hoan hỷ mê say
Vải xưa cung tiến, sang ngay nước Tàu(5)
... Nam thanh nừ tú sở câu
Vải đi bôn bê - năm châu chào người
Ọuê tôi Thanh Thủy sáng ngời - niềm tin ...

(1) xà Thanh Thủy - Thành Hà - H ải Dương.
(2) Tây Thi - Dương quỷ phi thuộc tứ đại mỹ nhân, sắc đẹp khuynh
nguyệt thẹn hoa nhường, chim sa cả lặn...
(3>Mỹ nữ trong cung Hàm Dương đời Tần.
(4) Hằng Nga chi sắ c đẹp Dương quỷ p h i đời nhà Đường.
(5) Tức China ( tp[M) Trung Quốc.
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Đảng ta bừng sáng một vừng đông
Khí khái hào hùng thế tiến công
Có Bác Hồ vạch đường chỉ lối
Việt Nam vinh hiển Đảng anh hùng
Bảy mươi ba năm trung dũng tiên phong
Giương ngọn cờ hồng Mác - Lênin
Tô quôc đi vào công nghiệp hóa
Hạnh phúc tương lai rất huy hoàng
Năm Quỷ Mùi mừng Đang quang vinh
Đôi mới tự cường quyết đi lên
Đem tài đức khai sông mở núi
Ngàn năm văn hiến giống Tiên Rồng.
Ngày 02/09/2000
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TRỊNH TH! KIM LIÊN
B út d an h : Kim Thy
Nơi thường trú: Thạch Thất 2, Tân Hà, Lâm Hà, Lâm Đồng

ư- Í M
Tôi biết thơ tôi chưa hay!
Nhưng tôi vẫn viết, vẫn xây thành bài
Dầu biết thơ hay dông dài!
Nhưng tôi vẫn viết cả ngày lẫn đêm
Viết cho cuộc sống ấm êm!
Và cho người đọc, người xem hiểu mình.
Mặt trời sáng rực bình minh!
Đời ta thêm đẹp, thêm xinh vạn lân.
Dầu biết thơ chưa họp vần
Còn đôi chỗ thiếu sẽ dần hiểu ra.
Thơ tôi, tôi thấy rất xa!
Nhiều khi rất lạ, nhưng là chính tôi!
Ai đọc xin nín hàng môi,
Và xin đừng trách, đừng rơi lệ buồn.
Mọi điều đã viết hết rồi,
Đừng nên suy nghĩ hay ngồi phân vân.
Viết thơ để nỗi cạn dần
Và cho cuộc sống thêm cần với ta
Hãy vui vì đời mãi xa
Còn nhiều hạnh phúc bên cha mẹ hiền!...

2012
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cẽ ê đơn
Buồn quá em ơi nhừng ngày lạnh giá
Đêm đông dài, gió trời thồi hiu hiu...
Căn phòng trống, chỉ mình anh ngồi đó
Bốn bức tường giam lấy trái tim anh!!..

^Ẽ)uyển
Tôi gặp anh chốn đô thành tấp nập,
Trên chuyến tàu về bến lúc nửa đêm
Nụ cười trao ngập ngừng còn xa lạ,
Tự hỏi lòng: “lẽ nào đã yêu em ?” . ..

ĩĩ/hừng ngày Xã em
Những ngày xa em là những ngày lạnh giá!
Chuôi ngày dài như năm tháng dần qua
Đêm thời gian mà lòng thêm nặng trĩu!
Chỉ mong ngày đoàn tụ cùng em th ôi!!...
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Ôm chặt nỗi nhớ vào lòng
Gửi sâu ký ức vào dòng thời gian
Mặn mà tình nghĩa chứa chan
Một thời nhung nhớ, mãi mang trong lòng.
Xa rồi mới thấy nhớ mong
Nhớ ngày xưa ấy, lúc còn sinh viên!
Bây giờ gửi lại chút duyên...
Cho bông hoa nhỏ, vẹn nguyên săc hông!
Trời mây lơ lửng, benh bông
Đôi dòng nước mắt trong lòng bỗng rơi.
Nghẹn ngào, tiếp bước về nơi.
Mà bao năm trước, cả thời sinh viên!
Nhẹ lòng đứng trước cảnh tiên
Của trường đại học, săc duyên đượm dây
Nhớ sao tha thiết bao ngày,
Tình thương gắn kết, nơi này không quên!
Đại học Đà Lạt là tên:
Của nơi chăm chút, trồng nên con người.
Cô thầy luôn nở nụ cười
Dù rằng gian khố gấp mười, gấp trăm
Chỉ cần trò giòi trò chăm,
Trò siêng năng học và tâm sáng ngời
Gió ơi, cho nhăn đôi lời,
Vào sâu trong trái tim nơi yên bình.
Gửi thêm cả một chút tình!
Thêm luôn nồi nhớ tặng mình thầy cô,
Xạc xào dẫm đạp lá k h ô...
Bước chân tiếp tục đậm tô nên đời!...
Đà Lạt, 20/11/2012
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LÊ XUÂN LIỄU
Nguyên quán: Trung Châu - Đan Phượng - Hà Nội
Địa chỉ: Tân Hà - Lâm Hà Lâm Dồny
-

(TTịuể ơi
Tôi vừa đến chợ Đông Ba
Thây tà áo tím sắc hoa đầu mùa
Thiên Mụ vọng tiếng chuông chùa
Nón bài thơ có thứ bùa trong tôi
Sông Hương nước lừng lờ trôi
Đò về Ben Ngự cho tôi về cùng
Biên xanh xanh tận ngàn trùng
Trời xanh xanh đến lạ lùng Huế ơi
Thuyên rồng bóng nước chơi vơi
Nghe câu hò Huế đất trời ngả nghiêng
Cung đình tấu nhạc thiêng liêng
Tiền danh còn đế lưu truyền mai sau
Huế ơi luôn giữ sắc màu
Đc hôn ta mãi trước sau nơi này
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ĨỈĨỊêng

mới

Cao nguyên đồi núi điệp trùng
Tân Hà nằm giữa những vùng núi cao
Đêm nghe thác đổ ào ào
Đường bê tông hóa trải vào xóm xa
Ánh đèn sáng rực như hoa
Nở trên dải đất Tân Hà thân yêu
Nhắc tới gợi nhớ bao điều
Mồ hôi và máu đổ nhiều mới nên
Hệ thống chính trị vừng bền
Mười chín tiêu chí đặt lên hàng đầu
Sao cho dân mạnh dân giàu
Tân Hà là xã cờ đầu tiến lên.

CSịoài niệm
Nhớ về một thủa xa xôi
Mái tranh cây bưởi hoa rơi mái đầu
Hè sang rộn tiếng ve sầu
Chiều vàng ngả bóng đàn trâu no tròn
Nên thơ vẫn nhừmi lối mòn
Dấu chân thủa nho mài còn trong tôi
Nhớ nhiều một thua xa xôi
Con sông bên lở bên bồi đục trong
Thời gian như nước xuôi dòng
Bao nhiêu kỷ niệm lắng trong lòng mình
Cây bàng ngả bóng sân đình
Nhớ mùa hoa gạo bọn mình cướp nhau
Nhớ bà bó chổi tàu cau
Mảnh vườn nhỏ mất luống rau vạt cà
Lớn lên tôi phải đi xa
vẫn không quên được quê nhà nơi sinh
Chôn nhau cắt rốn của mình
Nuôi ta khôn lớn ân tình khó phai.
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Đêm qua cháy chợ Tân Hà
Người chạy người khóc người la ầm ầm
Nhiều gương dũng cảm quyêt tâm
Lao vào dập lửa vớt hàng quăng ra
Lại có những kẻ gian tà
Bê hàng thoát chạy về nhà mình luôn
Ke sao cho hết chuyện buồn
Chỉ trong chốc lát thành luôn tro tàn
Gây nên bao chuyện phải bàn
Rời đi chỗ khác hay làm như xưa
Khi trời sắp tới mùa mưa
Hàng hóa bày bán bứa bừa lung tung
Anh hưởng đi lại trong vùng
Cộng thêm rác thải vứt tung ra đường
Tất cả vào cuộc khẩn trương
Đưa chợ vào họp bình thường như xưa
Xây quỹ chống cháy không thừa
Khai rãnh thoát nước mùa mưa dể dàng
Cái chợ cũng phải khang trang
Chủng loại bày bán khoanh hàng với nhau
Neu không chang trước thì sau
Cháy chợ lần nữa rủ nhau về trời
Tân Hà, 6/2/2002

] 76 ❖
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về thăm lăng Bác sớm nay
Ba Đình ngập nắng tràn đầy tiếng chim
Dòng người như máu về tim
Bác đang nằm nghi lặng im vô bờ
Chắc là Bác vẫn đang mơ
Lái thuyền cách mạng đến bờ vinh quang
v ẫ n vầng trán rộng mênh mang
Trái tim nhân hậu muôn vàn yêu thương
Bác đi muôn nẻo dặm trường
Dành cho con cháu tình thương dạt dào
Chúng con rất đồi tự hào
Con đường Bác chọn đi vào sử xanh
Hôm nay chúng cháu vây quanh
về đây với bác xây thành lũy cao
Bác là ánh sáng vì sao
Quốc gia độc lập dồng bào tự do
Người mang áo ấm cơm no
Cuộc sống hạnh phúc dành cho mọi nhà
Tưng bừng đất nước cờ hoa
Non sông một dải bài ca trường tồn.
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ĐẶNG THỊ Lực
CLB thơ Việt Nam xã Tân Hà
Nguyên quản: Phúc Thọ - Hà Nội
Nơi thường trú: Tân Hà - Lảm Hà - Lâm Đồng

Chuyện nhà
Nhà tôi CÓ sáu bố con
Thêm một người mẹ, héo hon từng ngày
Héo hon vì cái lê này
Bố tôi say rựợu đọa đày mẹ tôi
Áo quần lếch thếch, lôi thôi
Một tay cam rượu, cầm mồi tay kia
Hết rưọn, bố lại thích bia
Năm, bậy chai tới canh khuya là thường
Vê nhà năm vật ra giường
Miệng kêu rên rỉ, phố phường chẳng yên
Hôm sau vân cứ thường xuyên
v ẫ n luận điệu ấy triền miên tháng ngày
Thôi đành chịu phận kiêp này
Mẹ con tôi phải đọa đày vì ai!
Nghe thơ bố nói: sửa sai
Bố nói là bố sẽ cai rượu chè
Được hôm thây khá ai dè
Hôm sau bố lại bét nhè không thôi
Tháng, năm cứ lừng lờ trôi
Bố tôi vẫn thế, mẹ tôi càng sầu
Bao giờ mới ngâng cao đâu
Bao giờ mới biết nơi đâu là dừng
Ai ơi còn trỏ xin đừng
Dính vào bia, rượu, coi chừng thương đau
Lỡ rôi phải sửa cho mau
Gia đình êm ấm, trước sau thuận hòa.
Tháng 10/2006
178
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ĐÀO VẢN LƯỢNG
Hội viên CLB Hương Ngoại Ô
Phó chủ nhiệm CLB thơ Hương Đất Đỏ.
Bỉ danh: Liên Giang
Nguyên quán: Phủ Thọ
Địa chỉ: Tân Hà - Lâm Hà - Lâm Đồng

(ễỷfương quê mới Ndán
Vút lên trời cao - xanh thêm ư
Ta sẽ hát giữa vùng đất đở
ơ i quê hương - Tân Hà ta đó
Bôn phương trời - ta gặp nhau đây
Xanh xanh núi đồi, nương cà phê xanh mây
Là bãi mía, nương dâu, là hương chè vị ngọt
Là tình người với những ngôi nhà mới
Điện sáng lung linh mãi tận chân trời
Tân Hà quê ta là diêm hẹn muôn người
Đó là quê hương mới
Đất Hà Nội trên cao nguyên vời vợi
Như đỉnh Lanpian - sông Đạ Dâng vẫn trôi
Ta là đàn chim - bay tận cuối trời
Và sẽ đồ ở vùng đất mới
Có mặt trời và muôn vạn loài hoa
Phải không em, xôn xao hương quê mới Tân Hà.
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Những ngày ở đất Tây Nguyên
Miền đất đỏ, mang màu tàn lửa
Có hoa cà phê, trắng trong nỗi nhớ
Có mái nhà rông ai đặt bên rừng
Đã lắng vào tôi tiếng đàn Tơ rưng
Đã thấm vào tôi - tiếng chiêng tiếng trống
Trâu kéo gồ, tiếng mõ khua chiều động
Nai hoẵng tác bên đồi - đêm rộng đến mênh mông
Tôi đã ở Sình c ỏ - Sình Kông
Con suối nồng nàn nhảy tung bọt trắng
Có em gái lên nương gùi trĩu nặng
Em là của rừng nên ánh mắt rất xanh
Trời gần ngọn cây nên trái chín ngon lành
Quả vị ngọt là có mặt trời tụ lại
Tây Nguyên - Tây Nguyên - đe tôi nhớ mãi
Trưa ở rùng - nỗi nhớ cứ màu xanh
Tây Nguyên - Tây Nguyên! Đã trải qua bao nhiêu năm
chiến tranh
Đã để lại trong tôi nhừng khoảng đất, khoảng trời tôi mơ
ngày trở lại
Tây Nguyên - Tây Nguyên! Với nhừng trận mưa rừng
trắng mãi
Và màu xanh đất đỏ gọi tôi vê.
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Vôn liêng từ em là cô gái đẹp
Là những đường cong áo mỏng bó lấy người
Là mái tóc dài như liễu thướt tha trôi
Nước da trắng hồng, trời phú cho em từ nhở
Vốn liếng từ em là cặp môi mọng đỏ
Hình trái tim dưó’i cái mũi dọc dừa
Cặp môi ấy là nụ hoa sắp nở
Mỗi khi em cưò’i cảnh vật cứ đu đưa
Vốn từ em như chả có gì thừa
Con mắt sâu lúc nào cũng ướt
Dưới cung lông mày, lá răm, xanh mượt
Mắt lại đen nên anh chẳng dám nhìn
Vốn từ em là bộ ngực nhô lên
Như tất c ả .. .nhô về phía trước
Dưới cổ dài ai mà biết được
Em là người hay là tượng thạch cao
Còn vốn từ anh là sinh lực dồi dào
Trong đầu chứa hàng trăm cân sách
Thanh thản suy tư như trời kia trong sạch
Rộng bao la...v à chỉ có mây xanh
Em nghĩ xem: có thể góp vốn với anh
Chúng mình có thể đi mọi miền xứ sở
Dù nơi ấy đầy hiểm nguy giông tố
Thì từ vốn này đời vẫn xanh tươi
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"dừ cải bàn nghiêng
Hôm nào anh cũng thấy bên cái bàn nghiêng
Em chăm chú với những nét bút chì ngang dọc
Cái compa quay tròn, cái êke căn góc
Em vẽ một ngôi nhà cao
Khúc khuỷu cầu thang thế nào em chả vẽ
Hàng hiên rộng - nâng buớc chân nhè nhẹ
Có ô cửa sơn xanh gió se sẽ lăn v à o ...
Ờ đất quê mình - rồi khối nhà cao
Em vẽ anh xây thế nào rồi chả đẹp
Giá như ... giá như vừng ơi
Chúng mình có phép
Thì mảnh đất này là những cao ố c ...
... vừng ơi.

Phê núi

m ư a n gâ u

Những ngày phố núi mưa ngâu
Đe ai thấm lạnh một màu thời gian
Thương em lội suối băng ngàn
Tóc vương che mặt thời gian trắng nhòa
Những gì để nhớ khi xa
Những gì còn lại, tuổi già tìm nhau...
Những ngày phố núi mưa ngâu...
Nhớ em
Anh biết
Tìm đâu cuối trời
Mùa thu Tân Hà, 7 - 2000
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G ái bậfi bếnb
Chúng mình ngồi trên cái bập bênh
Như trẻ thơ ở hai đầu tấm gỗ
Bây giờ vẫn trên cái bập bênh...
Ó hai đầu chúng mình đều khổ
Lúc anh gần đất - thì em gần trời
Cái bập bênh - cứ đều đều như thế
Ó bên nhau mà hai đứa đôi nơi,
X a cách nhau như góc bể chân trời
Có phải không em - là cái bập bênh
Hay tại cái gì trong hai đứa
Một ỷ nghĩ mà mỗi người một nửa
. Ai bâng quơ - tìm một “khoảng trời riêng”
Mảnh trời riêng của anh là tình
Khoảng trời riêng của em là tiền
Nên cái bập bênh - vẫn cái bập bênh
Làm chúng mình nghiêng ngả...

II
Sống đạo lý em thay là “đại lý”
Sống tu thân tích đất làm chi
Sống giữa đời là tư nhân tích đức
ơ i cái bập bênh - đời có ý nghĩa gì.
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NGUYỄN THỊ MINH
Nguyên quán: Thanh Hóa
Địa chỉ: Tân Hà - Lảm Hà Lảm Đỏng
-

WỊgà. ba N ản (ể/fà
Ngã ba này cửa ngõ quê hương
Đồi bạch đàn thì thào tiếng gió
Nghiêng cánh trắng đàn cò bay về tổ
Vành nón em loáng ráng hoàng hôn
Đứng giữa ngã ba đất trời rộng dài hon
Một kho báu tình yêu và tiếng hát
Tôi hướng mắt nhìn bốn bề bát ngát
Ngã ba xòe bàn tay xỡi bời bạn bè
Bụi đở rung rầm rập những đoàn xe
Rung sườn núi lá chiều tở mở
Đường Tân Hà tun hút dài nỗi nhớ
Đường Phúc Thọ tím biếc sương buông
Đêm Tân Hà vẫn thường ấm áp hơn
Khi ánh điện những công trình bật sáng
Lũ gà lại ngờ trời hửng sáng
Cũng gáy lên xáo động cả vùng này
Có cái gì da diết ngã ba ơi
Mùi hương hoa quyên vào trong dịp tết
Hương vị mới đậm mùi hương sặc sỡ
Cùng chia đều trên mỗi ngã đường quê
1/1/2003

184

ĩĩỉư ơ inạ sắ c 'TĨÌSI r t *

s^lùa xuẩn
Tôi về qua Tân Hà
Là mùa xuân vừa tới
Xuân về trong nắng mới
Rực vàng trên cành mai
Mùa xuân trong mắt ai
Qua đường chiều lúng liếng
Trong nụ cười trìu mến
Am áp tình quê ta
Trong gió mới xôn xao
Hương cà phê ngào ngạt
Tôi về nghe chim hót
Đứng bên trời ngần ngơ.
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KIM MÔN
Nguyên quán: Thạch Xá Thạch Thất - Hà Nội
Địa chỉ: Tân Hà - Lâm Hà Lâm Đồng
-

-

'Gô

giáo

vcao

Rời giảng đường
Cô giáo dưới xuôi lên miền cao dạy chữ
Đem tuổi thanh xuân hiến tặng cho đời
Cô dành cho các em nhỏ vùng cao con chừ, tình người
Thắp sáng niềm tin để ngày mai buôn làng đôi mới
Già làng đón cô với bao niềm mong đợi
Đàn em thơ khát chừ vụng về
Cô dạy các em từng nét chừ, nết người
Chắp cánh cho các em tới nhũng ước mơ cao đẹp
Trách nhiệm Đảng giao với nhiệt tình tuôi trẻ
Giúp cô vượt qua bao nỗi khó khăn
Đã bao đêm trăn trở trong lòng
Những cám dỗ xa hoa nơi phồn vinh đô thị
Nỗi nhớ quê hương, nhớ mẹ cha, bạn bè..!
Sống cho ai, hay sống chỉ cho mình?
Nơi mái lá đơn sơ nhưng tình người ấm áp
Những bừa cơm với rau rừng đạm bạc
Tuổi xuân qua đi không biết tự lúc nào
Làng bản yêu cô như ruột thịt thân thương
Không nỡ xa bản làng với đàn em
Vì sự nghiệp trồng người giữ cô ở lại
Vinh quang thay nhùng thầy cô giáo
Biêt hy sinh vì các em nhỏ vùng cao.
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'ửi

nhớvề

Nhớ em hoài khôn nguôi
Mà thao thức bồi hồi
Đêm khuya rồi chưa ngủ
Thượng tuân trăng nhòm cửa
Thầm lặng ngắm bóng Nga
Huyền ảo!
Dịu dàng!
Cảnh về khuya tĩnh mịch
Càng nhớ em khôn tả
Chỉ biết nhớ mà thôi
Khó viết được thành lời
Gửi về em ...
Thông cảm!

Đà Lạt Cam Ly nước mát trong
Thẩn thơ thi sĩ chợt nao lòng
Lanh canh nhạc ngựa chiều sương phủ
Ríu rít chim rừng sáng nắng hong
Em có về thăm đồi mấy mộ
Cùng anh đi hỏi suối bao dòng
Thương ai thương quá đời lưu lạc
Có biết quê nhà vẫn nhớ mong.
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Gánh cò
Cánh cò từ trong ca dao
Từ miền cổ tích bay vào thơ em
Rồi đăng thơ để người xem
Để cho ai nhớ! Ai thèm! Ai thương!

Nắng gieo bao sự sống
Trăng gieo nhừng vần thơ
Gió mưa gieo mùa hạt
Còn anh, em vẫn chờ
Dòng đòi dài vô tận
Nhưng hạnh phúc chưa dài
Mong anh người gieo hạt
Là cho cả ngày mai.

Đỉnh tám hoàng hôn nhạt ánh tà
Ngỡ đang lạc bước, giừa ròng hoa
Sau lưng thấp thoáng Tân Hà phố
Trước mặt lung linh ấy huyện Hà
Lóp lớp non xanh ai khéo tạc
Tầng tầng thác bạc nước reo ca
Trông vời phương Bắc lòng xao xuyến
Noi ấy hồn quê vẫn đậm đà.
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TRẦN VĂN MỲ
Nguyên quán: Đan Phượng - Hà Nội
Địa chỉ: Tân Hà - Lãm Hà - Lảm Đồng

ơKạng

rờvần

Chỗ sinh ra nơi xây nòi giống
Đất mời ta ở dựng cơ đồ
Cùng con cháu tô cho tranh đẹp
Đe đòi rạng rỡ vần thơ

Ve cất ca vang - hoa phượng bay
Sân nhà vui nhộn, cảnh chiều nay
Bầu trời rộng lớn chim thỏa sức
Bình minh chào đón - vút cánh bay
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thán
Cán bộ về nhà như lão nông
Nhìn đời thấy rộng quá mênh mông
Đâu còn cái buổi thời xưa ấy?
Vui với điền viên cũng nhọc lòng

Chiếu

mưa

Mưa chiều như gợi cơn sầu
Thông reo hiu hắt, nhịp cầu vấn vương
Nhớ người xa ở một phương
Phong ba không quản - Lên đường tìm ngay
Tuông rằng cổng kín tường xây
vẫn chờ vẫn đợi - từng giây đồng hồ
Một bầu rưọn, một túi thơ
Đôi dòng tâm sự, ngắm chờ trăng lên
Sướng vui loang loáng ánh đèn
Ngắm hoa thưởng nguyệt cõi tiên không băng.
Thảng 08/2004
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NGUYỄN NHƯ NGỌC
Hiệu trưởng Trường Tiêu học Tân Hà 1
Nguyên quán: Phùng Xá - Thạch Thất Hà Nội
Nơi thường trú: Tân Hà - Lâm Hà - Lâm Đông
-

trường xưa thầy cũ
Ba mươi năm trước, giờ thăm lại
Trường cù đâu rồi? Ai đã xây?
Trường mới khang trang, trò ríu rít
Thầy cũ xa rồi, cụ giáo hưu
Ngày xưa ươm giống, thầy tôi dạy
Quả ngọt trĩu cành, hoa ngát hương
Tân Hà năm tháng phong trần ấy
Công đức ơn thầy phỏng mấy ai?
10/10/2009
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ỐKhông

đề
Tặnẹ tập thê trường Tiếu học Tân Hà

Mai xa chốn cũ vê bên đó
Xao xuyến buồn vui cảm xúc lòng
Đó đây khoảng cách chừng gang tấc
Mà sao trống trải lấp không đầy
Gặp nhau khi ấy thời xuân trẻ
Vượt mọi khó khăn nhiệt huyết đây
Chung tay gây dựng t ừ SO’ khởi
Dưới mái trường yêu một mái nhà
Từ khoảng đất trống nay trưtmg mới
Be thế khang trang thật vững vàng
Trên tin dưới nể từng vinh dự
Vững bước đi lên sánh bạn bè
Hè qua thu tới mười xuân chẵn
Mái tóc pha sương tính tuổi nghề
Người đi nhắn mong người ở lại
Sáng mãi trong nhau một chút tình!
Tản Hà, 21/09/2008
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NGUYỄN THỊ NHIN
Hội thơ văn xã Tân Hà
Nơi thường trú: Tân Hà, Lâm Hà, Lâm Đồng

Nịhổcông ơn
Em yêu quê mới Tân Hà
Hồi xưa cũng gọi đây ỉà Lán Tranh1*)
Chập chùng đồi núi bao quanh
Suối khe, heo hút...
rùng xanh bạt ngàn
Đen nay đã
khác hoàn toàn1**)
Điện, đường, trường, trạm
đàng hoàng đẹp thay
Nhớ công ơn Đảng cao dầy
Dăt dìu dân được có ngày hôm nay!

(t) Năm 1979 vẫn là rừng rậm âm u, thủ rừng, Fulro đầy rẫy (Sốt rét
rừng quái ác).
<**>Đầu năm 2002 (sau 22 năm đôi mới).
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NGUYỄN THỊ PHƯƠNG
Hội viên CLB thơ Việt Nam xã Tân Hà
Nguyên quản: Hà Nội
Nơi thường trú: Tân Hà, Lâm Hà, Lảm Đồng

Nám òự ngươi
Con nay sáu chục tuôi tròn
Thương mẹ chín chục mỏi mòn nơi xa
Nhừng ngày rét cắt thịt da
Con không bên mẹ thật là tủi thân
Mẹ ơi mẹ có biết không
Thân con vất vả vì không còn chồng
Mẹ ơi tay trái là cha
Tay phải là mẹ vẫn là mình con
Trèo đèo lội suối lên non
Đi tìm hạt gạo nuôi con tháng ngày
Mong chúng mau lớn thành người
Đe mẹ mỉm cười chúng đã lớn khôn
Chừ hiếu con chưa làm tròn
Xin mẹ tha thứ cho con một lân.
Tháng 06/2016
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NGUYỄN HỮU PHUƠNG
Bút danh: Nguyên Phương
Nguyên quán: Bình Phủ - Thạch Thất - Hà Nội
Địa chỉ: Tản Hà - Lảm Hà - Lâm Đồng

\iể mới
Có phải em người con gái phương xa
Miên quê ấy Lâm Hà nhiều nỗi nhó’
Cái buôi xa xưa với bao duyên nợ
Một thủa vụng về cứ mãi nhớ thương
Những cái tên nghe thật bình thường
Lán Tranh, Tám Trăm, Bãi Cháy...
Dòng Đa Dâng với tình em trẻ mãi
Chứa chan niềm hy vọng tới tương lai
Ta bên nhau trong ánh nắng ban mai
Một ngày mới vang bài ca mở đất
Ánh mắt em với nụ cười chân thật
Xúc động bồi hồi sao thấy rất yêu
Trở lại thăm quê vào buối chiều
Nắng vàng trải đường thênh thang đẹp đẽ
Cứ mường tượng bóng hình em rất trẻ
Cứ mênh mông lưu luyến biết bao tình.
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Tôi gặp em gái K ’Ho đi chợ tết
Mới tinh mơ khi mặt trời chưa tỏ
Màn sương giăng uốn lượn xuống chân đôi
Gùi trên lưng, em nhẹ bước bên tôi
Xuống chợ Tân Hà về phiên chợ tết
Cái lạnh mùa đông
Những hàng thông cũng run lên vì rét
Lòng bâng khuâng đượm nét xuân về
Phiên chợ cuối năm, tấp nập những vùng quê
Em xuống chợ, tràn trề bao hi vọng
Bản làng em, xa xôi vội lăm
Công việc suốt ngày để kịp tết đón xuân
Tôi nhìn em, chẳng chút ngại ngần
Em rất đẹp, với nụ cười sơn nữ
Ánh mắt em cười với bao điều tâm sự
Một kỷ niệm, tình người con gái Tây Nguyên.
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(& ĩ hoa

gạo

quê

Mùa hoa gạo quê rôi, vào hè oi ả
ĐỞ chín đầu làng rộn rã hội chùa Tây
Với tuối thơ bao kỷ niệm vơi đầy
Cánh diều nhở cơn mưa chiều vội vã
Làng quê tôi chẳng lúc nào thong thả
Từ bao đời dầm dãi nắng mưa
Chân lấm tay bùn, áo ướt sớm, trưa
Tình nghĩa ngọt bùi sẻ chia
Chung ngôi đình cổ
Tôi lớn lên từ mưa giông bão tố
Trong sự chở che đùm bọc dân làng
Tâm áo sờn vai, mẹ gánh thời gian
Gánh cả cuộc đời cho tôi khôn lớn
Hai mươi năm sau
Tôi trở về thăm lại làng quê
Cây gạo đầu làng, bây giờ không còn nữa
Lối cũ đường xưa, đâu dáng hình một thuở
Xa lạ, thân quen mừng tủi, ngậm ngùi
Ký ức hiện về bông gạo xưa vui
Đẹp mãi đời tôi, tuổi thơ trần trụi
Biêt bao năm, đời mẹ tôi cặm cụi
Chứa đựng tấm lòng hơn biển cả mênh mông.
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Hứng giọt ca trù
Ray rứt mắt ai đưa
Lòng vương vấn câu thơ viết dở
Tiếng đàn bay
Nhịp phách say ai nỡ
Chát, chát, tom
Tom, tom chát mê hồn
Tôi hứng giọt ca trù the thắt
Môi son
Nợ duyên ai
Đẻ vội vã hoàng hôn
Bồn chồn tấc dạ
Chia tay mùa hạ
Để phượng hồng đốt cháy một phương
Tôi mang theo về
Giọng hát luyến hương
Cứ rung mãi
Một tâm tình lạ lạ
Quen quen
Lưu luyến làng Bùng
Nhịp phách lên m en...
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(3ônghồ
Ru buồn tình sương sớm
Nhạt nhòa chiều nắng phai
Dã quỳ vàng lối nhỏ
Trải dài vương tóc ai
Những giọt sương thắp lửa
Đôt cháy bông hông gai
Vêt tình yêu đọng mãi
Trên môi nụ hôn cài
Nửa vầng trăng còn lại
Tìm yêu từng lời ru
Trăng em mười sáu khuyết
Bồng bềnh trong dáng thu.

;WỊảnh trăng fihể núi
Tiếng tiêu gợi mối tình ai
Mảnh trăng phố núi đêm dài ngấn ngơ
Trăng say đồi núi như mơ
Phố khuya trăng cũng vẫn chờ hằng đêm.

về đây phố núi êm đềm
Vi vu tiếng sáo bên thềm thông reo
Trăng lên đâu núi ngóng theo
Khói mây nhẹ phủ lưng đèo còn vương.
Thắm tình phố núi mến thương
Xuyến xao trước cảnh lạ thường khách qua
Trăng tà gác đinh non xa
Tiếng gà gáy vọng phố nhòa sương đêm
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i(í)ù

em và

Ánh trăng cùng ta đi hát
Lang thang, lang thang
Cùng ta lang bạt
Ký ức ướt đầm
Vóc dáng pha lê
Em như mùa thu đến
Em như mùa đông đi
Chỉ còn mưa bất chợt
Đà nghe mùa xuân về
Đây Ban Mê, Ban Mê
Ly cà phê phố nhỏ
Giọt giọt đêm lộng gió
Tràn K Rông a - na
Nghiêng nghiêng hồ Lắc xa
Bồng bềnh vũ điệu bao la.
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B í danh: M ai Sinh
Nguyên quản: Phúc Thọ - Hà Nội
Địa chỉ: Tân Hà - Lảm Hà - Lâm Đồng

m mơi
Đã bao ngày con cách xa người mẹ
Súng chắc trong tay Tổ quốc gọi lên đường
Đánh giặc xong rồi về bảo vẹ quê hương
Dan đoàn quân lên mọi miền sơn cước
Tiêng gọi của Đảng hãy xông lên phía trước
Sẻ núi, san đôi tiêp bước cha ông
Con đcn đây rừng núi trập trùng
Muỗi vắt bò cạp chúng tranh nhau đốt
Sôt rét rau rừng tìm kiếm qua ngày
Khăc phục khó khăn trong những chặng đường dài
Hôm nay mẹ vê đây vùng quê hương mới
Đât Tân Hà phâp phới rực cò' bay
Điện, đường, trường, trạm nhộn nhịp đem ngày
Tiêng máy, tiêng cười reo vang trẻ nho
Quê hương tôi - quê hương ta đó
Đã bao ngày dãi gió dâm m ưa...
Hoa lá xanh tươi bôn mùa trĩu quả
Trường lóp khang trang hương thơm lan tỏa
Nhà cao tâng sừng sừng đứng hai bên
Đường nhựa thênh thang nâng gót chân em
Nhìn sau trước cà phê xếp hàng thẳng tắp
Đêm đêm ánh điện chói lòa như sao sáng
Mẹ hiên ơi hãy tự hào dân ta có Đảng
Người dẫn đường chỉ lối ta đi
Lán Tranh Bãi Cháy xanh rì
Tân Hà quê mới người đi rộn ràng
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Cao nguyên Di Linh mênh mông gió hát
Cà phê bát ngát chen lấn rừng già
Quê hương Tân Hà từng ngày đôi mới
Cờ bay phấp phới, điện lưới sáng trưng
Đường nhựa thênh thang, rộn ràng tiếng máy
Thôn trên xóm dưới bê tông đường làng
Ai cũng sẵn sàng đua nhau làm giỏi
Thường xuyên học hỏi kỹ thuật bón chăm
về việc chăn nuôi cây trồng cải tiến
Bội thu năng suất nuôi tằm kén vàng
Từ Bắc vào Nam Lán Tranh - Bãi Cháy
Vừa đặt chân tới chim hót líu lo
Muỗi vắt khỉ vô rừng cây reo hát
Sốt rét khắc phục, đoàn khởi lại làm
Hái nắm rau rừng ăn cho mát dạ
Trồng ngô, khoai, sắn lớn lên từng ngày
Mắc võng đu cây ru con ngon ngủ
Cha mẹ lật cỏ cuốc đất vờ hoang
Bôn mươi năm qua Tân Hà đôi mới
Ai ơi lui tới thăm cảnh quê em
Xóm dưới thôn trên nhà cao sừng sừng
Điện, đường, trường, trạm đi đứng đua chen
Tôi đến hai bên điện giăng sáng quắc
Em chưa kể hết phố mới Tân Hà
Liên tục mở ra các nhà làm kinh tế giỏi.

202 -0»(3 fư ơ n ạ s ắ c T ît/t

xDương mèn ngày nay
Cách đây 40 năm về trước
Ngã ba Tân Hà vắng bóng người đi
Rừng cây heo hút xanh rì
Xung quanh mây phủ đưcmg đi khó tìm
Râm ran tiếng hót đàn chim
Bây giờ khác hẳn như tìm trong mơ
Tân Hà đôi mới không ngờ
Phô chợ sầm uất từng giờ bán mua
X e chạy tấp nập thoi đưa
Cà phê xanh ngắt ròng xưa đâu còn
Chim kêu thay tiếng trẻ con
Đường mòn ngày ấy nay toàn bê tông
Ai về đứng lại mà trông
Tân Hà rạng rỡ như tranh họa đồ
Ngắm nhìn tựa cảnh thủ đô
Người đi nhộn nhịp ô tô kẹt đường
Tân Hà nay rất yêu thương
Nhớ ơn Đảng - Bác dẫn đường con đi.

NHIỀU T Á C GIẢ

203

© u y ên
(Tặng phụ nữ xã Tản Hà)
Cô kia con gái nhà ai
Lưng ong mắt phượng tóc dài thướt tha
Lại đây anh hỏi chuyện nhà
Vội vàng em đáp: “Chuyện nhà anh khen”
“Ngày mai em họp cấp trên”
“Chủ tịch phụ nừ trao em chức này”
về nhà quần sắn áo thay
Xạc cỏ tưới nước cho cây xanh rờn
Cửa nhà sạch gọn cơm ngon
Cha mẹ chăm sóc, dạy con học bài
Cùng chồng xây dựng xã này
Thôn văn hóa mới càng ngày giàu sang
Lời ăn tiếng nói dịu dàng
Vui lòng khách đến đàng hoàng khách đi.
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sắc 'TẰti

TIẾN THI BÍCH SỬU
Hội viên CLB thơ Việt Nam
Nguyên quản: Hoài Đức Hà Nội
Địa chỉ: Tân Hà Lãm Hà - Lâm Đồng
-

-

Mầu xanh dâu, lúa, cà phê
Mênh mông bát ngát tứ bề Hà Lâm
Cà phê sai quả trĩu cành
Ao sâu nhiều cá vây quanh vườn nhà
Nhớ ngày mới tới Lâm Hà
Khai hoang vờ đất thật là khó khăn
Gia đình bám trụ làm ăn
Vượt qua gian khó quyết tâm đẩy lùi
Tạo nên cuộc sống niềm vui
Động viên con cháu tiếng cười như hoa
Khai hoang vở đất làm nhà
Rừng già cây cỏ thay trà cà phê
Lâm Hà nay chốn đi về
Tàu xe Nam Bắc đề huề đông vui
Lâm Hà hương đất tình người
Đây đỉnh dốc tám lưng trời mây bay
Lán Tranh xưa vẫn là đây
Xanh mùa tốt hạt đổi thay Lâm Hà.

NHIỀU T Á C GIẢ ^ 2 0 5

&ẩn

(ễýị

Năm xưa em đến Tân Hà
Bà con cô bác gọi là Lán Tranh
Lưng đồi toàn mái lều tranh
Theo lời Đảng gọi dân lành về đây
Không chịu đói ta cày ta cuốc
Trồng sắn thơm khoai ngọt, lạc bùi
Bà con lấy ngắn nuôi dài
Dưới sình cấy lúa, lưng đồi cà phê
Bà con mình say mê trồng trọt
Đe hôm nay trái ngọt hoa thơm
ơ n người xây dựng nước non
Muôn dân no ấm Bác còn bên ta.

& hủ đồ giải Ỵihỏng 10-10-195ế
Nhân ngày giải phóng thủ đô
Con ngồi con viết vần thơ dâng người
Biết rằng Bác đà đi rồi
Nhưng trong con vẫn thấy người hiện thân
Con nghe tiếng Bác thật gần
Là lời kêu gọi toàn dân kết đoàn
Đánh cho đế quốc Sài Lang
Ngày vui giải phóng hoàn toàn thủ đô.

s ắ c 'T ĩiti / y ế

Mẹ tôi hiền thật là hiền
Sáu mươi tuôi mẹ quy tiên vê trời
Tiếng ru dịu ngọt à ơi
Đung đưa cánh võng bên tôi thủa nào
Dáng hình người đẹp thanh cao
Nụ cười của mẹ hôm nào còn đây
Giọng cười lời nói bàn tay
Nâng niu con những tháng ngày bé thơ
Một đời cõng nắng, đội mưa
Công ơn của mẹ con chưa đáp đền
Con mừng người ở cõi tiên
Thấu hiểu nỗi niềm, thương nhớ mẹ ơi.

(ềtọc ỉậfi

đạođức

Học tập đạo đức của Người
Con học suốt đời ghi nhớ ơn sâu
Việt Nam sánh với năm châu
Thỏa lòng mong ước bấy lâu của Người
Gương Bác tỏa sáng ngàn đời
Soi sáng tâm thức con người Việt Nam
Học tập đạo đức tác phong
Rèn luyện ý chí sáng trong ngàn đời
Học tập đạo đức của Người
Con học suôt đời ghi nhớ ơn sâu.
Tân Hà, 2/4/2015
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((ì{ớc
Người dân thỏa nguyện ước mơ
Điện đường trường trạm bây giờ khang trang
Ngã ba tấp nập rộn ràng
Thênh thang phố chợ xóm làng đông vui
Bốn mươi năm đã đổi đời
Tân Hà giàu đẹp gấp mười năm xưa.

c Om

mươinăm

Bốn mươi năm đã qua rồi
Đất nước thống nhất qua thời thương đau
Hôm nay đồng đội gặp nhau
Ổn lại kỷ niệm cùng nhau hôm nào
Hoàng Cầm hơi lửa ấm sao
Bom thù thả xuống thành ao ven đường
Lá rừng che năng che sương
Cây rừng mắc võng thay giường đêm nay
Thế rồi giấc ngủ vẫn say
Rì rào suối hát tưởng lời mẹ ru
Hành quân đêm, giữa mùa thu
Trăng non lấp ló, sương mờ giăng giăng
Kỏ thù dù có hung hăng
Nhưng sao ngăn được bước chân anh hùng
Quân đi điệp điệp trùng trùng
Quyết tâm đánh Mỹ đến cùng mới thôi
Bốn mươi năm ấy qua rôi
Đất nước thống nhất một thời vinh quang.
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v ũ THỊ TÂM
Hội viên CLB thơ Việt Nam Tân Hà
Nguyên quản: Phúc Thọ - Hà Nội
Địa chỉ: Tản Hà - Lâm Hà - Lâm Đồng

'Cặng

Ịihụnữ

Xuân cho em một tuồi đời
Cho em tât cả những lời yêu thưottg
Săc xuân lan tỏa muôn phương
Hoa cà nở trăng đôi nương sau nhà
Nhân ngày mông tám tháng ba
Anh xin có một lời ca chúc mừng
Lời ca thay một đóa hồng
Nhờ cơn gió thoảng hương lòng trao nhau.

ĩĩ/y m yểu thơ
Kính tặng Chu nhiệm CLB thơ xã Tản Hà
Nguyễn Đăng Chấn
Giấy trắng mở đầu xin chúc tụng
Chủ nhiệm hội thơ tuôi đã cao
Đẹp tựa trăng rằm - tuồi bảy lăm
Bính Thân - năm mới xin mừng tuôi
Chúc thọ - mừng xuân - đẹp ngàn hoa
Nhà thơ - Đăng Chân - mang hôn chừ
Lời vàng ngọc khai bút tài hoa
Đăng Chân thánh thót tiêng hát ca
Vang vọng hôn thơ ngút ngàn xa
Tân Hà đât mới vang vọng mãi
Bính Thân năm mới khúc hành ca.
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Anh ơi vắng trống tim em
Máu tươi trộn đất thịt da xứ người
Đất nghèo cây đã xanh tươi
Xôn xao cách trở nụ cười đã vang
Cháu con vui học thôn làng
Anh ơi ở dưới suối vàng biết không
Nghĩa trang vi vút ngàn thông
Chiều nay thắp nén nhang hồng gọi anh.

210<0>ổĩC ươiig s ắ c T â n

NGUYỄN XUÂN THANH
Chi hội trưởng Hội CCB thôn Tân Trung, Tân Hà
Nguyên quản: Đan Phượng, Hà Nội
Nơi thường trú: Tân Hà, Lâm Hà, Lâm Đồng

Đất hồng đề lá thêm xanh
Mười lăm năm ấy Lán Tranh quê mình
Cà phc trĩu quả cong cành
Nương dâu bãi mía xanh xanh bên đồi
Đường về gặp nẻo muôn nơi
Người xe nhộn nhịp đất trời thênh thang
Cũng thôn cũng xóm cũng làng
Cũng trường cũng trạm đàng hoàng như quê
Muôn nơi tụ lại trăm nghề
Đe đông phiên chợ kẻ về người ra
Mười lăm năm đất Tân Hà
Đê thêm nỗi nhớ người xa người gần
Mười lăm năm ấy mùa xuân
Là nhớ có Đảng lòng dân quê mình.
Thảng 07/2002
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ĐÌNH THẮNG
Hội viên hội CLB thơ Việt Nam Tân Hà
Nguyên quán: Thạch Xá - Thạch Thất - Hà Nội
Địa chỉ: Tân Hà Lâm Hà - Lãm Đông
-

t y ỳ ịn h

Ỗ

Thương Kiều tài sắc đẹp dung nhan
Trâm gãy, bình rơi, lạc phím đàn
Đời bạc khôn lường, đường phúc họa
Thế cô, đành chịu nỗi tai oan
Đắng cay tủi nhục, đâu vì sô!
Độc dị, tham ô, thế cũng quan
Ai hiểu, đoạn trường, đau xót ấy
Mà không căm ghét lũ tà gian
(Họa lại) Tài đức nhập tà quỷ Phạm Nhan
Gia đình, lâm nạn lỡ cung đàn!...
Tơ hồng, thường mắc dây oan nghiệt
Chỉ thắm hay quàng sợi trái oan
Xót phận má đào, nơi “hỷ viện”
Tủi thân “mệnh bạc” chốn nhà quan
Lênh đênh sóng gió, thuyền không bến
Xô đẩy, bồng bềnh, khắp thế gian.

212<5-ơíưoìn ạ s d c

Tâ/I Hà

‘X^ình hẹn
Thấp thoáng bên đường cánh đồng xa
Thẫn thờ, quãng vắng bóng chiều tà
Đâu gò, chờ sẵn đương mong đợi
Chuôm cả, chờ ai, bóng thướt tha...
Chín nhớ, mười thương người thôn nừ
Trăm năm, duyên nợ, khách quần thoa
Bấy lâu, xa cách vắng tin nhạn...
Trăng dãi, thuyền tình, tở mặt ta...
Thấp thoáng bóng ai lũy tre làng
Thẫn thờ chiếc nón, đồng cũ sang
Gò bòng, thuyền sẵn, đương mong đợi
Chuôm cả, thuyền câu, đâ sẵn sàng
Chín nhớ mười thương, người thôn nừ
Trăm năm, duyên nợ, khách đa mang
Sương thu, ảo vầng trăng ẩn hiện
Thuyền nhở câu, hai trái tim vàng.
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& ình đồng đội
Màn đêm êm ả ánh trăng soi
Ai hát bài ca, thuở thiếu thời
Chiến tranh gian khố mà khăng khít
Thanh bình sung suớng lại xa xôi
Phồn hoa mờ nhạt tình bằng hữu
Phú quý, vinh hoa nghĩa anh tôi
Ấm lạnh tình người ai biết được
Buồn cho trăng lặn, lúc đầy vơi.

Nhân sinh thất thập cổ lai hy
Sống mãi rồi cùng phải thác đi
Vơ vét cho nhiều rồi cũng bỏ
Tham lam, ních chật hỏi nên gì!
Cua đời sẽ trả cho đời hết
Vàng bạc, đâu là thứ “bất di”
Nhân nghĩa, ấy nên đều tích cóp
Rõ ràng cốt cách đẹp gia huy.

NGUYỄN VÃN THIỆT
Giáo viên THCS
Nơi thường trú: Tản Hà - Lảm Hà - Lảm Đồng

(ọ)ao không là của nhau
Sao không là của nhau
Đe một đời anh chiều chuộng
Được đưa em đi được đón em về
Sao không là của nhau
Đê bát cơm chiều vụng về anh nấu
Cọng rau nào anh găp cho em
Sao không là của nhau
Đê sợi tóc nào rơi trên má
Nhè nhẹ cánh tay anh sửa tóc cho nàng
Sao không là cùa nhau
Đe đêm đêm nằm nghe chuyện kể
Vòng tay nào làm gối mộng cho em
Sao không là của nhau
Đê đăm đuôi nhìn em say ngủ
Nụ hôn nào anh khe khẽ môi thơm
Sao không là của nhau
Đê êm âm một mái nhà
Em hờn dồi anh dịu dàng xin lỗi
Sao không là của nhau
Đe ríu rít một đàn con nhỏ
Chúng ngoan hiền giống mẹ - anh yêu.
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vẫn hành quân

Vâng lời Bác!
Cả đất nước lên đường đánh giặc.
Cách mạng mùa thu
Rồi thắng lợi mùa xuân
Bao nhiêu năm hành quân không mỏi
Hòa bình về càng rắn rỏi bàn chân.
Anh vẫn hành quân.
Không ba lô, súng đạn
Không binh đoàn, đại pháo với xe tăng
Hy sinh và thầm lặng
Ngày hội nghị, đêm cùng trăng
Đưa nghị quyết đến xóm làng ngõ phố
Rắc lộc mọi nhà, no ấm muôn dân
Thế là xuân
Lòng anh nảy lộc
Cánh mai vàng tươi thắm với đào xuân
Lòng dân vui, xuân về thêm ấm áp
Anh vẫn hành quân,
Cùng đất nước hành quân.
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ân(Sfà đi
Tôi bàng hoàng mùa hoa thứ nhất
Lần đầu tiên tôi đến đất Tân Hà
Màu xinh tươi Cúc Quỳ vàng lối nhỏ
Rực rỡ, diệu kỳ, hùng vĩ Tây Nguyên
Vùng đất mới tôi qua, đường còn nhiều dốc đá
Nắng b ụ i, mưa bùn gian khổ dân quê
Đêm đêm vách ván gió về
Trời se se lạnh đèn dầu hắt hiu
Chợ nhỏ, trường con, lối mòn vất vả
Người thưa, phố vắng, lớp học đơn sơ
Cơn rét rừng từng ngày cáng người qua trạm xá
Bát cơm nghèo cà muối với cá khô
Mỗi mùa hoa đi qua
Năm lần đại hội Đảng
Tân Hà quê tôi đổi mới thay da
Phố chợ đông vui, nhà cao điện sáng
Đường nhựa thênh thang, trường lóp đường hoàng.
Đời tự do nhân dân no ấm
Sung sướng quá - người dân tôi hớn hở
Nhà nhà vui, ngưòi người vui chung tay xây dựng
Trật tự, an ninh, tình nghĩa vẹn toàn.
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NGUYỄN THAN H THÌN
Hội viên CLB thơ Việt Nam Tân Hà
Nguyên quản: Phúc Thọ - Hà Nội
Địa chỉ: Tân Hà - Lâm Hà - Lâm Dồng

Một yêu không nghiện xì ke
Hai yêu không dính máu mê bạc bài
Ba yêu thuốc lá không xài
Bốn yêu bia, ruợu lít, chai không ghiền
Năm yêu lao động cần chuyên
Sáu yêu thôn xóm giừ yên tháng ngày
Bảy yêu thê dục hăng say
Sống vui sống khỏe càng ngày đi lên
Tám yêu chung thủy với em
An toàn hạnh phúc vững bền tương lai
Chín yêu phấn đâu dài d ài...
Mười yêu con cháu tương lai huy hoàng.
Ạ
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^Rừng

thơ

Bao năm truyền thống hội thơ ca
Khích lệ động viên đến mọi nhà
Ý Đảng lòng dân luôn hòa họp
Chung tay đôi mới dựng Tân Hà
Trỏ già trai gái đẹp như hoa
Đoàn kết cùng nhau tiến bước xa
Phấn đấu vươn mình luôn đổi mới
Tân Hà giàu đẹp tựa bài ca
Thạch Thất Tân Hà quyết tiến xa
Mừng hội thơ ca ý thiết tha
Công nông thương trí cùng chung hướng
Theo Đảng dẫn đường đẹp khúc ca.
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^ ẩ n (ễ/ịà xuân ấy bây giơ
Xuân xưa cũng mảnh đất này
Non cao đồi trọc rừng cây um tùm
Cầu tre cây cối ngốn ngang
Mây che đỉnh núi sương sa đêm ngày
Mẹ già chân chậm mắt mờ
Ngày đêm mong đợi từng giờ nhớ con
Người đi, người ở, người còn
Người đi bám đất sắt son một lòng
Thỏa lòng công sức chờ mong
Hoa thơm trái ngọt nức lòng đôi thay
Cà phê thẳng cánh cò bay
Lúa ngô, khoai sắn chất đầy trên nương
Tân Hà xanh biếc yêu thương
Tình dân nghĩa Đảng vấn vương nghĩa tình
Tân Hà phố mới thêm xinh
Nhà cao ánh điện lung linh sáng ngời
Mái trường lóp học vui tươi
Vang vang tiếng hát nụ cười trẻ thơ
Trung tâm văn hóa bây giờ
Văn minh khai hóa con đường là đây
Tân Hà xuân ấy dựng xây
Ba sáu năm ấy - xuân này ngợi ca
Tình dân - nghĩa Đảng bao la
Cho thuyền cập bến cho ta nhớ mình.
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KIỀU XUÂN THỊNH
N guyên q u ả n : N h o Q uan - N inh B ìn h

Địa chỉ: Tân Hà - Lảm Hà - Lảm Đồng

cưa
Vợ chồng chạy gạo kéo cưa
Gặp hôm trời xấu cơn mưa giừa rừng
Nón không vải nhựa cũng không
Phen này có lẽ bị rồng tắm đây
Bắp bìa gác ngược lên cây
Vợ chồng ngồi ở trong này ngó ra
Thật là một cảnh xót xa
Trời làm như thế chết cha con trời.

'CíắỊì nghỉệịi
Người ta máy hức san đồi
Vợ chồng chỉ có một đôi cuốc cùn
Cuôc cùn nhưng dạ chăng chùn
Ngô gieo phía trước đậu lùn phía sau
Mong cho ngô, đỗ tốt mau
Cầu cho thắng lợi vụ đầu bội thu
Dần tan những đám mây mù
Đạp lên cơn sốt cho dù lao đao
Trăng mờ vẫn tỏ hơn sao
Núi tuy có sạt vẫn cao hơn đồi
Trên hòn đá mới ta ngồi
Gió reo suối hát đất trời ru ta
NHIỀU T Á C GIẢ
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Tôi hát lên bài ca Tân Hà quê mới
Tôi hát lên những con người
Luôn vươn tới tương lai
Tân Hà ơi! Tân Hà
Có nghe muôn tiếng ca
Từ một làng quê mới
Oi! Nhừng bàn tay
Những con người
Chưa rũ hết bụi đời trường chinh
Ai đã đến đây
Lòng bâng khuâng lưu luyến
Têt đen xuân ve
Thơm ngát hương cà phê
Đổi thay
Muôn ngàn lần đổi thay
Ôi! Những bàn tay chàng trai cô gái
Nâng tâm tơ tăm
Thơm ngát ly chè xanh
Ngày mai sẽ đôi đời
Từ lóp trẻ hôm nay
Tương lai không xa
Khăp năm châu bạn bè
Luôn đón nhận Tân Hà
Thơm ngát cà phê
Tân Hà
Ta đó vừng niềm tin
Cho dẫu mai đây còn nhiều gian khó
Nòi giông ta Lạc Hông
Ta vươn tới
Như rồng bay.
222
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Mẹ tôi, đúng mẹ tôi rồi
Ao tơi nón lá mẹ tôi đang vê
Mưa rào ướt đẫm con đê
Mẹ tôi đi chợ đang về với tôi
Từ xa đã thây mẹ cười
Đen gần mẹ bảo: “Con tôi bằng vàng”
Hè vê thu hêt đông sang
Mùa xuân cũng thế đảm đang ngoài đồng
Năm thăng cu nữa mẹ mong
Lớn nhanh bộ đội lập công với đời
Con cả mẹ liệt sĩ rôi
Mẹ sống giản dị con người thép gang
Được tặng danh dự bảng vàng
Từ ngày chông Pháp sẵn sàng tiến công
Điện Biên mẹ đã tiễn chồng
Cứu thương y tá dân công huyện nhà
Thanh niên cứu quôc tham gia
Góp công góp của nước nhà tự do
M ĩ Diệm câu kêt rình mò
Hai mươi năm nữa nồi lo quá dài
Bảy lăm đại thăng không sai
Đên bên bia mộ sờ tay mẹ tìm
Từng hàng bia mộ lặng im
Bao nhiêu bia mộ mẹ nhìn vô danh
Lệ rơi mẹ noi “thôi đành”
Con trai của mẹ đã giành tự do
Hòa bình dân tộc ấm no
Máu xương của mẹ gửi cho cuộc đời
Mẹ tôi người mẹ thế thôi
Như bao bà mẹ tuyệt vời Việt Nam.
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PHÙNG VÁN THU
Bút d an h : Trăng Thu
Nguyên quản: Bình Phủ - Thạch Thất - Hà Nội
Địa chỉ: Tân Hà - Lảm Hà - Lâm Đồng

&iếng đếm
Vầng trăng tha thướt thướt tha
Tàu tiêu điểm giọt sương sa đêm đài
Bộn bề cỏ nép chân gai
Vài tia gió nhẹ giỡn ai đêm trường
Song thưa từng mảnh đài gương
Bâng khuâng thức dậy ghé vườn ngắm hoa
Nhẹ nhàng sẽ bước chân ra
Sợ làm kinh động giấc hoa bao người
Đâu đây có tiếng nói cười
Thì thầm to nhở những lời họp tan
X a xa cuốc vọng non ngàn
Nỉ non dế khóc gọi đàn đó đây
Tắc kè chặc lưỡi trong cây
Tiếng chim thức giấc gọi bầy mấy phen
Xa xa thấp thoáng ánh đèn
Tiếng gà gáy sáng dội lên mấy lân
Chuông chùa vắng tiếng xa ngân
Du dương khúc nhạc xua dần bóng đêm.
Ạ
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Ngàn năm văn hiến đất Thăng Long
Muôn thuở lừng danh giống Lạc Hồng
Dựng nước Vua Hùng lưu chiến tích
Bác Hồ kế nghiệp tựa thành đồng
Oai danh Tổ quốc như sao sáng
Sức mạnh toàn dân tựa: cánh rồng
Hà Nội sánh vai cùng thế giới
Thăng Long ngàn tuôi đại thành công.

Chương

đồngiỏ

X a quê mấy chục năm rồi
Khi buồn lại nhớ tới hồi chia xa
Nước mây cách trở quê nhà
Càng suy càng nhớ càng già tình thương
Bước chân rỗ gót dặm trường
Thênh thang cõi thế chặng đường trải qua
Xuân xanh đã trở về già
Tuổi đời chồng chất tóc đà pha sương
Con đò bến cũ quê hương
Giờ đây sao nhỉ vấn vương bao tình
Cây đa, giếng nước mái đình
Bờ ao khóm trúc in hình còn không?
Nhìn về mây nước mênh mông
Hương đồng gió nội như trong mơ màng.
NHIÊU T Á C GIẢ
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í:.)Ịhù cảnh quê ỉôi
Ngắm nhìn mây nước xa xôi
Sông Đà núi Tản quê tôi xứ Đoài
Ngư ông thả lưới quăng chài,
Theo dòng non nước dọc dài bến mong
Nghiêng chao én lượn tầng không
Con đò đón khách sang sông đợi chờ
Xòm chài lác đác ven bờ
Chiều buông sắc tím xa mờ khói lam
Nhìn về núi Tản quê em
Mây ôm núi biếc gợi niềm vấn vương
Đêm đông giá lạnh canh trường
Không nguôi nỗi nhớ chặng đường phôi pha
Tuôi thơ như mới hôm qua
Trôi theo năm tháng xuân đà sang thu?
Mơ màng họa bức tranh thơ
Con đò bến cũ như chờ người xa
Nhìn về núi Tản sông Đà,
Càng thêm thương nhớ mặn mà cố hương.
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^ ìn h me
Hát ru:
Việc đời lận đận biết bao
Tìm kim đáy biển, đếm sao trên trời
Ngoan ngoan con ngủ à ơi
Bao giờ con lớn vào đời mới hay
ư ớ c gì mẹ có nhiều tay
Tay kia bắt cá tay này bắt chim
Một tay rút chỉ luồn kim
Một tay vá áo, tay tìm chiếc khăn
Một tay đắp lại tấm chăn
Nuôi con mẹ chẳng băn khoăn chút nào
Khi sôi nước, lúc canh trào
Tay nào vo gạo tay nào bồng con
Nỗi lòng tình mẹ thương con
Một con muồi đốt mẹ còn xuýt xoa
Cha thì công tác nơi xa
Mẹ tay bươn chải ngày qua tảo tần
Thương con gấp mấy trăm phần
Dù cho vất vả ngàn lần vẫn vui.
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Jem thu ờang tựa bức tranh tình
Làn khói nhạt phất phơ cài lưng dậu
Thoảng tiếng gà xao xác gọi hoàng hôn
Trăng đang về lấp loáng cánh ti gôn
Và xanh ngắt bầu trời ai đã nhuộm
Tiết thu sang nhẹ nhàng trầm muộn
Huyền ảo lung linh tựa bức tranh tình
Gió hắt hiu khóm trúc khẽ nghiêng mình
Để cho bức tranh tình càng rung động
Lá phất phơ tựa bóng hồng thơ mộng
Theo trăng vào bỏ mặc bức song thưa
Lan khoe sắc mấy giò treo trước cửa
Ngọn gió thổi lùa mành trúc đung đưa
Đêm thu sang mùi hoa sữa ngọt ngào
Hoàng yến bông vàng nhủ dưới trăng sao
Đe cho khách tao đàn càng ngây ngất
Tĩnh lặng đêm trường mà xao động biết bao.
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NGUYỄN VĂN THUẬN
Hội viên hội CLB thơ Hương Đ ất Đỏ
Nguyên quán: Thạch Xá - Thạch Thất - Hà Nội
Địa chỉ: Tân Hà - Lâm Hà Lâm Đồng
-

Xa quê kể đã mấy thu
Mà lòng vẫn đọng lời ru quê nhà
Đây quê mới đất Tân Hà
Thương hương ngô lúa đậm đà chè xanh
Thì thôi chim đậu đất lành
Ngày ngày cũng vẫn cơm canh ngọt bùi
Dầu là đất khách quê người
Bên tai vẫn vẳng những lời mẹ ru
Dầu dầu nắng hạ mưa thu
Xung quanh những núi âm u những rừng
Đắng cay chua ngọt đã từng
Đói no, sướng kho lúc mừng, lúc xiêu ...
Nhớ quê sớm sớm chiều chiều
Xa quê biết nói những điều gì đây
Điệp trùng cách trở đèo mây
‘Nắng sương dầu dãi - canh chày bâng khuâng”.
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^¿vçng tuổi già
Nước Việt Nam ta trọng tuổi già
Cho nên lập hội tuổi cao ra
Nhớ tay các cụ gieo mầm đức
Mượn trí đa mun để đậm đà
Kiên quyết không dung điều bất giáo
Ra tay chẳng để đức phôi pha
Chớ nên đê mặc cây non héo
Giống tốt năng vun ắt nảy hoa.

Tân Hà quê mới của tôi nay
Tấp nập người xe chợ cả ngày
Áo ấm cơm no nhiều cảnh đẹp
Công bằng bác ái lắm điều hay
Trẻ thơ ríu rít vào trường học
Ồng lão rưọn bầu - thơ túi say
Xuân - hạ - thu - đông thời tiết đẹp
Nơi đâu hơn được ở nơi này.
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NGUYỄN Ò N H U U
Hội thơ văn xã Tân Hà
Địa chỉ: Phúc Hưng, Tản Hà, Lâm Hà, Lâm Đắng

Gần tám mươi xuân mắt chưa mờ
Việc nhà việc hội vẫn căn cơ
Anh em xướng họa dăm ba vận
Bằng hừu giao lưu mấy thế cờ
Ngắm cảnh say tình thêm nét mộng
Nhìn đời tỉnh giấc bớt niềm mơ
Ong luôn mạnh khỏe thường cưng cháu
Bà có hâm hiu cũng cậy nhờ.
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(Kính tặng hương hôn những bà m ẹ Việt Nam anh hừng)
Biết rằng k h ói lửa lên trời
Lá rụng về cội, mưa rơi về nguồn
Mà sao nước mắt cứ tuôn
Mà sao thương nhớ cứ dồn quạnh hiu
v ẫ n rằng cách biệt bấy nhiêu
Là do thiên định mọi điều mẹ ơi.
Đốt nhang cầu mẹ về trời
Mẹ là biểu tượng cuộc đời nghĩa nhân
Yên lòng đông tạnh rồi xuân
Lá già rụng xuống xanh dần chồi non
Hẳn rằng mẹ vẫn gần con
Nén nhang con đốt thơm hơn mọi lần.
Chắp tay xin mẹ ân cần
Tha chúng con những lỗi lầm mẹ ơi
Thoảng nghe tiếng hạc về trời
Mà luôn luôn ấm cuộc đời cháu con.
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'ất lành chim đậu
Ta như chim xinh xinh
Tung tăng tìm quê mói
Đất bazan vẫn gọi
Đà Lạt ta dừng chân
Chọn sườn “Dốc tám trăm”
ở gần thôn Phúc Thọ
Tân Hà - Lâm Hà đó
Quê mới đã rõ lành.
Ta là chim xinh xinh
Có quê vùng đất mới
Dâu, cà, chè vẫy gọi (cà phê)
Bám đất cây lên nhanh
Nhà khí hậu mát lành
Tưong lai nhiều mộng ước.
Dù có khi ra Bắc
Với nghĩa nặng tình sâu
Cũng mau lại lên đàng.
Tung tăng đường ngập nắng vàng
Non non nước nước huy hoàng đời ta.
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LM. NGUYỄN HUNG LỢI
Nguyên quán: Ninh Bình
Nơi thường trú: Giáo xử Phú Son - Lâm Hà - Lâm Đồng

($ản làng cao nguyên
Những ngày mưa liên miên hiu hắt
Mây mù, gió mạnh, đường quạnh hiu
Trên đồi bản làng mờ hun hút
Rừng núi xanh cây mù sương đầy.
Giừa ngày mưa gió trên rừng rậm
Suối nước trào bọt tung tăng
Cá mè ngược nước hừng hờ tăm
Tảng đá xanh màu, anh bước ngang
Nắng lóe lên cao rồi mất hút
Sợi nắng yếu dần trên bờ vai
Đôi mắt em xanh nhìn giọt nắng
Anh nghe rõ ràng tiếng con nai
Mưa rơi, rơi mãi dòng thác đô
Bản làng dân tộc dưới mưa chiều
Nhà nhà bếp lửa bừng hơi ấm
Những nàng sơn nừ thương bao nhiêu.
234

< r

^ 3 fư ơ iiạ s ắ c

^¿meu cao nguyên
Nắng chiều vưcmg lại trên nương
Bầy chim én lượn bờ mương tìm mồi
Những cây dẻ nhở đâm chôi
Mùa thu lá rụng bồi hồi én bay
Chào mào mô ôi hương bay
Cao nguyên giọt năng đọng cây thông già
Đồi thông gió thổi la đà
Vài con công múa, kỳ đà nhìn mây
Hoa rừng đã nở hoa mây
Những con sóc nhở leo cây trâm bâu
Lan rừng khoe săc khoe mâu
Mùa đông đã tới thay màu lá xanh
Đàn két vê tô bay' nhanh
Cao nguyên chiều xuong mong manh thoáng buồn.

^X uẩn

về
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ùuểi®ạ
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Xuân về bcn suối Dạ Dâng
Mà nghe nước réo bôn ghềnh đá xanh
Mong manh mây núi lượn quanh
Rừng cây sương đọng thông xanh rì rào
Năng lên xuân đên khi nao
Ray nương đồi núi xôn xao đất trời
Sơn nữ địu nước lên đồi
Bầy dúi gặm nhấm những chồi cây non
Xuân vê hoa nở trôn non
Hoa mai, hoa cúc vẫn còn vàng tươi
Đạ Dâng nước chảy vê xuôi
Ngày ba mươi Tet vui cười chào xuân.
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S ư cô THÍCH Nử HẠNH AN
Nguyên quán: Quảng Trị
Nơi thường trú: Chùa Bìm Liên Liên Lỉà Lâm Hà
Lâm Đông

1
ộ

-

Liên Hà cảnh đẹp người hiền
Trời cho một đóa Bửu Liên sáng ngời
Câu kinh giác ngộ cuộc đời
Xóa đi đau khổ, nụ cười bình an
Trải qua năm tháng gian nan
Liên Hà vững bưó’c đàng hoàng rồi đây
Nhân dân chung sức chung tay
Xây dựng cuộc sống đổi thay rất nhiều
Khi lòng ta biết thương yêu
Lo toan, giúp đỡ bao điều khó khăn
Đói no, nết ở cái ăn
Sẻ chia, đùm bọc nhọc nhằn quản chi
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Nghe lời Phật dạy từ bi
Gieo nhân, tích đửc phòng khi lờ làng
Ai ơi tìm đến đạo tràng
Cúi đầu dưới ánh đạo vàng ngưỡng mong
Áy là phúc đức cha ông
Ngày nay con cháu mới mong hưỏTLg nhờ
Nhà nhà giàu có ước mơ
Người người lành thiện bến bờ bình yên
Giừa rừng một đóa Bửu Liên
Tiếng chuông thức giữa đôi triền cỏ hoa
Cầu cho quốc thái, nhân hòa
Cầu cho đạo pháp không xa với đời!
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NGUYỄN XUẲN BÁI
Nguyên quản: Hà Nội
Nơi thường trú: Đồng Nai

xDi

ủm

Gốc cây thảm cỏ màn trời
Ngồi ôm con ngủ nghĩ đời trong mơ
Phố phường im ắng như tờ
Chỉ còn tiếng lá hững hờ rơi nghiêng
Sao nhòm kẽ lá lim dim
Sương đưa tiễn khách đi tìm ngày mai
Đồng hồ quả lắc nhà ai
Tích ta, tích tắc thức hoài năm canh
Còn đêm nay với đô thành
Ngày mai đã ở rừng xanh núi đồi
Thế là xa cách nhau rồi
Hà Nội ở lại mai tôi lên ngàn
Lên ngàn vở đất khai hoang
Măng tre chấm muối, cơm vàng ngô xay
Tắm mưa, gội nắng, dạn dày
Xá chi muỗi, vắt, mới hay can tràng
Cuộc đời quá đỗi gian nan
Bởi hăng say lắm nên gian nan nhiều
ơ n trời mưa nắng thuận chiều
Thơ tung cánh phượng mái lều hết nghiêng.
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BẠCH CÔNG BẰNG
CLB thơ xã Tân Văn
CLB thơ Đường Hương Triều
Nguyên quán: M ỹ Đức - Hà Nội
Nơi thường trú: Tân Văn, Lâm Hà, Lâm Đông

Theo bút pháp Hồ Xuân Hương
Ghé vào căn hộ của nhà em
Thầy mở la bàn ngắm nghía xem
Tọa Cấn, hướng Khôn - Sinh khí cát!
Thanh Long, Bạch Hổ - Địa linh êm!
Minh đường trước cửa - Ao nuôi cá
Huyên vũ sau lưng - Núi dưỡng chim
Cửa mở mình em, cung hoan lạc
Nhờ thầy! Sáng mắt luận giải thêm.
Ngày 20/10/2015

]ạ i iướng của dẩn
Họ Võ nhưng Người vần giừ Văn
Xứng danh Đại tướng của nhân dân
Nà Ngần, Phay Khắt còn vang mãi
Hồng Cúm, Him Lam vẫn vọng ngân
Hà Nội - Trên không, thiêu xác Mỹ
Sài Gòn - Dưới đất, Ngụy vong thân
Tướng tài đế quốc thua thầy giáo
Trung - Tín - Liêm - Hùng - Trí - Dũng - Nhân
Tháng 05/2016
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NGUYỄN THI BÉ
Hội viên Hội VHNT tỉnh Lâm Đồng
Nguyên quán: Hà Nội
Nơi thường trú: Thị tran Đinh Văn, Lâm Hà, Lâm Bồ\

ÒKỷ ức một thòi
Nơi đây trùng điệp đồi cao
“Hà Tây” quê lụa tiến vào đầu non
Một thời tuổi vẫn còn son
Giọng cười tiếng nói cũng giòn như ai
Thung đồi đương độ giêng hai
Áo nâu đang mặc mầu phai ít nhiều
Noi đây nắng sớm mưa chiều
Hạt mầm gieo xuống bao nhiêu bộn bề
Cuối thời bao cấp ê chề
Đổ cho nắng núi, sưo’ng về gió hanh
Mặc ai mê chốn thị thành
Ta yêu phố núi đất lành quê hương
Nương đồi thoai thoải nang sương
Xôn xao gió núi vấn vương mây trời
Áo nâu vật vã với đời
Vắt ra nông sản tặng đời hôm nay
Rượu tình không uống cũng say
Đến đây ta quyết làm ngày, làm đêm
Hôm nay nhà cửa mọc lên
Tân Hà tỏa sáng lại thêm mạnh giầu.
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Qua dốc “tám trăm”
Gió vần mây
Cờ bay phấp phới
Nắng bừng lên
Khởi sắc Tân Hà
Cồng kính chào quý khách gần xa
Ôi đẹp thay
Đường uốn lượn mê say
Nhà văn hóa thênh thang rộng mở
Khu hành chính tiếp dân
vào ra rộn rã
Chợ đông người tấp nập bán mua
Hoài Đức, Tân Thanh, Liên Hà, Đan Phượng
Đã về đây như phố quê mình
Những bàn tay lao động chuyên cần
Nay mọc lên lầu cao mái đỏ
Điện sáng muôn màu lấp lánh ánh sao
Làn điệu dân ca
Trong lời thơ bay bổng
Quê hương ơi yêu lắm Tân Hà.
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NGUYỄN ĐẢNG BÌNH
Giảo viên Trường THCS Liêng Sronh
Nguyên quán: Thạch Thất - Hà Nội
Nơi thường trú: Liêng Sronh - Đam Rông

(2(m đường mèn
Kính tặng những người đâu tiên
có công khai mở quê mới Lán Tranh - Tản Hà
Con đường mòn ấy bây giờ
Thênh thênh chạy giữa đôi bờ cây xanh
vẫn còn tên gọi Lán Tranh
Đôi bờ giờ đã ngát xanh hương cà
Vẳng trong câu hát ngân nga
Người ơi! Người ở ngờ là tiếng em
Những ngày mở đất đầu tiên
Fulro, sốt rét...bao phen hoành hành
Vừng vàng vẫn trọn niềm tin
Xây quê mới ấm nghĩa tình Bắc Nam
Đất hoang giờ đã thành tên
Tân Hà quê mới ngày thêm đẹp giàu
Con đường ai mở hôm nào
Thênh thênh chạy đến mai sau muôn đời.
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Chắt từ bụi đất bazan
Nên màu hoa trắng trinh nguyên dâng đời.
Trập trùng khe suoi triền đoi.
Màu trong trăng giữa đât trời bao la.
Chăng cân đài các kiêu sa.
Mà sao thanh khiêt đậm đà khó quên.
Như tình người đât Tây Nguyên.
Tinh khôi trăng, đâm đà đen với đời
Mặc cho dâu bê nôi trôi
Đậm đà trong trắng tình người ấp iu
Tây Nguyên năng lăm, mưa nhiêu.

'Wr[ùa

xuân

vềbẩn

Mùa xuân về bản nhỏ.
Lão già làng hón hở.
Chat lúa vàng vào kho.
Ngây thơ đàn cháu nhỏ.
Tíu tít chào thây cô.
Bêp nhà sàn lửa đỏ.
Nồi cơm mới đang sôi.
Gửi hương thơm vào gió.
Rạo rực cả đât trời
Sơn nữ e ấp cười.
Ngực trân căng trong gió
Mười sáu trăng tròn tỏ
Chín ửng phía cuối đồi
Tiêng khèn ai đâu núi.
Gọi bạn tình chơi v ơ i...
Đam Rông, xuân Quỷ Tỵ 2013
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^băm quế
Bao năm xa đất mẹ hiền.
Hôm nay trở lại bao niềm cảm thương
Đường làng chân bước vấn vương.
Ao làng hư ảo khói sương thuở nào.
Đồng làng lúa vẫy lao xao.
Hương sen đồng nội bay vào giấc mơ.
Núi Thầy như một bài thơ.
Nước Cầu Guộc vẫn lững lờ trôi xuôi.
Trạng Bùng đất mẹ quê tôi.
Ngàn năm văn vật muôn đời lưu danh.
“Lâm Tuyền Văn” mướt màu xanh.
Góp nên non nước hữu tình đẹp tươi.
Dù nay xa cách cuối trời.
Tình quê trĩu nặng hồn tôi ngậm ngùi.
Làng Bùng, 05/2014
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v ũ BÁ CHỬ
Nguyên quán: Hải Dương
Nơi thường trú: Hoài Đức - Lâm Hà - Lâm Đồng

Nhà em ở phía sau đồi
Mẹ em dạy học mẹ tôi nuôi tằm
Ngày em theo bố sang thăm
Tôi đang mê man xem tằm buông tơ
Em còn nhỏ bé ngây thơ
Em hỏi bao chuyện vân vơ về tằm
Vậy mà thoắt đã mười năm
Vì sao em chẳng sang thăm bên này.
Tháng 05/2007
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Mình đi dạo ấy vườn dâu
Lá non nay đã chuyên màu booc đô
Vắng mình vại nước để khô
Xoong nồi ít cọ thùng kho ít dùng
Mình về miền Bắc ung dung
Ớ đây công việc tứ tung bộn bồ
Suốt ngày hết vác lại bê
Hái dâu cắt cỏ đau ê hết người
Mấy cô hàng xóm mỉm cười
Vắng vợ là biết trông người gầy đi
Kệ cho hàng xóm nói chi
Riêng tôi chỉ biết cười khì cho qua
Mới hay khi vợ ở xa
Một khi vắng vợ rầy rà biết bao
Vắng mình, tôi thật lao đao
Te gia nội trợ tôi nào có hay
Mình ơi thu xếp vào ngay
Chậm vài hôm nữa là gay vô cùng.
Tháng 10-2008
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c ố tác g iả : LÊ MINH CUNG
Chi nhánh thơ Tân Hà - Lâm Hà
Nơi thường trú: Đan Phượng - Lảm Hà - Lâm Đồng

Ba họ bị tru di
Bậc thiên tài lỗi lạc
Nguyễn Trãi thời vua Lê
Văn võ tài thao lược
Bọn gian thần thâm độc
Không coi trọng công minh
Chi mưu mô đun đẩy
Làm nghiêng ngả triều đình
Nguyễn Trãi rất trung thành
Lại mắc oan thảm khốc
Họ tên sáng sử xanh
Vị anh hùng dân tộc.
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NGUYEN VẢNĐANG
Chủ nhiệm CLB Thơ Làng Văn
Nơi thường trú: Tân Văn, Lâm Hà, Lâm Đỏng

Ẩ /ả n ^ L v a n h
(Kỷ niệm 40 năm thành lập vùng KTM Hà Nội tại Lâm Đông)
Người và đất Lán Tranh đổi chữ
Đã trở thành thị tứ Tân Hà
Lán Tranh có tự khi mà
Thi nhân Thạch Thất làm nhà khai hoang
Nhớ thuở trước quê hương Thạch Thất
Đất đai cằn, khó được ấm no
Ba Tư thi sĩ dưới cờ {+)
Vào nơi lập nghiệp ấy là Lán Tranh
Thế mà đã trở thành thị tứ
Chợ Tân Hà phố xá khang trang
Ngoài ra rộn rã xóm làng
Điện đường trường trạm giàu sang vưcm đồi
Tôi chỉ muốn kêu lên một tiếng
Ối trời ơi ! Đồi mới Lán Tranh
Bốn mươi năm đã trưởng thành
Lán Tranh thơ mộng thành danh Tân Hà.
N gày 12/05/2016
Chủ dẫn : r> Ba mươi tư hộ dân Thạch Thất đi kinh tế mới đợt đầu tiên
vào khu vực B ãi Chảy Lán Tranh, thuộc Đức Trọng, Lâm Đồng, nay là
xã Tản Hà.
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THANH NGÂN
Hội viên CLB Thơ Làng Vãn, Tân Văn

!^ )ỈỊụ thoáng ^Xán
Một thoáng Tân Hà tôi gặp
Người của ba miền đất nước
về đây chọn ỉàm quê hương
Dâu chè cà phê xanh mướt
Đường vào Lán Tranh ngày trước
Gập ghềnh đồi dốc khó đi
Bây giờ nhìn như chưa gặp
Bốn mươi năm thật diộu kỳ
Chia tay những người tôi gặp
Ra về giữa buổi chiều xuân
Tân Hà trong tôi nỗi nhớ
Tuy xa mà cũng rất gần...
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cố
tá c
g iả NGUYỀN VĂN ĐỂ
Nguyên quán: Thạch Xả, Thạch Thất, Hà Nội

X inh

ngh

Nhớ từ má đỏ hây hây
Cánh quỳ mặt nước bóng cây hải đường
Thế rồi chín nhó’ mười thương
Cau hoa trầu quế mở đường trần duyên
Cùng tỏi thệ hải minh xuyên
Sống bên nhau đủ bách niên về già
Áy từ đôi lứa duyên ta
Thăng trầm chìm nổi vẫn là có hai
Tình yêu thắm mãi kh ôn g phai
Sinh con hai gái bốn trai đủ vừa
Đã từng dầu dãi nắng mưa
Đã từng mặn ngọt muối dưa cơ mầu
Đã từng nghĩa trọng tình sâu
Đền công báo hiếu là dâu trưởng mà
Họ hàng nội ngoại gần xa
Gái trai dâu rể đều là biết công
Trà thơm ngào ngạt hưo’ng nồng
Vui cùng bà đủ tròn vòng bảy mươi
Ngầm trong cuộc thế trên đời
Cung phần hạnh phúc ai người thừa dư
Vườn xuân chung tôt từ từ
Nừ nam nội ngoại mười tư cháu rồi
Còn nhiều nhiều nữa bà ơi
Đê cùng vui đủ mười mươi xuân tròn.
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NGUYỄN DANH ĐIỀU
Bút danh: Thanh H ải
Nguyên quản: Đan Phượng - Hà Nội
Nơi thường trú: Đan Phượng Lâm Hà Lâm Đồng
-

-

& m ng 'Lóấn (ề^ịà
Quê cũ xa rồi...đất mới đây
Vầng trăng se lạnh khuyết vơi đầy
Chông chênh đồi núi...trơ màu đỏ
Ngày tháng thi gan với đất này...
Vầng trăng khí hậu giừa Lâm Hà
Khác lạ quê ta, cô vũ ta
Đủ sức kiên trì mà trụ bám
Bắt đồi, bắt núi phải thay da...
Nay đã nơi nơi cây trĩu quả
Vui gì hơn sự sống vươn xa
Mừng ai cá quẫy, mừng sân lúa
Cần mẫn đàn ong hút mật hoa.
Đất lạ cây đời nên ngọt quả
Qua rồi gian khó bão giông xa
Tay nâng rượu mật, thơ gợi tứ
Thanh thản đời thường...
...ta vẫn ta.
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Tân Hà - Quê mới thế mà hay'*'
Rượu mật (ong) trà tươi đã sẵn đầy
Khách đến thì mời ngô nếp nưóng
Ao hồ lắm cá, lưới rung tay...
Cây rọp tán che am mát'**'
Trì Thanh, nguyệt hiện bóng tròn
Cảnh vật hữu tình trìu mến khách
Người đi nhớ mãi núi non này
Quê tôi, đất mới gọi Lâm Hà
Nổi tiếng xưa nay xứ sở hoa
Chế biến rumi ngon nhiều chủng loại
Toàn vùng đặc sản: cà p hê...trà...
Nông lâm thủy sản càng không thiếu
Du khách.. .ai vào chớ bỏ qua
Mảnh đất son lâm mà lý tưởng
Tình người son sắt mãi thiết tha!

Phỏng theo ỷ thơ Bác.
(**) Phòng theo ý thơ Nguyễn Trãi.
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NGUYỄN DUY ĐÔ
Bút d an h: Tủ N h ác
Nguyên quản: Thạch Xá - Thạch Thát - Hà Nội
Nơi thường trú: Thạch Xá - Thạch Thất - Hà Nội

Qảm tác X đn (Sịà
Viết tặng Tân Hà
nhân kỷ niệm 30 năm 1979 - 2009
Tân Hà tên đặt từ năm nao ?
Bí đỏ cá khô mới thủa nào
Sình đó bãi gai cây cuốc nhụt
Đêm mưa rừng thẳm ngọn đèn hao ?
Net cần đức kiệm trời đâu phụ
Chí cả gan bền đất sẵn trao
Đèo suối hoang vu thành gấm vóc
Cơ đồ hậu thế nhớ công lao

^ ả n mạn chiều X án (ềỳịà
Chen biếc lưng non lấm tấm nhà
Đèn ai dưới xóm sớm trưng hoa
Lao xao đỉnh dốc xe chiều muộn
Tấp nập dưới đèo bước khách xa.
Nghe gió chuyển mùa mây núi ấp
Chạnh lòng du khách nẻo đường xa
Xập xinh quán nọ phường tân nhạc
So vạt áo dài lụa xứ ta...
Thu Kỷ Sửu
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c ố tá c g i ả ; PHÙNG KHẮC ĐỔNG
Nguyên quán: Hà Nội
Nơi thường trú: Phùng Xá - Thạch Thất - Hà Nội

Họa thơ: Nguyễn Đăng Chấn
Phân khởi quê ta có cụ Bùng
Công huân vang dội thuở trung hưng
Bắc Nam sự nghiệp luôn lừng lẫy
Kim cố tài danh vẫn nấu nung
Non nước tươi xanh đang hiện đại
Địa nhân hòa thuận sẽ cao hùng
Tin yêu cuộc sống rồi hoan hỉ
Phấn khích quê ta có cụ Bùng.
Xuân Nhâm Ngọ 2002
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ĐỔ ANH Đức
Nguyên quán: Thạch Thất - Hà Nội
Nơi thường trú: Liên Hà - Lâm Hà - Lâm Đổng

Ninh

khúcfZ íim

Kỷ niệm 15 năm thành lập xã Liên Hà
Tách ra từ xã Tân Hà
Một vùng quê mới Liên Hà khai sinh
Ngay từ buổi mới bình minh
Khó khăn gian khô quanh mình gieo neo
Bản thân vốn đã quê nghèo
Bây giờ riêng rẽ chống chèo làm sao
Phải nhò’ vào quyết tâm cao
Có Đảng chỉ lối khó nào chang qua
Ke hoạch phương hướng đề ra
Nhân dân cán bộ Liên Hà chung tay
Quê nghèo khởi sắc từ đây
Thay da đôi thịt từng ngày từng năm
Thời gian tuổi đã mười lăm
Xin mời anh chị đến thăm Liên Hà
Quê tôi giờ đã khác xa
Đồi hoang nay cả vùng cà tốt tươi
Ao hồ cá lội cá bơi
Mấy cô thôn nữ thảnh thơi nói cười
Đất quê nay ấm tình người
Nhờ ơn Đảng có cuộc đời đôi thay.
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ĐỔ XUÂN DUNG
Nguyên quán: Hải Dương
Nơi thường trú: Đan Phượng - Lâm Hà - Lảm Đồng

Hỏi em quê ở đâu ta
Thưa rằng em gái Tân Hà, Lán Tranh
Ngỡ em quê ở Hà thành
Bởi nghe giọng nói thanh thanh dịu hiền
Em cười duyên đến là duyên
Mẹ cha em ở tận miền Tràng An
Vào đây vờ đất khai hoang
Em là phận gái lo toan học hành
Tân Hà dâu bát ngát xanh
Lán Tranh, Bãi Cháy trĩu cành cà phê
Đen thăm khách chẳng muốn về
Phần yêu kinh tế, phần mê tình người
Điệu chèo ngọt lịm bờ môi
Câu ca điệu lý khắp nơi tìm về
Đẹp như một bức tranh quê
Hởi anh anh có muốn về quê em?
Gái quê em thông minh lịch sự
Sống đảm đang giọng hát lại hay
Quê em giờ đã đôi thay
Không còn vất vả như ngày mới vô
Tân Hà - giàu đẹp nên thơ
Cuộc sống thay đổi từng giờ đó anh...

^ <3 ĩư ơ r iạ s ắ c lĩtH f-fằ

Quỹ tín dụng xã Tân Hà
Nhanh chóng, tiện ích, thật thà dân tin

Mỏ đá Tân Hà
Công ty TNHH Hà Thanh

Đồng chí Phạm Thế Duyệt
Nguyên ú y viên Bộ chính trị thăm
vườn cà phê xã Tân Hà

Đồng chí Nguyễn Gia Tinh và
Đồng chí Nguyễn Xuân Bảy
Trưởng ban xây dựng đầu tiên của
vùng KTM Hà N ội tại Lâm Đồng

VƯƠNG HẠNH
Nguyên quán: Thạch Thất - Hà Nội
Nơi thường trú: Tân Văn - Lâm Hà - Lâm Đồng

<c,ạỉ ngày em đi
Nhạc ngựa còn treo vách núi
Tỉnh dậy em đi thật rồi
Chiều nghiêng hoàng hôn xuống vội
Khi cò hơ hải tìm đôi
Tìm em ngàn thông ngăn lối
Cỏ bỗng thành gai cản đường
Phải chăng là anh có lỗi
Em đi hoa nhạt mùi hương
Vắng em ly chè không ngọt
Cà phê gõ đắng môi mềm
Khắc khoải loài chim đêm khóc
Bơ phờ tìm bước chân quen
Vật vờ gió lùa tóc lạ
Nhớ hương bồ kết thuở nào
Mơ nhịp ngựa về lốc cốc
Ven đồi thông vắng thưa sao.
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ty ĩlệỉ tìmáiựị L tf// ^/Iguyên
Núi cứ ngồi lên núi
Đèo níu đèo quanh co
Muôn ngàn tay xanh vẫy
Lá chít lá lồ - ô
Mây dưới chân lừng thừng
Trời dường như thấp hơn
Tiếng chim kêu trong lá
Nắng mỏng manh dồi hờn
Núi còn đang say ngủ
Dậy theo tiếng học bài
Rừng lù đù lưỡng lự
Gió đùa hàng ngô lai
Anh qua cầu gặp Lăk
Day dứt nỗi nhớ rừng
Ai xui em kiếm cách
Đốt anh thời dửng dưng
Nhịp nhịp đá lên bậc
Cong cong suối rời ngàn
về biển khơi xa lắc
Trở về là sương tan
Nệhe trong hơi thở núi
Hon hển dưới trăng sương
Nước thác tung trắng bụi
Thét gào khúc yêu thương
Anh trở về xứ Tản
Gối đầu lên non thiêng
Mơ bầy voi gọi bạn
Trong rộn rã cồng chiêng.
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Tiếng gà tiễn sương trên đỉnh núi
Mặt trời cong nỏ rạng hừng đông
Tiếng chim lảnh lót hòa tiếng suối
Lửa bếp nhà ai rực than hồng
Con đường đỏ tươi như dải lụa
Lượn đồi, vượt suối hội về đây
Vui thật trăm quê chung một chợ
Tân Hà quê mới rộng vòng tay
Ríu rít như chim, em Thạch Thất
Lơ lớ tiếng kinh mế già Tày
Lời Trung nghe xa như chim hót
Dịu dàng ngọt lịm giọng miền Tây
Hàng hóa ba miền về đây cả
Nông sản từ đây đến muôn nơi
Đường đi trăm ngả mây ấp núi
Long lanh ánh điện ngờ sao trời
Xa rồi còn nghe âm thanh chợ
Nắng nghiêng đỏ má cô hàng cau
Cùng bạn vui chung ly Cát Quế
Lâng lâng nhìn quê mới xanh màu!
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'Qò mội làng
(Thủ vĩ ngâm)
Thạch Thất quê tôi có một làng
Làng Bùng tục gọi An Hoa Trang
Lê Trung nôi tiêng dòng Phùng Khăc
Xưa Trần hiển hách họ Nguyễn Đăng
Văn thần còn vọng vang cõi Bắc
Võ thánh vẫn lưu tại trời Nam
Khí thiêng sông núi về hội tụ
Thạch Thất quê tôi có một làng.

Ấm ức mang chôn vần thơ cũ
Lâu rồi độ ấy cuối tháng ba
Xuân này thương nhớ ra thăm lại
Trời ơi! Trên mộ nở đầy hoa.
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S ạ n thơ
Không cùng tuổi cùng làng
Không học chung một lóp
Tính tình càng không họp
Gặp nhau chẳng ngỡ ngàng
Ông yêu thơ Lý - Bạch
Bác hát khúc Dương - Khuê
Chị lẩy Kiều hờn trách
Tôi đợi Khổng - Tử về
Ngồi trong nhà biết nắng
Đội trời đi trong mưa
Mái dăm ba chỗ dột
Tả lầu vàng say sưa
Mang cái nghèo truyền kiếp
Say thơ tựa lên đồng
Bình minh mơ xuân cũ
Khóc òa trước bình minh
Vợ ngoan con lủ khủ
Ngòi bút đẫm lệ tình
Trùm chăn ngồi đợi hạ
Khoác áo mỏng chờ đông
Khi lâm nguy Tổ - quốc
Súng thơ lên tuyến đầu
Nay thanh bình non nước
Lại bút với cần câu.
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BÙI VĂN H Ạ T
Bút d an h : H oàn g H ạc
Nguyên quản: Thái Bình
Nơi thường trú: Liên Hà, Lâm Hà, Lâm Đông

‘^Igười mở đẩỉ
Viết tặng bà con huyện Thạch Thát
vào xây dựng vùng KTM Hà Nội
tại Lảm Đồng hiện đang sinh sông tại
Tân Hà Lán Tranh.
-

Người: “đất Trạng”
Đi làm kinh tế
Mở sơn hà
Hậu thế lưu danh
Tạm xa Thạch Thất quê mình
Vào vùng “Bãi Cháy - Lán Tranh” làm giàu
Vờ hoang “nhổ rễ sâu” lòng đất
Đốt cỏ tranh khói ngất trời cao
Bàn tay lao động xới đào
Cuốc - cày - rìu - rựa - búa - dao đương đầu
Người yêu đất
Đất chê đâu
Ra công vỡ đất cấy rau - dựng nhà
Quây quần đấu gạo chia ba
Bát canh sẻ nửa - Âm trà gạt đôi
Dầu trăm hộ mỗi người một cảnh
Nhưng một lòng xây dựng quê hương
Dưới trên đùm bọc - yêu thương
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Trồng cà cấy lúa - tìm đường vươn lên
Cùng có lúc tai ương ập đến
Thuyền dập dềnh xa bến ghé đâu?
Tiền không - gạo hết - bệnh đau
Khó khăn - Khắc phục qua cầu lại đi
Đường đối mới thần kỳ tăng tốc
Ba mươi năm chợt tưởng hôm qua
Lán Tranh xưa - Chính Tân Hà
Đói nghèo bỏ lại - vượt ra sang giàu
Đường đến đâu - nhà xây đến đó
Trường tiếp trường văn hóa nâng cao
Xưa mong: ngựa tía - võng đào
Thì nay: xe mới đón chào tận sân
Nhớ ngày nào làm ăn vất vả
Đen bây giờ thôn xã khang trang
Con đường Đảng dẫn vinh quang
Đường xây hạnh phúc muôn vàn khắc ghi.
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Viết nhân ngày kỷ niệm 10 năm xây dựng
KTM Tân Hà Lán Tranh 25/12/1989
-

Lán Tranh Suối Bạc đèo mây
Thông reo như quấn, như vây lấy người
Cỏ tranh bát ngát lưng trời
Nai vàng ngơ ngác giữa đồi hoang sơ
Ba năm đất mới vào mùa
Phá sình cấy lúa, đắp hồ ươm cây
Đến đây quyết ở lại đây
Suối Bạc thả cá, đèo mây trồng cà
Mười năm thấm thoát trôi qua
Dâu xanh chè tốt, lúa, cà trĩu bông
Một vùng đồi núi mênh mông
Mà nay rừng đã thành đồng, thành nương
Bao người con của muôn phương
về đây được Đảng dẫn đường xông pha
Lán Tranh nay gọi Tân Hà
Lâm Đồng, Hà Nội trồng hoa đón người.

264

G iư ơ n g s ắ c

\iế mới
Nhớ lại năm nào - mới tới đây
Rừng hoang cỏ dại - vắt ve đầy
Xóm thôn lác đác - nhà mươi túp
Chợ búa lèo tèo - quán mấy cây
Cán bộ đô thành - vào tạo dựng
Nhân dân Thạch Thất - đến khai xây
Ba mươi năm mới - về thăm lại
Đường - điện - trạm - trường - phố ngất ngây.
8/2009
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Hội viên VHNT Lâm Đồng
Nguyên quán: Bình Định
Nơi thường trú: Thị trấn Đinh Văn - Lâm Hà

trono

buồngđàm
Tặng Bưu điện Lãm Hà

Tiếng như người nước ngoài
Ớ trong buồng đàm thoại
Vang vang những chuỗi cười
Sao hồn nhiên quá vậy
v ẫ n chiếc váy sắc màu
Trên cố quàng sâu chuỗi
v ẫ n dáng dấp trụi trần
Lại rục lên bốc lửa.

Thương phép sónệ điện từ
Cởi thẹn thùng mắc cờ
Nuôi lớn chút tình xa
Xích gần thêm hơi thở
Nối tình người vùng cao
Nhích kề người dưới phố
Ôi cái mênh mông trời
Thu lại còn rất nhở.
Lảm Hà, thảng 6/1997
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Tôi nợ nơi ấy,
Dưới vòm cây trúng cá
Dáng ai đứng đợi ngã nghiêng chiều
Mái tóc rũ như che chắn cừa
Tôi chưa say mà chân tôi xiêu.
Tôi nợ nơi ấy,
Dưới vòm cây trứng cá
Đôi mắt ghen và giọng nói buồn buồn
Tôi khẽ động đôi điều rách thủng
Ai vá lành, cho tôi vẹn nguyên
Tôi nợ nơi ấy
Dưới vòm cây trứng cá
Cặp môi ngoan và sợi tóc hiền
Hơi thở ngọt tôi uống căng đầy lưỡi
Tôi chưa mẻ mà tôi như Tiên.
Tôi nợ nơi ấy,
Dưới vòm cây trứng cá
Khúc chia tay bịn rịn điếng tê người
Sau cặp kính là mắt ai nhòa lệ
Tôi chưa xa mà chân tôi tơ i...
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Nhớ bác Yen Lan
Con đò nằm úp mặt
Than với cát điều chi
Bến sông thưa tiếng gọi
Người lái đò ra đi
Người lái đò xa khuât
Tráng sĩ xưa đâu về
Nét Mi Lăng rụng mất
Trăng lặng buồn ngẩn ngơ
Trăng lặng hờn trang sách
Chẳng ai thèm ngó qua
Chiếc lá rơi khẽ động
Ngay thương thả thuyền chờ
Cây xưa thả bóng mát
Giờ thả lá đưa đò
Giá như mình hóa kiến
Làm khách lá, và m ơ ...
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NGUYỄN THÁNH NGẢ
ỷy viên BCH H ội VHNT Tinh Lâm Đồng
Chu tịch Hội đồng nghệ thuật Lâm Hà

Hâi)

(ềJfà

Sat.se ngọn gió ngang tàng
Đường về ngược dốc hoa vàng theo chân
Má đào phai thuở Nhật Tân
Lụa tằm lúng liếng tím thầm duyên xưa
Đạ Dâng cuộn nắng trong mưa
Lúng liêng đôi mắt đò đưa đêm chèo
Cà phê sườn phố xanh veo
Tiếng ai hát giữa ngọn heo may về
Áo dài bay trắng đường quê
Bâng khuâng nón lá tóc thề nghiêng vai
Chiều Tân Hà phố...em cài...
Dã Quỳ một đóa làm phai nắng vàng!
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về thu Hà Nội thương ngâu
Tâm hồn như giọt đàn bầu phân vân
Tây Hồ sương phủ chuông ngân
Chạnh lòng nhớ giọt sương tan Lâm Đồng.
Mênh mông vàng chạm mênh mông
Ngồi đây nghe tiếng sông Hồng nhố neo
Mùa thu đã dắt anh theo
Mà lòng Hoàn Kiếm phong rêu nỗi niềm.
Tay em ấm một que diêm
Nắng phương Nam lạc bên thềm lời ru...
Biết lòng Hà Nội đã Thu
Câu thơ ôm phố Nguyễn Du ngọt ngào
Bóng ai đi giữa ca dao
Cánh cò cửa phủ bay vào mây xa
Đêm Hà Nội nhớ Lâm Hà
Màu cao nguyên vẫn đậm đà sac son
Đàn ai rung mấy tiếng non
Tiếng xanh cốm biếc tiếng còn thưa ngâu...
H à Nội, 09/11/2001
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PHÙNG VIỆT HÙNG
Nguyên quản: Phùng Xá - Thạch Thất - Hà Nội
Nơi thường trú: Phùng Xá - Thạch Thất - Hà Nội

S ĩlê t thoảng

ẩy Phương

Tây Phương vẫy gọi khách gần xa
Ríu rít chim chào rộn tiếng ca
Thâp thoáng sương mai - chùa ẩn hiện
Xôn xang từng bậc đá ong già
Đen nơi mới biết Tây Phương đẹp
Câu Lậu, em ơi! Bát ngát chè
Cửa Phật thông reo vi vu gió
Mướt xanh đồng lúa, mát xanh tre
Mái chùa - tấm áo cà sa lớn
Che chở nhân gian mọi kiếp người
Sắc sắc không không - vòm cửa số
Nửa vòng tâm thức - vạn đời trôi!
B ờ đao cuộn sóng đời dâu bể
La Hán trầm tư - Phật xót đau
Lớp lóp ông cha mình thắt bụng
Cho nay con cháu ngẩng cao đầu.
Gió nội, hương đồng làm mật ngọt
Tình hoa chắt lọc tự bao đời
Tây Phương - một thoáng Đoài xưa cổ
Đẹp mãi muôn sau nét sáng ngời!
1995
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bái ngải lòng xuẩn
Đà giang ơi!
Hồng Hà ơi!
Một trắng, một đào - hai dải lụa
Sông Đáy đây
Sông Tích đó
- thắt lưng thiên lý chẽn hai vòng!
Bâng khuâng!
Bâng khuâng Đồng Mô
Bâng khuâng Suối Hai
Bâng khuâng Ba Vì
Bởi chuyện xưa:
Trùng điệp lạc dân
Cùng Tản Viên sơn thần
Đi diệt trừ thủy tặc
Rồi lóp lóp cháu con của Bác
Vắt đất ra nước, thay trời làm mưa
Nay lại về làm đẹp Ao Vua.
Bạn thăm Đường Lâm chưa?
“Địa linh” nay biết bao “nhân kiệt”
Phùng Hưng, Ngô Quyền, Giang Văn Minh
Đời đời bất diệt
Tiếng thơm còn đó muôn sau!
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La Hán - Tây Phương ruột thắt, tim đau
Chuông ngân mãi đỉnh đồi Câu Lậu
Cao vút, vang xa nỗi niềm nung nấu
Cứu nhân, độ thế cho đời!
Sài Sơn bồng bềnh mây trắng anh ơi!
Mồng bảy tháng ba, nhớ về trảy hội
Cắc cớ thủy chung có người đứng đợi
Trăm năm duyên nợ chùa Thầy!
Một phút nghiêng mình thành cố Sơn Tây
Từng vệt đá ong - từng dòng nhắc nhở
Phùng Khắc Khoan - phố, đường rực rỡ
Sáng quê Đoài, sáng cả non sông
Khoai vùi vẫn ấm đêm đông
Nhưng câu “yếm thủng” thì không đúng rồi
Chẳng phải xa vời,
Mầm đá cựa
Mạch đời đã chuyển
Biếc bãi, mượt đồng
Đầy hàng, rộn bến
Hương Đoài bát ngát lòng xuân.
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'uể hương
Em có về quê anh Phùng Xá
Ngát đậm hương Đoài lâng lâng, mênh mang
Mộc mạc thôi: Làng Bùng - đất cố
Ôi ! An Hoa Trang - Phùng Gia Trang
Kể từ thuở Lý Bôn dựng nước
Dân tộc mình mong ước vạn xuân
Quê tôi đã góp phần không nhỏ
Phùng Thanh Hòa lừng lẫy tướng quân
Đất nuôi đất sản sinh hạt gạo
Đời nối đời xuất hiện danh nhân
Nào Tư mã Cảnh Câu thời Lý (1) ^
Nào Thám hoa Đăng Đạt thời Trần (2)
\

Lê Trung Hưng tự hào có trạng
Phùng Khắc Khoan khí phách hào hùng
Rồi tiến sĩ Vũ Đình Dung nừa
Thời Hậu Lê rạng rỡ Kẻ Bùng.
Những sử sách, những văn bia ghi tạc
Những tên trường, tên phố sáng danh nhân
Lưu hậu thế muôn đời con cháu nhớ
Dầu đi xa, quê hương vẫn rất gần.
Đất văn vật, nhiều cảnh quan văn vật
Ruộng mờ màu - xanh mướt lúa, khoai, rau
Qua biến đổi thăng trầm, người với đất
v ẫ n một lòng, một dạ sống bên nhau (!)
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v ể quê tôi, bạn ra Câu Guộc
Ngắm Sài Sơn, trăng - nước đêm hè
Tôi kể bạn nghe những ngày thơ ấu:
Văn chỉ, sân đình, dãy vải, hàng me (3)
Kim Liên tự - đóa sen vàng rực rờ
Tiếng chuông chùa cao vút giữa thinh không
Đen - Lăng cụ Phùng, miếu thờ Quan Trấn
Đẹp vô cùng, dấu ấn của cha ông!
Xin nhắn nhủ những trai tài, gái đảm
Hãy tự hào và hãy noi gương
Hay tay búa, giỏi tay cày đến mấy
Cũng đừng quên “ Hoằng Đạo thư đường” (4)
Sức cơ bắp, tâm hồn cùng trí tuệ
Sẽ làm cho thôn xóm đẹp hơn nhiều
Xuân “bảy tấn” hội làng vui trống vật
Lượt mịn màng, tay dệt lại càng yêu...
Ai chăng có một làng quê bạn nhỉ
Dù khô cằn sỏi đá, vẫn thân thương
Xin gửi chút tâm tình, khát vọng
Ôi ! Quê hương, quê hương, quê hương.
1964-2004

n>Nguyễn Cành Cảu.
<2>Nguyễn Đãng Đạt.
<3) Cây phượng vĩ.
(4>Nhà dạy học, bình văn cùa Trạng Bùng - Phùng K hắc Khoan.
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Bút d an h : H ả i H à
Chủ nhiệm CLB thơ ca Liên Quê
Nguyên quản: Thải Bình
Nơi thường trú: Liên Hà - Lâm Hà - Lâm Đồng

(Sình

minh

xãSíiến

Bình minh nhìn sông Đạ Dâng
Mà lòng ta thấy bâng khuâng lạ thường
Bạch Vân phủ khắp đồi nương
Nắng lên lan tỏa trên đường mây bay
Càng nhìn càng ngắm càng say
Thấy mình như thể đang bay trên trời
Cảnh quan sinh động tuyệt vời
ơ i! Cô sơn nữ dáng người K ’Ho
Thấy tôi em gọi rất to
Anh ơi ! Nhớ nhé xuống đò đợi em
“Lại gần” nhìn đã thấy quen
Nhà thơ Lê Huyễn ở bên Liên Hà
Hội diễn văn nghệ thơ ca
Hai tám năm xã Tân Hà hôm nay
Lá cờ lưu niệm trao tay
Thơ ca văn nghệ đắm say lòng người
Giao lưu ca hát nhiều nơi
Dân ca quan họ của người Bắc Ninh

'2. i 6 ^ s Íií() Ì1 (^ S ú c 7 % /l

Trước ngày hội bắn hừu tình
Của câu lạc bộ Di Linh - Lâm Đồng
Điệu chèo đường trường thu không
Cô Thưởng trinh diễn cũng trông tuyệt vời
Câu lạc bộ Liên Quê chúng tôi
Dân ca cò lả hai người trao duyên
Ra về nhớ mãi không quên
Liên hoan văn nghệ ở bên Tân Hà
Có câu lạc bộ Scm Hà
Tròn bốn năm tuổi đang đà tiến nhanh
Son Hà ai họa lên tranh
Đê Liên Quê với bên mình kết thân
Không xa mà cùng không gần
Mừng xuân mười sáu ta cầm tay nhau
Thơ ca hát điệu mời trầu
Hai câu lạc bộ tình sâu nghĩa nồng.
30- 11-2015
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Nguyên quán: Gia Lâm - Hà Nội
Nơi thường trú: Gia Lâm - Lâm Hà - Lảm Đồng

ỉíá n N ranh hôm nay
Lán Tranh có tự bao giờ
Ta nghe từ thuở hoang sơ dặm ngàn
Bao giờ yêu nắng phương Nam
Say miền đất đỏ bazan dựng đời
Anh ngoài Thạch Thất xa xôi
Em cô gái đảm...ca lời Hà Tây
Mang tình quê lụa vào đây
Mồ hôi quyện đất, hẹn ngày cam lai
Điệu chèo ngọt lịm xứ Đoài
Thị Mầu rực lửa nhớ hoài chùa Hương
Suối Hai, Cầu Giẽ...Tây Phương
Hồn quê nâng mỗi bước đường người đi
Đồi nương Phúc Thọ xanh rì
Dâu non Đan Phượng, cà phê Liên Hà
Đèn trăng phố núi sáng lòa
Tân Hà ơi, bản hùng ca xây đời
Ai về Bắc, nhắn đôi lời
Lán Tranh giàu đẹp ngời ngời hơn tranh.
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HOÀNG NGỌC KHẢNG
Nguyên quản: Đông Anh - Hà Nội
Ncri thường trú: Thị trấn Nam Ban - Lâm Hà - Lâm Đông

yêu ỉhươno
v ề thăm Tân Hà một chiều thu
Vượt dốc tám trăm đậm sương mù
Đường nhựa trải dài mênh mang gió
Trên cao phố núi vọng lời ru
Đâu nơi Bài Cháy đâu Lán Tranh
Nước độc thú hoang cứ hoành hành
Củi ngo thay điện ngô, khoai, sắn
Con cháu trạng Bùng lập bàn làng
Qua rồi thuở ấy tựa hồng hoang
Vượt khó làm giàu đà huy hoàng
Hồn thơ bay bổng câu lạc bộ
Phố núi Tân - Hà sử sang trang
Ta cứ bâng khuâng bởi chữ yêu
Trà thơm ly rượu ấm đậm nhiều
Anh Chấn - anh Tình cùng lành đạo
Bài ca xây dựng mãi dâng trào
Yêu lắm Tân - Hà trong lòng tôi
Một vùng quê mới đã sáng ngời
Sản xuất dựng xây bừng sức trẻ
Ngan ngát hương đời trọn niềm vui.
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NGUYỄN TRUNG KIÊN
Nguyên quán: Lệ Chi Gia Lâm - Hà Nội
Nơi thường trú: Gia Lảm Lâm Hà - Lâm Đồng
-

-

^Cđn (S (à Ịihể núi
Kỷ niệm thời kỳ 1987 - 1988
vào công tác tại Tân Hà
Đạp xe lên dốc tám trăm
Mồ hôi nhễ nhại người nằm dốc nghiêng
Đường lầy bì bõm phải khiêng
Dắt xe không nổi thật phiền đường xa
Hôm nay thăm lại Tân Hà*
Tình xưa nghĩa cũ đậm đà thân quen
Đường đi trải nhựa êm đềm
Vi vu bon bánh chở thêm bạn hiền
Tân Hà phố núi bừng lên
Nhà cao đông đúc vững bền dựng xây
Vui cùng huynh hữu về đây
Thả hồn - Thơ phú - Nhớ ngày gian truân.

(*> Tân Hà - Lán Tranh thuộc vùng KTM Hà Nội tại Lâm Đồng, sau
thuộc huyện Lâm Hà.
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KIỀU CAO LÂM
Chủ nhiệm CLB cỊtu giáo chức huyện Thạch Thất
Nguyên quán: Thạch Thất - Hà Nội
Nơi thường trú: Thạch Thất - Hà Nội

Gỏ

mộtchiều cao nguyên

Trời sao tắt nắng nửa chiều
Mây buồn vây bám bao điều ngẩn ngơ
Vắng dâu tằm luống thẫn thờ
Cà phê nghiêng tán gió lùa cao nguyên
Thác Voi dạo khúc vào đêm
Linh Án tự đã vang rền tiếng chuông
De ran thay khúc ve buồn
Thông reo gợi nhớ gợi thương một chiều
Gửi hồn vào cõi phiêu diêu
Trời Nam Ban có một chiều vắng em.
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Anh lại đến đây, Đà Lạt ơi
Nắng vàng rực rỡ xứ hoa tươi
Hàng thông vui hát, giang tay đón
Khách sạn cao nguyên rộn tiếng mời
Đôi thông hai mộ chăng thăm đâu
Lỡ duyên kiếp trước sợ truyền sau
Em đưa anh đến hồ Than Thở
Mai Hương thủ tiết mãi thương đau(*}
Những phút yêu thương quả thần tiên
Chìm đắm trong yêu liệu có bên?
Cuộc sống còn bao điều khát vọng
Sa vào “Thung lũng’1 khó mà lên.
Thiền viện hẳn ta được tĩnh tâm
Rũ sạch bụi trần chốn Tuyền Lâm
Nghe khúc thông reo - làn gió sạch
Ngắm hoa muôn sắc trí lâng lâng.
Hồ Xuân Hương nắng mỏng, sương dày
Bên em chiều lạnh tay nắm tay
Hàng cây buông lá chờ sương sớm
Em là bà “chúa” khiến anh say.

<*) Huyền thoại hồ Than Thở.
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PHƯƠNG LIÊN
Bút danh: Sông cầ u
Nguyên quán: Bắc Ninh
Nơi thường trú: Gia Lâm - Lâm Hà Lâm Đông
-

Qìỉi nhớ xứ ® c à i
Rằng không ngát vẫn gọi hương
Chăng dám nhớ...
v ẫn vấn vương trong lòng!
Hoàng hôn
Không tím
Thì hong
Ben sông không đục thời trong đó mà!
Em yêu
Mảnh đât
Tân Hà
Có đâu nghĩa phải người nhà mới yêu
Cánh cò
Cõng nắng
Sớm chiêu
Tay em vụng chắp mấy điều vu v ơ ...
Mây soi bóng
Nươc ngẩn ngơ!
Giỏ lay hàng dậu thẫn thờ bướm hoa
“Ngọc còn có vết ” nữa là ...
Tứ thơ đẹp cũng.. .nghĩa ba bây đường!
Tân Hà '
Hai tiếng thân thương
Vần thơ say .. .bởi sắc hương quê mình
Xứ Đoài
Dịu ngọt rượu tình
Nhôt ai vành nón nghiêng xinh ba tâm.
Gia Lâm 01/04/2016
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NGUYỄN TH! THAN H LOAN
Nguyên quản: Yên Sở - Hoài Đức
Nơi thường trú: Hoài Đức - Lâm Hà Lâm Đồng
-

LXán (ẫzfà quế em
Anh về thăm lại nơi đây
Cà phê hoa nở trắng đầy đồi nương
Hỏi thăm cô gái bên đường
Em cười em nói dễ thương dịu dàng
Anh từ nơi biển Nha Trang
Vượt bao đèo núi anh sang bên này
Để rồi bao nỗi đắm say
Em ơi! Có phải nơi này có em
Cho anh xin được làm quen
Đe anh hiểu rõ được tên em rồi
Tân Hà thân mến yêu ơi!
Cho anh mượn bút thay lời được không?
Nơi đây mía ngọt nhãn lồng
Đường làng nay trải bê tông mượt mà
Yêu sao mảnh đất Tân Hà
Một vùng quê mới mặn mà yêu thương
Vui sao ríu rít sân trường
Trẻ thơ cắp sách trên đường hát ca
Thôn trên xóm dưới trẻ già
Đường làng phấp phới sắc hoa cờ hồng
Cà phê hoa trắng đơm bông
Anh xin ở rể anh không muốn về.
23/09/2015
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Tặng A.Đ yêu thương
ư ớ c gì trở lại ngày xưa
Cùng em dựng trại chiều mưa ngút trời
Những gì còn nhớ em ơi
Sức dài vai vác một thời nhớ không?
Bên nhau quê mới Lâm Đồng
Giải lao từng nhóm lửa hồng đốt lên ...
Với làn sương lạnh về đêm
Bài ca đồng loạt.. .hát thêm điệu chèo
Niêm vui bên đống lửa reo
Nụ cười rạng rờ mang theo ân tình
Trăng lên hình bóng lung linh
Mải vui công việc đẫm mình mồ hôi
Dựng thêm mấy lán nhà rồi
Cùng nhau ca hát bên đồi vui sao
Với tuổi trẻ dâng trào nhiệt huyết
Nhiệm vụ làm tha thiết yêu thương
Chung tay mở nhũng con đường
Đồng lòng nhóm lửa dựng trường mai sau
Vui sao quê mới ngày đầu
Lửa hồng nhiệt huyết nhịp cầu tương lai.
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KIỀU CÔNG LUẬN
Hội viên Hội VHNT tỉnh Lâm Đồng
Nguyên quán: Phúc Thọ - Hà Nội
Nơi thường trú: Nam Hà - Lâm Hà - Lâm Đồng

ĨPỈgưèi TẼÍâm
Mang hào khí Hà thành đi vỡ đât
Trời cao nguyên lồng lộng gió hô Tây
Văn hiến ngàn năm hương tỏa ngát
Mảnh đất thiêng nhựa sống dâng đầy
Thổi hơi ấm hương xuân vào hoang dã
Em - gái K ’Ho dòng dõi mẹ Ẩu Cơ
Anh - trai Hà Nội vốn quen dòng nước
Mấy ngàn năm lưu huyết Lạc Long xưa
Ba mưoi ba năm xây miền quê mới
Mẹ ta cười đã dãn bớt nếp nhăn
Đã áo đẹp lên xe hoa ngày cưới
Cung bậc đời đã phơi phới nhân văn.
Nào em gái - nắm tay nhau ta hát
Việt Nam đây, tình nghĩa cũng là đây!
Nhịp cồng chiêng Lâm Hà vang khắp cõi
v ẫ n thoảng chiều hoa sữa thả heo may!
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Xưa rồi Thạch Thất đến nương đồi
Vượt mấy gian nan vẫn cứ vui
Cửa trước cà phê xanh bát ngát
Sân sau ngô lúa chín bời bời
Gà vườn, cá thả thơm mà sạch
Mướp rẫy, rau trồng ngọt lại tươi
Sắm chiếc xe con thăm bạn hữu
Mong người quê cũ ghẻ qua chơi!
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DÙ mai tóc có chuyển sang màu mới
Chẳng đổi màu quên nhớ thuở xa x ư a...
Bàn tay nào hong tơ chuốt lụa
Lách cánh diều xanh - Nủa Lượt Nủa Bùa
Cuối thu này hồng trứng xuống mật chưa
Em gái Yên Thôn mắt tròn má lúm
Lưu dấu ngàn năm đền đài cổ kính
Đi sứ nước người vó ngựa quan san
Lam chướng nghìn trùng - hạt giống - niềm tin
Lưỡng quốc Trạng nguyên vì dân quyết không vì trạng11}
Đất lành xưa nay dân hiền quan sáng
Toát mồ hôi Tào Mạt “vua.. .Học Làm Vua,,(2)
“Ném câu thơ vào gió” Bằng Việt ơi “Bà nhóm bếp lên
chưa”?
Võ đức Vovinam sáng ngời đông tây danh Nguyền Lộc(3)
Anh đưa em qua Nủa Chàng coi rối nước
Nếm hương vị gạo đồng bánh tẻ cầu Liêu
Tiếng nói nặng đằm mà ngọt đến dễ yêu
Dẻo quánh nếp quê chè lam Thạch Xá.
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Tháng ba về cho lòng người rộn rã
“Ăn cơm với cà đi hội chùa Tây”
Tháng ba - mùa tâm linh - mùa của gái của trai
Anh dìu em vượt hai trăm ba chín bậc đá ong khấn nguyện...
Vứt toan tính trả đời - ta về miền thánh thiện
Dưới tám mái đao chùa cong vút - chắp bàn tay!
Thạch Thất chiều
Xanh trời đất cỏ cây
Em nở môi cư ờ i.. .xanh màu khác lạ!

Tât cả các địa danh trên đểu nằm trên địa bàn huyện Thạch Thát.
(ỉ) Trạng Bùng Phùng K hắc Khoan.
<2) NSND Tào Mạt có vở chèo nôi tiếng “Lý Nhân Tông học làm vua ”.
(ỉ) Nguyên L ộc người sáng lập môn võ Vovinam.
Dân ca ắ‘B ao g iờ cho đến tháng ba
Ẩn ccxm với cà đi hội chùa Tây”.
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PHẠM THỊ LÝ
Hội viên CLB thơ Liên Quê
Nơi thường trú: Liên Hà Lảm Hà Lâm Đồng
-

40

-

nămngày ấy

Gửi tặng: Các anh chị thanh niên tiền trạm vùng
kinh tế mới Hà Nội - Lảm Đông 1976
Vùng kinh tế mới hôm nay
Thấm bao nước mắt của ngày hôm qua
Mồ hôi, xương máu, thịt da
Đói no khoai sắn đã qua một thời
Bốn mươi năm ngày ấy ai ơi
Núi cao rừng rậm nơi này hoang vu
Chiều thì xào xạc mùa thu
Đêm về lạnh giá sương mù phủ quanh
Đường mòn lạc bước rừng xanh
Con chim ngơ ngác trên cành cây cao
Đoàn tôi tiền trạm Đảng giao
Mở đường đón tiếp dân vào khai hoang
Lập lên huyện, xã, xóm làng
Đưa vùng kinh tế vững vàng đi lên
Xây nông thôn mới vững bền
Vườn cây ao cá trên nền cỏ tranh
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Nhà cao gió mát trăng thanh
Đây quê hương mới bức tranh muôn màu
Lòng dân ý Đảng trước sau
Xây quê hương mới đẹp giàu hôm nay
Bốn mươi năm chẳng đã lâu
Nam thanh nữ tú mái đầu bạc phơ
Tình yêu em mãi vẫn chờ
Anh thanh niên ấy bây giờ ở đâu
Chơ em nối tiếp nhịp cầu
Lâm Đồng - Hà Nội đẹp câu nghĩa tình.
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PHAN THÀN H MINH
Hội viên hội VHNT tỉnh Lảm Đồng
Nơi thường trú: TP.Đà Lạt - Lảm Đông

Hà Nội mùa vàng áo lụa
Phong rêu tường cổ kinh thành
Heo may về đan nỗi nhớ
Hương sữa thắm tóc màu xanh
Nắng chiều chải sóng Hồ Gươm
Nghiêng vai mùa thu soi bóng
Cội bàng vô tư thầm lặng
Gói sầu đỏ lá hoàng hôn...
Hà Nội ngọt ngào môi thơm
Bước chân hồn nhiên phố vắng
Tình yêu trốn vào má thắm
Thẹn thùng ánh mắt thơ ngây...
Dịu dàng tay ấm trong tay
Ngõ xưa vườn trăng nhà cô
Tịnh hồ sen giăng nỗi nhó'
Trói nhau yếm thắm môi đào!
Hà Nội rực hồng tin yêu

về đâu mắt sao lúng liếng
Ngàn năm Thăng Long chói sáng
Thương nhớ dạt dào trong tôi
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VĂN MINH
CLB thơ nhạc Nam Hà
Hội viên CLB thơ Việt Nam

T I Ê U

Nơi thường trú: Nam Hà - Lâm Hà - Lâm Đồng

“Kính tặng nhân dãn xã Tân Hà - Lâm Hà - Lâm Đông

”

Tân Hà thị trấn trong tưong lai
Hồi tưởng ngày nào đất phá khai
Dốc đứng, dây chằng, chồn gối bước
Rừng hoang, cỏ rậm, mỏi tay quoai
Cửa nhà san sát, đua nhau mọc
Đường nhựa kết giao, chạy nối dài
San sẻ ngọt bùi, tình thắm đượm
Dựng xây quê mới, đẹp ngày mai.
Tân H à: 28/11/2011
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SING MORE
Bút danh: Đạ Rờ Lâm
Nơi thường trú: Đinh Văn Lâm Hà - Lâm Bồn
-

( t § ) u ể i^ ẽ à
Dòng suối nứt ra tù’ khe đá
Cong cong cuốn quanh lượn núi đồi
Trong xanh bóng trời in đáy nước
Róc rách hạt hạt lượn lờ trôi
Cô gái K ’Ho lội suối tắm
X õa bóng hình em phiến đá mềm
Thò tay bắt suối tung tóe hat
Ướt sũng sợi tóc ướt lòng anh.
Con suối sau làng quanh năm chảy
Lúng liếng bóng lá rũ xuống sông
Lăn tăn khẽ gọn lá rơi rụng
Hoe hoe màu chiều bóng núi nghiêng.
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Hỡi! Nữ thần mặt trời
Đừng cho ánh nắng
Tắt trên nương rẫy
Đe buôn làng K ’Ho uống rượu cần.
Hỡi! Nữ thần mặt trời
Đừng cho thần bóng tối
Phủ xuống ban ngày
Và thần giá rét tràn về
Làm cho tiếng “âm bóut,,(1)
Không thổi được điệu nhạc “đùng làng,,(2)
Hỡi! Nữ thần mặt trời
Hãy chiếu những trái nắng long lanh
Đe cho nữ thần sông, thần suối
Reo mãi khúc nhạc
Róc rách trên lá tre lá nứa
Hỡi! Nữ thần mặt trời
Hãy gọi thần mây thần gió
về với núi rừng
Đe thần chim, thần sóc cùng hát
Giai điệu Tây Nguyên nồng nàn.

(I> Khèn bầu.
(2> Giai điệu tình yêu.
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PHẠM MUA
Bút danh: Chi Linh
Chi hội VHNTLâm Hà, Hội VHNT Lâm Đồng
Nơi thường trú: Thị trấn Nam Ban - Lâm Hà

Niiểi bển mươi
Lâm Hà đất hứa tỏa hương
Đói nghèo không phụ...
Trao thương dạt dào
Yêu nhau như giọt máu đào
Đồng tâm cộng lực xiết bao nghĩa tình
Bảng vàng đã được tôn vinh
Tiền hiền khai khẩn khai sinh đất ròng
Quê hương mới tựa Thăng Long
Bốn mươi năm chang...
Chung lòng dựng xây
Đạ Dâng tưới đẫm luống cày
Trổ hoa dâng Đảng bao ngày chăm lo
Toàn dân nay được ấm no
Dâu cà xanh thăm
Đã cho phú cường
Bao nhiêu đất đỏ bấy thương
Trùng trùng, điệp điệp...
Chung đường thăng hoa
Lòng dân, ý Đảng, nhân hòa
Mừng năm bốn ch ụ c...
Hoan ca ...
Khải hoàn...
ỷ
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LÊ NHÂN NGẦN
Hội viên Hội VHNT tỉnh Lâm Đồng
Nguyên quản: Thanh Hóa
Nơi thường trú: Đông Thanh - Lâm Hà

Sương sớm mai Lâm Viên giá lạnh
Trùm phủ lên Đan Phượng quê ta
Vai áo trò mẹ chưa kịp vá
Gió vô tình xoáy mài vào da
Lán cỏ tranh rin rít gió qu a...
Sần tay lên nơi da không vải
Em hồn nhiên mà tôi khắc khoải
Em đọc bài, như mở trời ra!...
ơ i! Các trò nho nhỏ lớp ba
Mơ áo em ấm bông, dày vải
Để tê buốt không vào mãi mãi
Và nơi da sẹo chăng mọc lên!
Vùng K T M Hà Nội, 02-1986
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Từ Nam Ban xuôi sang Tân Hà
Ngược 800, dốc rung chao hoa nắng
Sương như mây chờn vờn dốc lặng
Đỉnh non nhìn: Trời đất mở ra!
- Chông chênh thị trấn mới
...Tân Hà
Mùa khô gió lồng lộng ào qua
Mái cỏ gianh gật gù bối rối
Tôn nghiêng trời hắt mưa trắng bụi
Mần cán...cười cõng phố lên cao!
Đường dẫn phố lên nhừng vì sao
Nhựa êm chân người già trẻ lại
Bâng quơ hát “Người ơ i!...” ở mãi
Để phố xưa...lộng lẫy bây giờ!
Trên cao nên Hà Nội mộng mơ
Những lính cựu hồn thơ cày cấy
Làm thơ từ cái hồi đánh Mỹ
Chiếu thơ vời, có dịp lục ra!
Rượu còn chờ...người đọc nhân nha
Hồn cộng hưởng giao thoa tri kỷ
Cánh già vẫn trên đường thiên lý
Eo ôi! Hôn má...bạn! Chu cha...
Bệnh viện YHDT, 09/07/2005
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TRẦN PHÙNG
Hội viên CLB thơ VN xã Đan Phượng
Nguyên quán: Đan Phượng - Hà Nội
Nơi thường trú: Đan Phượng - Lảm Hà - Lâm Đồng

<^ Jịhè ngày

giề'(ễýịùng {°lJương

DÙ ai đi ngược về xuôi
Nhớ ngày giỗ Tổ mùng mười tháng ba
Rộn ràng tiếng nhạc lời ca
Trai thanh gái lịch Tân Hà vui sao
Con trai, con gái tuyển vào
Nam thanh nữ tú đẹp sao tuyệt vời
Áo nỉ đỏ chỉ vàng thêu
Long lanh bát kiệu bước đều ung dung
Lọng che bát điểu cò' phong
Tiếng rung, lân múa đường vòng som đôi
Tiếng loa vang động núi đồi
Đai khăn mũ áo rạng ngời đường hou
Đi đầu là kiệu vua cha
Tiếp sau là kiệu cha già kính yêu
Giá gương phủ lụa nhiễu điều
V iệt Nam trăm họ kính yêu Vua Hùn;.
Tân Hà lễ hội tưng bừng
Trẻ già trai gái xin đừng chớ quên.
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Hời em cô gái Tân Hà
Có vê Hà Nội với ta thì vê...
*
Quê mẹ ta ở Hà thành
Ta đi kinh tế Lán Tranh Tân Hà
Lán Tranh xưa Tân Hà nay
Thay da đổi thịt từng ngày khang trang
Phát huy truyền thống vẻ vang
Tân Hà quê mới an khang, mạnh giàu
Hỡi em cô gái Tân Hà
Quê hương mới cũ vẫn là hương quê
Hương quê thì giữ chân quê
Đừng như con bướm đi vê nhạt phai.
19/04/2016
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ĐẶNG THỊ QUẾ PHƯỢNG
Hội viên Hội nhà văn TP.HCM
Nguyên quản: Phúc Thọ - Hà Nội
Nơi thường trú: Gò vấp - TP.HỒ Chí Minh

Dầu chưa thấy bóng Lâm Hà
Đã nghe ngan ngát hương hoa bốn mùa
Như gặp Hà Nội ngoại ô
Đầm hồn ai với câu thơ bồi hồi
X a mà gần quá người ơi
Hương thơ gọi bốn phương trời tìm nhau
Trái tim thơ khắc một câu
Hương Ngoại Ồ ngát múôn màu sắc hoa.
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LƯƠNG THI QUẾ
Bút danh: Thu Quê
CLB thơ ca Lâm Hà

V

v

am

V

a

Từ nơi viễn xứ xa xôi
Trở về phố núi bên đồi thông reo
Những vui xe chạy lên đèo
Mênh mông hạnh phúc mang theo chân về
Đong đầy thương nhớ hồn quê
Trở về dưới ánh trăng thề quê hương
Lâm Hà trăm nhớ ngàn thương
Quê cha đất mẹ vấn vương tơ lòng
Thỏa lòng khao khát chờ mong
Quê hương một dải sống trong lòng người
Hòa trong tiếng hát nụ cười
Yêu sao yêu cả con người quê hương.
Tân Hà 18/9/2016
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trú:

đất

trấnĐinh Văn, Lăm Hà

-

Bốn mươi năm đã đi qua
Tôi về thăm lại Tân Hà yêu thương
Biết bao tình cảm vấn vương
Tình người, tình đất, tình trường không phai
Ai về, ai có nhớ ai?
Nhớ người quê lụa, miệt mài sớm trưa
Nhớ lúc nắng, nhớ khi mưa
Nhớ nồi cơm hấp, có thừa sắn khoai
Nhớ đường đât đỏ chạy dài
Tám trăm dôc đứng, mệt nhoài khi leo
Nông trường 3, nhớ thông reo
Nhớ hô ngã 9 ngoăn ngoèo khó qua
Sình chum, sình đá không xa
Đây là Đan Phượng, đây là Tân Thanh
Hoài Đức chính thực quê anh
Còn đây Thạch Thất, rành rành không sai
Phúc Thọ thôn I, thôn II
B à con mưa nắng miệt mài quản chi
Từ ngày Đảng dăt ta đi
Lập quê hương mới, ngại gì chông gai
Ba mươi năm, chặng đường dài
Nông thôn đổi mới, ai ai cũng mừng
Đêm đêm đèn điện sáng trưng
Học sinh đến lớp tưng bừng reo ca
Chan hòa chung sông mọi nhà
Xứng danh quê lụa - Tân Hà - Hà Tây.
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Hội viên Hội VHNT Lảm Đồng
Nguyên quản: Quốc Oai - Hà Nội
Nơi thường trú: Thị trấn Nam Ban - Lâm Hà

X é toang ký ức hoang sơ
Mà bay vào khoảng trời thơ Tân Hà
Nghiêng đồi ai rót giọng ca
Thướt tha trầm bổng gọi hoa về cành
Trời xanh, ca cũng mướt xanh
Đồi, đồi bông trắng tựa vành sương giăng
Anh về đây! Có thấy chăng?...
Đường về thôn, xóm bê tông trải rồi
Chợ Tân Hà thật đông vui
Quầy hàng chen ắp tiếng cười hả hê
Hương hoa ngan ngát lối về
Đón anh thăm miệt vườn quê, xóm rừng
Người quê hồ hởi tưng bừng
Lời mời đon đả len từng ngõ sâu
Vườn xanh chen mái nhà lầu
Anh về chung họa ươm câu thơ tình...
D TT
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Trường THCS Tân Hà
Nguyên quán: Đan Phượng - Hà Nội
Nơi thường trú: Đan Phượng - Lâm Hà

y ịh é mái hường xưa
Trường Tân Hà thuở tôi còn đi học
Trường lóp nghèo bàn ghế chẳng đủ kê
Phân bụi bay trắng cả lối thầy về
Chừ chăng rõ vì bảng đen thành trăng
Mái trường dột làm sao ngăn được nắng
Và cả mưa cả gió bão đầu mùa
Lương thầy cô chỉ đủ để mua
Một bao gạo cho cả một tháng
Ngọn đèn dầu đêm đêm không đủ sáng
v ẫ n miệt mài trang giáo án ngày mai
Trang sách của thầy biết đến lúc nào phai
Màu đở thâm thêm nhiêu năm tháng.
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Hội viên Hội VHNT tỉnh Lâm Đồng
Nơi thường trú: Đinh Văn, Lâm Hà

H ân (ằ^à ảau ịO năm
Tân Hà sau bốn mươi năm
V é n mây một ánh trăng rằm lung linh
v ẫ n là vùng đất hữu tình
v ẫ n là tô điếm đất xinh thắm màu
v ẫ n nghe nỗi nhớ đằm sâu
v ẫ n nghe câu hát cùng nhau tìm về
Một vùng phố núi sắt se
Giờ đây đã nối trăm quê mạch nguồn
Phố phường nghe rộn tiếng chuông
Cao cao đôi dôc làm sương phu mờ
Năng vàng như một câu thơ
Véo von nghe ấm đôi bờ suối reo.
Em về bao nỗi nhớ theo
Thương xưa khổ với đói nghèo tháng năm
Nắng mưa cháy ruột gan tăm
Áo cơm thất bát đời thăm thẳm buồn
Bốn mươi năm vượt thác nguồn
Từng ngày phố núi làng buôn gieo trồng
Con đường chuyên hóa bê tông
Đẹp như một dải lụa hồng vắt mây
Sân ai đỏ nắng vơi đầy
Hời cô sơn nừ má hây hây hồng
Thông reo chạm thức tơ lòng
Thác cao đô xuông tiêng công bay lên.
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Bút danh: M ông Su'
Nguyên quán: Thanh Hóa
Nơi thường trú: Hoài Đức - Lâm Hà - Lảm Đồng

^Lẩn (ẫ?fà mội

chiềumưa

Chiều đi trong ngơ ngác
Phố buồn vương bước nhạt
Hồn trôi trong mưa bay
Giật mình nghe ai hát...
Ta tỉnh hay đang say?
Rượu thề khuya mặn chát
Ôi nụ hồng kiêu sa
Kỷ niệm xưa nhàu nát!
Biên côn cào cơn khát
Thuyền ơi! Thuyền ở đâu?
Ta như người khách lạ
Lơ ngơ lỡ chuyến tàu...
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Xin đừng làm khổ nhau
Vì một lời hẹn ước
Gió bao giờ hiểu được
Vì sao sóng bạc đầu!
vẫn biết đời bể dâu
Mà mấy ai thoát tục
Biết bao người ngủ mê
Cả khi đang còn thức
Trót nửa đời tất bật
Trót nửa đời đam mê
Ôi! Vầng trăng mười sáu
Ta không,
Lạc
Lối về
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thừa

Không CÓ thánh đường thênh thang
Không có Chúa Giê su!
Và không có Đức mẹ Maria
Với trái tim tỏa nắng
Trong căn phòng nhỏ lặng yên
Chỉ có những nụ Lay Đon trắng nõn nà
Và mùi hương trầm bảng lảng
Tôi hát thánh ca trong phút đón giạo thừa
Bài thánh ca bắt đầu
Bằng những câu chuyện tình: ngày xửa ngày xưa
Có một chàng thi sĩ nghèo say mê người đẹp
Có một nàng công chúa vì tình yêu mà chết
Máu tan khiên, chảy mãi đến bây giờ
Bài thánh ca hát về một thuở dại khờ
Có người yêu một người
Và người ấy lại yêu người khác
Khi hoa đẹp lìa cành
Trái tim trôi dạt
Người ấy thương và khóc trong mơ...
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Ối! Kỷ niệm tươi xanh ngọt lịm đến sừng sờ
Bến bờ cũ và cánh buồm đã thắm
Bình minh tím cho hoàng hôn hoang văng
Con thuyền tình chở hạnh phúc về đâu?
Bài thánh ca hát rằng:
“Yêu nhau xin chớ phụ nhau”
Trăng mười bảy và lời hẹn hò mười bảy
Em thánh thiện và xinh tươi nhường ây
Độc dược ơi! Tan nát cuộc đời tôi...
Bài thánh ca còn đang dở dang
Giao thừa đã đến rồi
Tôi đứng lặng dưới bàn tiên tô
Chợt tôi thấy:
Maria hiện về với trái tim cháy đỏ
Nàng nhìn tôi, như khóc lại như cười
Tôi bàng hoàng
Ngơ ngác gọi:
Thơ ơi!
Đêm 01/03/2007
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'Nguyên quán: Mê Linh - Vĩnh Phúc
Nơi thường trú: Thị trấn Nam Ban - Lâm Hà - Lâm Đông

Hỡi người nhen lửa Nam Ban
Đà quen mưa nắng gió tràn thung mây
Người Lâm Hà sống thẳng ngay
Ngang tàng như mảnh đất này hoang sơ
Đã yêu, yêu đến vô bờ
Đã say, say đên ngân ngơ mới tài
Khách đa tình đến nơi đây
Chắc không về được vì say tấm lòng
Đất nay văn hóa đa vùng
Bởi người từ Bắc - Nam - Trung hợp thành
Chưa văn minh đến văn minh
Người dân bản địa rõ mình hơn ai
Trần gian mà cảnh thiên thai
Dâu xanh, lúa tốt trải dài cà phê
Đã đến chẳng muốn về
Hay tà áo tím làm mê ai rồi.
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Nói cho vui, nói thế thôi
Người Lâm Hà đã có lời...khó đi
Rì rào dòng suối Cam Ly
Trăm con voi đứng béo phì đồi nương
Nam Ban mờ ảo trong sương
Những chiều núi biếc còn vương mây ngàn
Sang Tân Hà, qua Đinh Văn
Vi vu leo dốc “tám trăm” lưng trời
Đỉnh đèo dừng một chút thôi
Đứng đây như thấy đất trời thăng hoa
Nhìn gần rồi lại nhìn xa
Phố làng đổi thịt thay da đã nhiều...
Ai về cho gửi niềm yêu
Lâm Hà quê mới bao điều nhớ nhung
10/1998
312 0
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Tôi ru tôi những tâm tình
Lội qua mưa bão thác ghềnh chẳng lay
Một vầng mây ấm đang bay
Chân trời rộng mở tháng ngày xênh xang
Thép nung qua lửa gian nan
Thế nên thép chẳng gỉ han đớn hèn
Mùa màng cỏ lác lấn chen
Cứng cây lúa thẳng vươn lên mặt trời
Tự tin thả bước giữa đời
Lắng chuông nhân nghĩa tình người bao dung
Con đường uốn mây vẫn cong
Hơn nhau một tấm lòng trong vỗ về.
X a nhìn cứ tưởng gớm ghê
Hóa ra vẽ nhọ bôi hề cả thôi
Ngã đau ánh mắt càng ngời
Phủi bụi đứng dậy ơn người thẳng tay.
Hẹn thề xanh mướt cỏ cây
Lắm khi chưa ấm bàn tay đã tàn
Biết quên, để bước vừng vàng
Niềm vui chắp cánh đại bàng sải bay
Ru tôi vệt nắng qua ngày
Thời gian khỏa lấp xóa đầy thương đau.
Cuộc đời ai biết về đâu
Tình yêu mãi mãi vì nhau khát tìm ...
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Qua đồng lúa biếc Tân Văn
Chạm chân con dôc tám trăm vươn dài
Băng đèo ngược gió bay bay
Tân Hà lóa giữa trời mây trăng lòa.
Một vùng xanh ngát bao la
Nơi đây ngày trước rậm rà hoang sơ
Bốn mươi năm dựng cơ đồ
Phố làng vui những vụ mùa bên nhau.
Tạc vào nỗi nhớ nghìn sau
Bởi người Hà Nội trước sau vững lòng
Sá gì gian khô mà không,
Phát rừng bạt núi cho đông lúa reo.
Xua
Xây
Xây
Cho

đi một thuở đói nghèo
nền hạnh phúc trong veo tình người
miên quê mới thăm tươi
muôn con cháu đời đời ngát hương

Tân Hà đang viết nên chương
Săc màu chợ búa, trạm, trường...hoan ca
Ngành nghê, trang trại, rau hoa...
Nông thôn mới đã mở ra vươn giâu.
Tân Hà cửa ngõ về đâu ?
Mà trong ánh mắt đằm sâu ân tình
Cứ ngời lên một niềm tin
Tương lai tươi sáng phồn vinh vững bền.
Tân Hà đã đến khó quên
Cái tình cái nghĩa làm nên Tân Hà
• Ra về người níu kéo ta
Cứ như mây gió trăng hoa ru mình.
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Nguyên Chủ tịch Hội VHNT Lâm Đồng
Nguyên quán: Thành phổ Huế
Nơi thường trú: Thành phố Đà Lạt - Lâm Đồng

Tặng H.
Đen bây giờ anh mới hiểu được em,
Giữa rừng cao nguyên đêm đêm lạnh buốt
Mùi ván thơm và chao đèn xe bấc
Anh sáng trùm lên trang giáo án đầu tiên.
Tất cả đâu là điều bất chọt, phải không em
Giữa rừng cao nguyên ngày ngày lên lóp.
Các em lặng im hạt mắt tròn ánh chóp
Ngoài kia con chim rừng không muôn bay.
Anh hiêu răng hạnh phúc là men say,
Đê từng đêm em miệt mài trang giáo án.
Đồi ròng quanh co, đá tai mèo thấp thoáng
Thương em đi về sớm nắng, chiều mưa.
Tiếng cồng, tiếng chiêng lúc nhặt lúc thưa
Âm thanh trườn qua ba sông bảy núi.
Có cái chữ bản làng vui cái tuôi
Với riêng em vui công việc của mình.
Tiếng tắc kè kêu và bếp lửa đêm đêm,
Rót vào lòng em chút gì đê nhớ.
Nhớ về đồng bằng, mẹ cha, bạn bè cùng lứa
Và một chút gì đậm đà thân quen.
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NGÔ VẪN TRữ
Nơi thường trú: Đinh

^ ân

trên

-

Hà

cao

ngu

Tân Hà quê mới đẹp như tranh
Bốn chục năm qua tích tụ thành
Khe suối chuyến mình phô sắc thắm
Đôi nương vươn dáng điểm màu xanh
Chăn nuôi, phát triển nguồn tăng mạnh
Sản xuất nâng tầm lực tiến nhanh
Phường phố khang trang - thôn bản rộng
Cao nguyên hùng vĩ kết duyên lành.
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Nguyên quản: Vinh Phủ - Hà Nội
Nơi thường trú: Thị trấn Nam Ban - Lâm Hà

Gửi Hà Nội thân yêu
Ngày mai thôi, sẽ vô Nam
Sẽ về cùng với nắng vàng đầy dư
Với miền sơn dã gió ru
Có thông reo giữa mây mù giăng giăng...
Lại xa Hà Nội ngàn năm
Cho ngày gặp lại lệ đầm nhớ thương
Hà thành mảnh đất tơ vương
Thiêng liêng vô đỗi người thương nhớ ve!
Có người thiếu nừ xa quê
Cõng theo một mảnh trăng thề lên non
Phố phường khuất bóng vàng son
Dầu xa vạn dặm vẫn còn trong ai.
Chia xa nhé, tình chăng phai
Đe mai
Ta lại
Một mai
Tìm về...
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PHẠM VẢ
Nguyên quán: Hoài Đức - Hà Nội
■ Nơi thường trú: Hoài Đức - Lảm Hà - Lâm Đồng

^ r ầ n g ò d n g vườn chề
Vườn chè trăng sáng quê ta
Hai mươi năm khô trải qua vườn chè
Lại đây anh nói em nghe
Mẹ cha vỡ đất trồng chè rồi yêu
Cuộc đời nước lọ cơm niêu
Trải qua khố cực sớm chiều với con
Trăng vàng soi búp chè non
Tay trần mẹ hái vẫn còn nhựa đen
Chai tay con cuôc ngày đêm
Bốn tay ôm âp tình bên vườn chè
Trăng soi từng luống xanh kề
Chè xanh trăng sáng lôi vê thêm anh
Anh em bên luông chè xanh
Hai mươi tuổi trẻ cộng thành bốn mươi
Trông cha, bên mẹ thêm người
Tóc đen điểm xuyêt thành mười sợi trăng
Hai mươi mốt Tết ngắm chị Hằng
Hái chè nhiều búp tươi xanh dưới vườn
Hai con giờ nối yêu thương
Vườn chè trăng sáng trên đường tiêp đi
Mẹ cha sung sướng cười khì
Từ nay lũ trẻ lại đi lôi này
Anh nhìn ánh bạc lung lay
Chè xanh trăng sáng làm bay tóc thê.
27/09/2007
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Tân Hà ơi! Tân Hà ơi!
Ai về phố chợ cho tôi đi cùng
Nhà cao trải khăp một vùng
Hoa xuân đua nở trắng rừng cà phê
Đêm đêm ánh điện tràn về
Sao khuya lấp lánh sương mờ bay bay
Ngắm hoa, ngắm cả vườn cây
Trăng lên, trăng lặn vương đây tuyêt sương
Ngọt ngào thơm đóa sạ hương
Đợi người tri kỷ bên thêm ngăm trăng
Vi vu gió thôi đường thông
Trăng lên, trăng lặn sao không ra ngoài
Đường thông duyên dáng trải dài
Trai thanh gái lịch nắng mai dịu dàng!
*
Ai về phố chợ mà xem
Ngã tư nhộn nhịp đua chen sớm chiêu
Hàng vàng, hàng bạc đẹp sao
Lung linh siêu thị sớm chiều mộng mơ
Đường qua cổng chợ lên Chùa
Hai bên đường phô ô, dù, cờ, hoa
Ben xe tấp nập vào ra
Nhà hànệ đủ thứ thật là đông vui
Ai vê phô chợ mà chơi
Đến Tân Hà phố, cho tôi đi cùng...
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c ố tác g iả : VĂN VẦN
Giảo viên Trường THPT Tân Hà
Nơi thường trú: Đức Trọng - Lâm Đỏng

Sao không hẹn gặp em
Nơi chân trời góc bể
Lại gặp em nơi ấy Tân Hà
v ẫ n chập chùng khoảng cách gần xa
Nơi anh gặp em là mái trường lộng gió
Đỉnh đèo cao tròn số tám trăm
Một thoáng trời qua ô cửa nhở
Xanh thắm cà phê bát ngát dâu tằm
Nàng tiên nào may áo mấy ngàn năm
Từ Hà Tây quê em dệt lụa
Xa nhùng cánh cò mênh mang sóng lúa
Gửi tình yêu về với cao nguyên
Gian khó qua rồi mặt đất bình yên
Trường xây mới chưa mùa hoa phượng nở
Em hát khúc tình ca
Đe vơi dần nỗi nhớ
Một mối tình lưu luyến ở nơi xa
Em đã yêu chăm sóc những mầm hoa
Đất nước tặng em mùa xuân tuổi trẻ
Điểm hẹn nào đáng yêu hơn thế
Hãy về đi em nơi ấy Tân Hà.
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Hội viên Hội VHNT Lâm Đồng
Nơi thường trú: Đinh Văn - Lâm Hà

(ề^ịcatử
Nhùng ngọn nến lung linh như nhũng ngôi sao trong đêm
Nhừng nén nhang nghi ngút như làn sương dưới ánh bình
minh
Bóng tối và bình minh
Giao thoa!
Những giọt sương mềm rơi vào đêm
Nhừng giọt nước mắt rơi xuống mộ
Giọt sương và nước mắt
Giao thoa!
Nhũng con gái thầm lặng giữa nhừng ngọn nến
Những nén nhang
Những giọt sương
Những dòng lệ
Tìm ai với muôn vàn ngôi mộ giống hệt nhau
Chỉ khác nhau nơi sinh và nơi tử
Có nấm mồ Vô Danh
Trên đôi tay mảnh khảnh ngàn đóa hoa bất tử
Lặng lẽ kính dâng!
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Qhở //hạ
Tình là tiếng của con tim đầy nhiệt
Rộn từng cung bậc
Khó trải lòng nhưng mạnh mẽ. vô cùng
Tình là nghệ sĩ vừa lão luyện vừa non nớt
Là giai điệu phối khí tài hoa
Bản tình ca bất hủ
Cuồng!
Tình là đối mặt giữa giao thoa - suy tư
Cuốn hút đêm mộng
Si!
Những phút xao lòng thiên đường rộng mở trong loạn
điên, bão giông
Hạnh phúc ngập tràn cùng bế tắc lệ vàng
Lời yêu đương nồng nàn chênh vênh.
Có phải nhớ quá điên hay chóng quên thành tình phụ
Nuốt thiên đường vào lòng chôn sâu tận xương tủy
Nồng thắm với phũ phàng nhuộm băng màu đen thâm mĩ
Tình mãi là tình, chớ phụ tình ơi!
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Bút d an h : B ạ c h G iao L on g
Hội viên Hội VHNT Lâm Đồng
Nguyên quán: Thanh Hóa
Nơi thường trú: Vũng Tàu

Lang Bian cao xanh.
Đà Lạt
Lạnh
Xuân Hương
Tài hoa lắng đọng thành hồ.
Thung lũng tình yêu
Chanh
Cốm.
Lấp loáng dòng Cam Ly ẩn hiện
Tỏ,
Mờ.
Qua đèo,
Xuống thác,
Sơn nguyên bát ngát
Ngàn thông lọc gió phiêu du.
Anh cuốn em đi
Vào cõi mộng.
Sao ghét nổi anh đây ?!
Dầu em có giận hờn !...
24/05/1999
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c ố tác g iả ĐINH QUANG VÌNH
Nguyên giáo viên, Chủ nhiệm CLB thơ TI' Đinh Văn

Mùa mưa đến rồi trong lòng cảm xúc
Thành bão tố muốn dìm trong biến biếc
Bao nhiêu mơ ước ngày ấy bạn bè
Cơn mưa chiều dội mãi xuống hồn thơ
Cơn mưa trắng trời hạt mưa long lanh
Như nhắn nhủ điều chi...lao xao cành lá
Những hạt mưa rơi trên đường trắng xóa
Tia chóp lập lòe phía chân trời xa
Ta muốn gửi mình về một vùng quê
Mùa mưa ấy đã lưu thành kỷ niệm
Bao nhiêu năm rồi đâu dễ nguôi quên
Cơn mưa ngoài trời vẫn đố bình yên.
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PHẠM KHẮC VIỆT
Chủ nhiệm CLB thơ xã Gia Lâm, Lâm Hà, Lâm Đồng
Nguyền quán: Gia Lâm - Hà Nội

^ C iỉn

anh

Quỷ tặng nhà giảo Lê Tình
Tiễn anh thêm một quãng đường
Bước chân chầm chậm... nỗi buồn xa nhau
Anh ra ngoài đó quá mau
Tới thăm chuyện được vài câu, mấy lời
Anh về Hà Nội xa vời
Nhà cao còn nhớ “Phố Đồi” Nam Ban
Nhớ người bạn vẫn hay sang
Đưa anh vượt dốc “Tám Trăm” Tân Hà
Gặp nhau “Đất đỏ” đậm đà
Giao lưu thơ phú ấy mà nhớ không?...
Nhớ “Hương Đất V iệt” đã đông
Nây chôi đơm nhụy có công anh rôi
Đi qua mấy chặng đường đồi
Đinh Văn phố núi dây rồi quê hương
“Đầu mùa” vẫn nhớ, vẫn thương
Ra Hà Nội lại vấn vương Lâm Hà
Mấy vần thơ của “bạn già”
“Hương Đất Việt” huyện Lâm Hà nhớ anh...
Thảng 09/2007
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TẰN HÀ MIỀN ĐẤT LÀNH
Thế là đã 40 năm kỷ niệm ngày thành lập vùng KTM
Hà Nội tại Lâm Đồng, đánh dấu một thời gian lao vất vả,
khó khăn không kể xiết. Bốn mươi năm, một chặng đường
không dài, nhưng cũng đủ để nhìn ngắm lại một vùng kinh
tế đã nên hình nên vóc. Người Hà Nội tại Lâm Hà có quyền
tự hào đã khai sơn phá thạch dựng nên làng, nên xã, đem
lại cuộc sống ấm no cho con cháu mai sau. Cùng với năm
tháng đó, họ đã mang theo cả một nền văn hóa lâu đời từ
châu thổ sông Hồng vào cao nguyên Langbian, tạo nên một
vùng đa văn hóa, lấp lánh sắc màu các dân tộc, vùng miên
hội tụ, một hòa quyện độc đáo chỉ có ở Lâm Đông.
Tân Hà là một xã trong huyện Lâm Hà, một xã giàu
đẹp được xem là "thủ phủ" của vùng KTM về cả mọi mặt,
vật chất và tinh thần,
vật chất Tân Hà đã bước từ "làng"
lên "phố", về tinh thần là nơi "họp phố" của đất "nghìn năm
văn vật", là "sĩ phu Bắc Hà", là "đỉnh Tản Viên sơn", là quê
hương của "Xứ Đoài mây trắng" vv... Mang trong lòng
niềm tự hào ấy, họ ra sức phân đâu, giữ gìn và phát huy
truyền thống của cha ông, thể hiện qua hai câu đối như sau:

về

Trai Tây thành trụ đất Lâm Viên, trông cây đức n ở hoa
h à o kiệt
G ái xứ B ắ c thiên cư Đức Trọng, m ở nên nhản sinh b ậ c
danh nhân
(Đồng tác giả Nguyễn Văn Khánh - Nguyễn Đăng Chấn)
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Hai câu đối thật chuẩn đã nói lên chí hướng và niềm tự
hào của người Hà Nội đi lập nghiệp. Họ luôn được sự đông
viên, giúp đỡ của tỉnh Lâm Đông. Cụ thê là đông chí
Nguyễn Xuân Du, khi ấy là bí thư tỉnh ủy thường đi xuống
cơ sở, gặp gỡ người dân, bởi tấm lòng quý mến của ông:
L òn g yêu mảnh đât Lâm H à
Thăng L on g chuyên són g tạo ra c ơ đô
Vì đ ờ i tạm biệt Thủ đô
Thiên sơn vạn lý đi vô đất này
(Mừng tuổi Lâm Hà - Nguyễn Xuân Du)
Và sau 20 năm gian khó, đồng chí Trần Duy Dương,
người chỉ đạo xây dựng các vùng KTM Tp Hà Nội, đã thôt
lên khi về thăm Lâm Hà :
K h ai sơn p h ả thạch ta lập nghiệp
B a o lân són g g ió đ ã vượt qua
20 năm thăm tình q u ê m ới
H à N ội - Lâm Đ ồng kết nôi đơm h o a
(Tặng nhân dân Lâm Hà)
Bởi đất Lâm Đồng tuy gian khó vậy, nhưng là vùng đất
vốn thơ mộng, là nơi chỉ cần có bàn tay khai hoang là ta sẽ
nhìn thấy sự tuyệt vời của thiên nhiên qua cái nhìn thi sĩ:
Đ ảng g ia o ta đên nơi này
Bên kia su ối đẹp, bên này rừng thông
Rừng h oan g có điện sán g bừng
N óng trường, nhà mảy, ruộng đòn g reo vui
(Niêm tin - Vũ Hoa Mỹ)
Trong những con người có trọng trách gánh vác niềm tin
của nhân dân, có nhà thơ Phan Hừu Giản, ông đã trèo đèo,
lội suối đi thực địa vùng đất này và làm nên những câu thơ
vừa xúc động, vừa lãng mạn không kém:
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Qua d ố c vắt, g ặ p đ ồ i Sim
Vượt trần ai m ới bư ớc lên chôn này
Ước gì vén đư ợc chân mảy
Đ e anh h ải mũ sim đây...tặng em...
(Ngày đầu mở đất)
Trên đây là những cái nhìn toàn cảnh, còn nhà thơ Thanh
Sơn, cùng là một cán bộ lãnh đạo của vùng KTM , ồng có
nhiều trải nghiệm về Lán Tranh, Bãi Cháy Tân Hà, nên đã
viết những câu thơ thực đến lạ lùng:
Mùa khô B ãi C hảy tro đen
Mưa rơi tranh lấn cây chen rừng g ià
L oi mòn d ô c đứng khó qua
Ven rừng "cây múa, khỉ la, hô rình"
Trăn luôn, nai chạy, h o ăn g kinh
Gci rừng tao tác, thấy hình P hun-rô
Đàn voi đủng đỉnh n gác ngơ
Ccĩo cầy, nhím gau, thân thờ rúc chui...
(Bãi Cháy xưa và nay)
Nhà thơ Nguyễn Gia Tình, người con đất Hà thành nhiều
năm công tác, gắn bó với vùng KTM , cùng ăn cùng ở, cùng
làm với nhân dân, đói no chia sẻ, khó khăn không rời. Vì
thế, ông được nhân dân quý mến coi như người nhà, nên
mỗi lần xa là nhớ, một nôi nhớ đằm thăm tình quê :
Anh đi ngàn dặm x a xôi
Lảm H à noi nhớ, khôn nguôi trong lòng
N hớ đ èo Phủ Mỹ sư ơng g iăn g
Vượt qua d o c Tám g ặ p trăng Tân H à
Lán Tranh B ã i C hảy q u ê ta
C à p h ê chín đỏ nương c à tươi xanh
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M ượt m à đồn g lúa Tân Văn
Ruộng vui đón nước dòn g kênh Đ ạ Đờn
N hớ về thăm x ã Phủ Sơn
L a B a chu ôi ngọt sườn non ngói hồng
(Lâm Hà nỗi nhớ)
Vâng, những địa danh sáng bừng trong thơ, cũng sáng
bừng trên vùng quê mới. Nơi đó, ngoài nhừng "sĩ phu hảo
hán", còn có những phận má hồng góp phần "hậu phuơng",
làm nên công cuộc mở đât di dân lịch sử. Nếu không nói
đến họ sẽ là một thiếu sót lớn. Nhà thơ Nguyễn Đăng Chấn,
người bí thư đầu tiên của Tân Hà một thời vang bóng, khi
nghĩ về công lao khó nhọc của vợ, ông v iế t:
B ư ớc qua phận gái, đàn b à
Hiên ngang đứng g iữ a rừng g iả Lâm Viên
M ang H à Nội đến Tây Nguyên
X ây Tân H à p h ô giữ a miên h o an g s ơ
Và ông ca ngợi sự hy sinh to lớn của vợ:
X ả thân đâu quản sớm trưa
Theo ch ôn g đ ộ i cả g iỏ m ưa Lâm Đ ông
(Bài thơ tặng vợ)
Người đàn bà Hà Nội "đội cả gió mưa" là vậy, là nhừng
"bà đỡ" khéo tay cho vùng KTM sinh sôi, nẩy nở, xứng
danh với "gái đảm Hà thành", bởi qua sơn lam chướng khí
đã làm chùn chân bao người yếu bóng vía phải lùi bước
trước chông gai. Ngoài những người vợ sắt son, còn có
những "chiến hữu" nắm tay nhau sẻ chia vùng công tác. Bài
thơ "Tôi và anh" của nhà thơ Tâm Lắng - Nguyễn Duy
Phác, người chủ tịch xã đầu tiên của xã Tân Hà đã viết về
đồng đội, cũng là chủ tịch xã đầu tiên của xã Tân Văn:
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Những ngày m ở đât, tôi đên Tân H à
Anh đến Tân Văn,
Thuở ban đầu kh ai h o an g lập nghiệp
Anh thời đỉa đ ói bám k h eo
Còn tỏi văt g ầy bậu nách
Sình lầy anh cỏ d ại ngang lưng
Núi đ ồi tôi cỏ tranh đầu ngút...
(Tôi và anh)
Đúng vậy, 40 năm "đỉa, vắt, sình lầy, cỏ tranh" đã được
đổi thay dần, dẫu còn nhiều khó khăn. Đồng chí Trần Đức
Thêm - người bí thư trẻ, năng động, vừa đảm nhiệm trọng
trách Đảng giao, đã ra tay làm con đường cho dân, băng
chất giọng chân mộc anh v iế t:
M ới hôm n ào ngã trẹo xương
Bừa nay đ ẹp qu á con đường b ê tông
ơ n người xảy dựng thi cồn g
Quân dân Thạch Thất m ột lòng sư ớn g vui
(Khánh thành con đường Thạch Thất)
Thiển nghĩ, làm đường cho dân đi tuy nhỏ, mà không
nhỏ tí nào về ý nghĩa kinh tế, chính trị. Đó là việc làm chính
đáng mà người lãnh đạo cần phải có, hiểu được ý nghĩa to
lớn đó, đồng chí Chu Văn Thăng, Phó bí thư xã Tân Hà đã
ngợi ca :
N hờ có Đ ảng dân mình no âm
Vườn c à p h ê ruộng lúa nương dâu
Đâu cũng thây màu xanh củ a đãt
N gập năng vàng, bát ngát h o a thơm
(40 năm quê mới Tân Hà)
Đe được "nương dâu, vườn cà bát ngát hoa thơm, dân
mình no ấm", người cán bộ phải ngày đêm trăn trở. Đó là
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nghĩ suy của đồng chí Lê Văn Dũng, chủ tịch ủy ban
M TTQVN xã Tân Hà đã cảm tác:
Nhiệm vụ Đ ảng ngày đêm trãn trở
Thức lòn g mình m ong m ở lòn g dãn
C àng đây trách nhiệm cả nhân
C àng vơi chôn g trải, cà n g gân niêm tin
(Trăn trở)
Phải nói rằng niềm tin là sức mạnh, là ý chí vượt qua mọi
trở lực, khó khăn khiến tinh thần không chao đảo. Cùng một
ý nghĩa đó, nhà thơ Nguyền Đình Chương đã hạ bút đôi vần
khắc họa cảnh mở đất xưa kia :
N ước đ ộ c b a ngày, ca y k h ó e m ăt
Rừng thiêng bảy bừa, đăn g làn da
H ay đâu bôn g c h ô c Tân H à p h ô
N ước thép trời trôi - qu ả mặn mà...
(Mở đất xứ Tân Hà 1979)
Thật vậy, Tân Hà phố "bỗng chốc" ngỡ như giấc mơ đêm
qua. Nhưng với tinh thần thép và độ mặn mà vốn có, người
Hà Nội trên Cao nguyên xanh đã làm nên một kỳ tích đáng
tự hào. về sau, vẫn có người nằm đêm nhớ l ạ i :
Đêm nghe thác đô à o à o
Đ ường b ê tông h ó a trải vào xóm xa
Ảnh đèn rực sán g như h o a
N ở trên d ả i đảt Tân H à thân yêu !
(Nông thôn mới - Lê Xuân Liều)
Người Hà Nội ngoài công cuộc vở đất khai hoang, lập
ấp, còn gắn bó mật thiết với sự nghiệp trồng người. Thuở
ây, đem cái chữ đến vùng sâu, vùng xa là cả một nỗ lực lớn
lao của Đảng, Nhà nước. Trong đó, người giáo viên không
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những là người "đưa đò" đúng nghĩa, mà còn là người "gùi
cái chừ" đên vùng sâu, vùng xa, vùng đông bào dân tộc theo
cách nói của Tây Nguyên. Nhà thơ Kim Môn đã nói về "Cô
giáo vùng cao" ấy như sau:
G ià lcìng đón cô với b a o niềm m ong đợi
Đàn em thơ khát chữ vụng vê
C ô dạy c á c em từng nét chữ, nết người
C hắp cánh cho cá c em tới những ước m ơ ca o đẹp...
Và nhà thơ không ngần ngại tôn vinh:
Vinh quang thay những thây c ô g iá o
B iết hy sinh vì c á c em nhỏ vùng c a o ỉ
(Cô giáo vùng cao)
Cùng ôn lại những kỷ niệm học đường, những ngày đứng
trên bục giảng, nhà giáo Nguyễn Như Ngọc nhớ lại những
"phong trân" thuở ây, và công ơn của các thây cô giáo băng
những vần thơ trang trọng :
N gày xưa ươm giông, thây tôi dạy
Quả ngọt trĩu cành h o a ngát hương
Tản H à năm thảng p h o n g trân ây
C ông đức ơn thầy p h ỏ n g m ấy ai?
(Trường xưa thầy cũ)
Những học trò xưa, người theo nghiệp giáo dục, người
vào quân ngũ đi trấn giữ biên cương, mỗi người một nhiệm
vụ... Và cao nguyên trong nhừng ngày bão táp phong ba,
lòng dân luôn hướng về biến đảo quê hương. Cha mẹ, anh
em, vợ con...nhớ người lính đảo đang chăc tay súng giừ ẸÌn
biển trời Tổ quốc. Nhà thơ Nguyễn Anh Đức gởi gắm niềm
tâm sự vào Trường Sa thân yêu:
Trưa c a o nguyên em ngôi đan ả o
X ong á o rỏi em ra đ ả o thăm anh
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Nhìn con đan g ngủ ngon lành
L òn g em cà n g n hớ thương anh lúc này
Anh đan g c h ắ c sủng trong tay
Trường Sa đât Việt can h ngày lẫn đêm
G iữ ch o són g biên êm đêm
Từng quần đ ả o nhỏ bên thêm biên Đ ông
(Cao nguyên - Trường Sa)
Có thế nói 40 năm thành lập vùng KTM Lâm Hà, từ ký
ức đến hiện tại là bức tranh toàn cảnh, điện đường trường
trạm đẹp như một giấc mơ. Nhưng cái đẹp độc đáo chỉ có ở
Lâm Đồng là cảnh "Cô gái K H o đi chợ Tết" của nhà thơ
Nguyễn Hữu Phương. Khi văn hóa giao lưu kết nối đă để
lại sự dung họp đầy ấn tượng :
Tôi g ặ p em c ô g á i K'ho đi c h ợ Tet
M ới tinh m ơ khi m ặt trời chư a tỏ
Màn sư ơn g g iăn g uôn lượn xuống chân đ ồi
Gùi trên lưng em nhẹ b ư ớ c bền tỏi...
Và niềm cảm xúc xốn xang:
X uông c h ợ Tản H à vê p h iên c h ợ Tet
C ái lạnh mùa đông
Những hàn g thông cùng run lên vì rét
L òn g bản g khuâng đượm nét xuân vê
(Cô gái K ho đi chợ Tết)
Cái lạnh cao nguyên the thắt đã thấm vào trang thơ,
nhưng cũng chính nó lại làm ấm lên một mối tình đoàn kết
keo sơn giữa các dân tộc anh em, bởi vùng đất Lâm Hà có
trên 34 dân tộc cùng chung sống hòa thuận, văn hóa bản địa
và văn hóa vùng miền đan xen đa diện, phong phú. Điều ấy
nói lên một vùng đa văn hóa, phát triên không ngừng tạo ra
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dòng chảy mới trong lòng dân tộc Việt Nam. Riêng Tân Hà,
được mệnh danh là "thủ phủ", cũng là miên "đât lành chim
đậu". Vâng, có an cư mới có lạc nghiệp, người Tân Hà hôm
nay đã vững vàng về kinh tế, ổn định về an ninh quốc
phòng, người dân vươn lên phát triển. Tôi chăc răng họ
đang lao động hêt mình làm nên của cải cho xã hội, và họ
đang viết lên một trang sử vàng cho cuộc di dân mở đất.
Thật xứng đáng và tự hào với hai tiêng "Tân Hà", mang ý
nghĩa của một Hà Nội mới trên cao nguyên Lâm Đông. Ai
có dịp tham quan "Tân Hà miên đât lành" như có bài ca đã
vang lên đâu đó, chắc răng phải đi qua một ngã ba lịch sử.
Đó là ngã ba Tân Hà (dù nay đã là ngã tư rôi!). Tác giả
Nguyên Thị Minh, người đã viêt bài thơ lưu dâu ân khó phai
trong lòng các thê hệ người Tân Hà răng :
C ó c á i g ì da diet n gã b a ơi!
Mùi hương h o a quyện vào trong dịp Têt
H ương vị m ới đậm đ à h o a s ặ c s ỡ
Cùng ch ia đêu trên m ôi ngã đường quê...
(Ngã ba Tân Hà)
Bài thơ chân mộc quá! Những câu chừ đơn sơ được viết
bởi một người phụ nừ còn lam lũ vì miếng cơm manh áo,
một cây bút nữ không chuyên. Tuy nhiên, bài thơ đã phả
hôn vào "cửa ngõ quê hương", làm nên phong vị rât thơ
không dê có được. Tôi chợt nghĩ, nêu người ta cho răng Đà
Lạt có nghĩa là : " ch o người này niềm vui, ch o người kia sự
m át lành ", thì ngã ba Tân Hà lại chia đêu cái hương vị "hạnh
phúc" mà "xởi lởi" ấy cho tất cả mọi người, để trong nhũng
lúc đi xa giữa đường đời trăc trở, người ta lại nhớ vê nơi đât
lành chim đậu ấy, nơi có đầy hương sắc buôi khai hoang...
Tân Hà tháng 8 năm 2016
N.T.N
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Cụ c ố : NGUYỄN ĐẢNG CHUYỂN
Cư trú: Quận Phủ Nhuận - TP HCM
Nguyên quản: thôn Bừng, Thạch That, Hà Nội

C

â
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đ

ố i

v ế 1:
Đông lai, húc nhật, Sơn Tây tạo
v ế 2:
Diên hữu danh hoa, Thạch Thất hương

NGUYỄN ĐÌNH CHUƠNG

- Thôn văn hóa trẩy cờ hồng phấn đấu giữ một bằng
văn hóa.
- Xóm khang trang trương biểu ngừ thi đua gìn hai
chữ khang trang!
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v ế 1:
Trai Tây Thành trụ đất Lâm Viên
Trồng cây đức nở hoa hào kiệt

vế2 :

Gái xứ Bắc thiên cư Đức Trọng
Mở nền nhân sinh bậc danh nhân
Thảng 1/1980
Chủ giải:
Vế 1: (vế ra) cùa óng:
Nguyễn Đăng Chấn - Tân Hà - Lâm Hà - Lâm Đồng.
Nguyên quán: Phùng Xá - Thạch Thất - Hà Nội.
Vế 2: (đối) cùa cụ
Nguyễn Văn Khảnh - Tân Hà - Lảm Hà - Lâm Đồng.
Nguyên quán: Thạch Xá - Thạch Thất - Hà Nội.
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Nguyên quán: Phủ Kim, Thạch Thât, Hà Nội
Thường trú: Tân Hà - Lâm Hà - Lâm Đông

Câu đối:
Bắc địa di cư
Đảo xứ Lâm Đồng mưu hạnh phúc
Nam thiên lập nghiệp
Tân Hà truyền kể tạo tương lai

vế 1:
vế2:

N

G

U

Y Ễ N

V

Ă

N

T

H

U

Ậ

N

Nguyên quán: Thạch Xả - Thạch Thât - Hà Nội
Thường trú: Tân Hà - Lâm Hà - Lâm Đông

Câu đối:
Tết đến, kiên trì, đừng khôn nơi cờ bạc.
Xuân về, nhẫn nại nên dại chốn văn chương.

vế1:
vế2:

3 3 8 o 5 (ư ơ ln ạ s ắ c 'TếtH H à

NHẠC
Hươnq SẮC Tñfi Hñ

N

G

U

Y Ễ N

V

Ă

N

H

O

À

N

Bút danh: Thanh Sơn
Nguyên quán: Yên Sở, Hoài Đức, Hà Nội

runghiểu toàn
(Ca trù)
MƯỠU
Một lòng vì nước vì dân
Giáng thăng không quản gian truân không sờn
Phò nguy dẹp loạn sắt son
“Bảy mươi” vẫn gánh giang sơn vững vàng.
HÁT NÓI
Kinh bang tế thế
Mai Quận Công thái tê truy phong
Cuộc đời thanh bạch, đức độ khoan dung
Dân mên mộ, vua quan cùng thời ngợi ca kính nê
“Nhân tài như thử chân bang ngạn
T ừ tảo hà lan kiến sứ thành” (1)
Đô thống phong hư vị từ chối, trả tước danh.
Lường quốc Trạng Nguyên Bắc Nam huân k iệ t(2)
Chí hướng tâm hồn lạc quan, ngàn thu bất diệt
Năm mươi năm tha hương, bảy mươi ba tuôi đời
Chí sỹ nghỉ ở quê Bùng, biet bao công việc giúp dân:
Nông tang, dệt lượt, cải tiên cày bừa
Chăm lo cuộc sông hăng ngày
“Ngoại giao - nội trị tuyệt hay” .
(l) thơ Phương Đình
Nguyễn Văn Siêu
Đông Các, Thọ Xương - Hà Nội
<2>Mỹ Tự vua phong
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CLB Chèo Sờn Hà
Địa chỉ: Đan Phượng 1, Tản Hà, Lâm Hà, Lâm Đồng

]ảng, mừng xuẩn ơn

1a c

N ói sứ xu ân

Xuân đã sang mai vàng nở rộ
Sắc thắm hoa đào hồng cúc sáng đôi
Khắp quê ta tưng bừng vui mở hội
Múa hát kết đoàn mừng Đảng mừng xuân
(Điệu luyện năm cung)
H át trô 1
Chào đón xuân, về quê ta đó
Khắp nơi trai gái hân hoan
Anh đào vừa nảy lộc ngát hương thơm nồng
Muôn ngàn đài hoa
Kính dâng lên Đảng, kính dâng lên Người
Bác vẫn luôn tươi cười
Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua
Câu chúc năm xưa của Bác
Còn vang mãi muôn đời
Chúc con luôn nhớ lời
Nguyện mang trí tuệ khả năng
Dựng xây nước nhà phồn vinh
N H IÊ U T Á C G IẢ
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H á t trố 2
Xuân này xuân ơi!
Bay tỏa khắp khung trời
Xuân đến muôn nhà
Xuân đến với bao cả niềm tin
Xuân chung vui cùng ca hát
Hòa vang khắp khung trời
Vang vang khắp mọi miền
Mùa xuân hoa nở thắm tươi bên thềm chào xuân
N ói

Đất nước ta bốn ngàn năm lịch sử
Ta tụ’ hào là con cháu Ãu Cơ
N g â m th ơ

Việt Nam ơi bốn mùa hoa đua nở
Kết trái đơm hoa mang hạnh phúc cho đời
N ói

Hời các nhân tài Tổ quốc ta ơi
Hãy đưa đất nưcrc ta lên đài vinh quang giàu đẹp
(Điệu đào liễu)
H á t trổ 1

Non nước thanh bình
ơ i quê hương chúng ta giờ đây
Non nước thanh bình
Đất nước bình yên
Muôn hoa đua nở
Tươi thắm muôn màu
Một dải non sông
Hòa bình non nước yên vui

342 <ộ> C
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Hát trổ 2
Ta rất tự hào
Việt Nam ơi, ta rất tự hào
Đất nước phồn vinh
Trai tai gái đảm
Đua sức đua tài
Quyết chí dựng xây
Đưa nền kinh tế đất nước lên cao
Hát trổ 3
Chung sức chung lòng
Toàn dân ta
Chung sức chung lòng
Ta cùng sát vai
Đấy nền kinh tế
Đưa đât nước mình
Tới đài vinh quang
Ta cùng chung sức dựng xây.

N H IÊ U T Á C G IẢ <ộ>343

NGUYỄN QUANG VUỢNG
Chủ nhiệm CLB chèo xã Tân Hà

iình dần
Làn điệu chèo: Xâm xoan
Đồng ca tập thể:
1. Khúc hát dân ca, tiếng ca Tân Hà, niềm vui phơi phới cờ
hồng tung bay, nhờ công ơn Đảng, có ngày vinh quang, có
ngày vinh quang, nước non to đẹp đàng hoàng (LK).
2. To đẹp đàng hoàng, Tân Hà ngày nay to đẹp đàng hoàng,
toàn dân phấn khởi, đoàn kết bên nhau, dựng xây đất nước
mạnh giàu (LK).
3. Khắp chốn quê ta, gái trai trẻ già hòa chung tiếng hát giọng
hò ngân nga, toàn dân sống khỏe, người già sống vui, xóm
dưới thôn trên, làng quê thắm đẹp tình người (LK).
4. Sống đẹp tình người, nếp sống văn minh, gặp nhau ca hát
nói cười ríu ran, muôn câu hò lời thơ tiếng hát điệu chèo
ngân vang, đường quang ngõ đẹp, Tân Hà nên thơ, nước
biếc ao sâu nhởn nhơ cá lội lững lờ (LK).
5. Lúa tốt ngập bờ lúa mới khoe bông, kìa trông ngô bắp
trổ cờ, cà phê xanh biếc bên hàng dâu tươi, cây hồ tiêu làm
tăng sức sống đẹp giàu quê hương, trẻ thơ ríu rít mái
trường khang trang, nữ tú nam thanh hẹn nhau những dịp
hội làng (LK ).
6. Nhừng dịp hội làng, nữ tú nam thanh gặp nhau những dịp
hội làng, đẹp như cô Tấm dịu dàng nết na, quê hương mình
bờ tre giếng nước mái đình cây đa, tình làng nghĩa xóm Tân
Hà thắm tươi, ánh sáng văn minh, niềm tin đến cả mọi nhà.
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oL ờ i cảm

ơn

Thay mặt Đảng ủy, HĐND, ƯBND, U BM TTQ và
C LB thơ xã Tân Hà xin chân thành cảm ơn Nhà xuất bản
Hội nhà văn, Tủ sách Người yêu văn chương.
- Chi hội văn học nghệ thuật huyện Lâm Hà.
- Các nhà thơ, nhà văn, nhạc sỹ, văn nghệ sỹ, cộng tác
viên của các CLB trong và ngoài huyện của thành phố Hà
Nội, thành phố Hồ Chí Minh.
- Các đồng chí nguyên là cán bộ lãnh đạo thành phô
Hà Nội, tỉnh Lâm Đồng.
- Ban xây dựng vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm
Đồng, xã Tân Hà qua các thời kỳ đã nhiệt tình ủng hộ tham
gia tác phấm.
- Các nhà tài trợ hảo tâm giúp đỡ ủng hộ vật chất đế
tuyển tập thơ - văn - nhạc của chúng tôi ra mắt kịp thời vào
đúng dịp: Chào mừng kỷ niệm 40 năm thành lập vùng kinh
tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng (1976 - 2016) và tiến tới kỷ
niệm 30 năm thành lập xà Tân Hà (28/10/1987 28/10/2017) nhằm khích lệ động viên Đảng bộ và nhân dân
xã hăng hái thi đua công tác, học tập và lao động sản xuất,
phấn đấu hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới,
hoàn thành xã chuẩn nông thôn mới vào dịp cuối năm 2016.
Trong quá trình thực hiện tập thơ do điều kiện thời
gian có hạn nên còn nhiều tác giả là bạn bè, đồng chí, đồng

33(1 <> ơ íư o ìn ạ

s ắ

c

'T

ỉư

i

ơ

k

bào chưa kịp gửi tác phẩm tham gia, đồng thời các tác phẩm
trong tập tuyển này cũng không tránh khỏi hạn chế về nội
dung và nghệ thuật.
Rất mong được sự lượng thứ của quý bạn đọc!
Tân Hà, ngày 19 tháng 8 năm 2016
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