
 

Phø bän 2

Tình tuyŒt v†ng

Lòng ta chôn m¶t khÓi tình,
Tình trong giây lát mà thành thiên thu,
Tình tuyŒt v†ng, n‡i thäm sÀu,
Mà ngÜ©i gieo thäm nhÜ hÀu không hay.

H«i Öi ! NgÜ©i Çó ta Çây,
Sao ta thui-thûi Çêm ngày chi‰c thân !
DÅu ta Çi tr†n ÇÜ©ng trÀn,
ChuyŒn riêng dÍ dám m¶t lÀn hé môi.

NgÜ©i dù ng†c nói hoa cÜ©i,
Nhìn ta nhÜ th‹ nhìn ngÜ©i không quen.
ñÜ©ng Ç©i l¥ng-lë bÜ§c tiên,
Ng© Çâu chân Çåp lên trên khÓi tình.

M¶t niŠm ti‰t-liŒt Çoan-trinh,
Xem thÖ nào bi‰t có mình ª trong.
Lånh lùng, lòng låi hÕi lòng :
‘‘NgÜ©i Çâu tä ª mÃy dòng thÖ Çây ?’’

                                             Khái HÜng 

Tình tuyŒt v†ng là thÖ cûa Khái HÜng dÎch tØ bài
thÖ Mon âme a son secret  cûa thi sï Félix Arvers (1806-
1850).
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Mon âme a son secret

Mon âme a son secret, ma vie a son mystère,
Un amour éternel en un moment conçu.
Le mal est sans espoir, aussi j’ai dû le taire,
Et celle qui l’a fait n’en a jamais rien su.

Hélas ! j’aurai passé près d’elle inaperçu,
Toujours à ses côtés et pourtant solitaire,
Et j’aurai jusqu’au bout fait mon temps sur la Terre,
N’osant rien demander et n’ayant rien reçu.

Pour elle, quoique Dieu l’ait faite douce et tendre,
Elle ira son chemin, distraite, et sans entendre
Ce murmure d’amour élevé sur ses pas.

A l’austère devoir pieusement fidèle,
Elle dira, lisant ses vers tout remplis d’elle :

‘‘Quelle est donc cette femme ?’’ et ne comprendra pas.

                                               Félix Arvers
                                     (Mes heures perdues, 1833)
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Khái HÜng tên thÆt là TrÀn Khánh GiÜ. 
TrÀn  Khánh  GiÜ  sinh  næm  1896  tåi  là  C°  Am,

HuyŒn Vïnh Bäo, tÌnh Häi DÜÖng ; mÃt næm 1947 tåi
huyŒn Xuân TrÜ©ng ; tÌnh Nam ñÎnh.

Ông không chuyên vŠ thÖ, nhÜng bài thÖ dÎch Tình
tuyŒt v†ng cûa ông ÇÜ®c thanh-niên, thi‰u-n» ÇÜÖng th©i
Üa thích.

Khái HÜng n°i ti‰ng nh© các tác phÄm ti‹u-thuy‰t
nhÜ HÒn bÜ§m mÖ tiên, TrÓng mái, Thoát ly, ThØa t¿,
Gia Çình, Hånh, ñËp, Nh»ng ngày vui, Tiêu sÖn tráng-
sï, Nºa chØng xuân, v. v. . Ông Ç‹ låi trong væn Çàn trên
30 tác-phÄm, trong Çó có Çû loåi : tâm lš, phong tøc, giä
sº. Ông vi‰t chung v§i NhÃt Linh ba tác-phÄm :  Gánh
hàng hoa, ñ©i mÜa gió, Anh phäi sÓng.
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Phø bän 3

ñæng  ñàn

QuÓc thiŠu ViŒt Nam dÜ§i triŠu Hoàng ñ‰ Bäo ñåi
(QuÓc thiŠu ÇÀu tiên cûa nÜ§c ViŒt Nam)

Nhåc : TrÀn NhÜ Tú và Maurice Fournier               L©i: Ðng ThiŠu
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Kìa núi vàng b‹ båc.
Có sách Tr©i, sách Tr©i ÇÎnh phÀn.
M¶t giòng ta gÀy non sông v»ng ch¥t
ñã ba ngàn mÃy træm næm,
B¡c Nam cùng m¶t nhà,
Con HÒng, cháu Låc.
Væn minh Çào tåo màu gÃm hoa càng s¤n.
Có yêu nhau v§i nhau m¶t niŠm
NguyŒn nhà ViŒt muôn Ç©i thÎnh trÎ.

                       *

Kìa núi vàng b‹ båc.
Có sách tr©i, sách tr©i ÇÎnh phÀn.
M¶t giòng ta gÀy non sông v»ng ÇÜ®m,
Rång vÈ giòng giÓng Tiên Long.
ƒy công gÀy d¿ng tØ xÜa Çã khó nh†c,
Nh§ công dày n¥ng,
Lòng trung quân Çã s¤n.
Có yêu nhau v§i nhau m¶t niŠm
NguyŒn nhà ViŒt muôn Ç©i thÎnh trÎ.

Theo  nhà  nghiên-cÙu  và  biên-khäo  Lê  Væn  Lân
(bác  sï  y  khoa)  ghi  trong cuÓn ‘‘Chi‰c  Bäo ƒn cuÓi
cùng’’ thì :‘‘. . .  quÓc thiŠu ViŒt Nam ñæng Çàn cung
thu¶c tác quyŠn vŠ nhåc là do TrÀn NhÜ Tú và Maurice
Fournier và vŠ l©i ca do Ðng ThiŠu. Trên phÜÖng diŒn
l©i ca, chúng tôi thÃy r¢ng m¥c dù trong vòng kiŠm tÕa
khÓng ch‰ cûa th¿c dân Pháp, cø Ðng ThiŠu Çã nêu cao
tinh thÀn quÓc gia và t¿ hào dân t¶c’’
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Bóng c© vàng

Bän nhåc Bóng C© Vàng ÇÜ®c nhiŠu ngÜ©i ghi låi
theo kš âm tây phÜÖng. Nhåc sï NguyÍn H»u Ba ghi âm
vào næm 1938 ; linh møc NguyÍn Væn Thích, hiŒu Säng
ñình, ghi âm vào næm 1939; gÀn Çây, bác sï NguyÍn
Væn Vïnh ghi âm trong tåp chí Ti‰ng Sông HÜÖng, trang
198, næm 1995. Chúng tôi xin ghi chép låi :
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MiŠn là miŠn ñông Á,
GiÓng là giÓng Tiên RÒng,
NŠn là nŠn Væn-hi‰n,
Ti‰ng là ti‰ng anh hùng.

C© vàng xinh xinh,
Bóng c© vàng xinh xinh.
Huy hoàng bóng huy hoàng,
MÃy phen gÀy d¿ng giang san.

MØng mØng mØng, vui vui vui,
VØng hoe chói tr©i.
MØng mØng mØng, vui vui vui,
Hoàng gia nÓi trÎ Ç©i.
MØng mØng mØng, vui vui vui,
BÓn phÜÖng bình ÇÎnh nÖi nÖi.

Ngày ngày càng Çông,
Càng thÜÖng nhau cùng.
B¡c Nam cùng m¶t dòng,
L§n bé cùng m¶t lòng.
Ngàn næm nÜ§c ViŒt,
TÃm gÜÖng phÒn thÎnh soi chung. 

Trong cuÓn ‘‘HÒi Ùc vŠ cha tôi: Ðng Bình Thúc
Giå’’ cûa n» sï Tôn N» H› KhÜÖng, trang 143, thì tác-
giä bän nhåc Bóng c© vàng là cø Ðng Bình Thúc Giå.
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