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TRIỆU THỊ TUYẾT NHUNG
Phú Thọ

Đang mơ màng đứng trên hành lang của lớp học nhìn về phía những cây bằng lăng 
tím ngắt cả một khoảng trời, tôi bỗng bị cuốn hút bởi một giọng hát ngọt ngào đang 
ngân nga bên tai tôi: “… So I say a little prayer, and hope my dreams will take me 
there. Where the skies are blue, to see you once again, my love…”. Đây chính là bài 
hát mà tôi rất thích của ban nhạc Westlife đến từ xứ sở thần tiên Ireland. Trong khi 
cậu bạn lãng tử đang say sưa trong giai điệu của bài hát thì ánh mắt của tôi đã chăm 
chú nhìn về phía cậu.
Cậu ta bất chợt quay sang nhìn tôi rồi hỏi: “ Hay không?”              
Tôi bất thần gật đầu:  “ Ừ, hay lắm, đây là ban nhạc mình yêu mến”
Cậu ta nở một nụ cười tươi rồi nháy mắt: “ Trùng sở thích nhau gê, thích thì mai mình 
cho mượn vài chiếc đĩa của Westlife”
Tôi thích thú gật đầu nhanh chóng. Thế rồi cậu ta có vẻ trầm tư nhìn về một khoảng 
không xa xăm giữa sân trường rồi nói tiếp: “Tình yêu thật đẹp, lời bài hát thật ý nghĩa. 
Và anh quỳ xuống thầm cầu nguyện, hy vọng những giấc mơ sẽ dắt anh đi, đến 
những bầu trời xanh thẫm để một lần gặp lại em yêu một lần nữa”
Tôi thấy cậu ta có vẻ rất tâm trạng, có lẽ cậu ta đang thất tình nên tôi cười trừ rồi đi 
vào lớp.

Những ngày sau, tôi và Phong (tên của cậu ta) bỗng trở thành một đôi bạn thân thiết 
lúc nào không hay. Hồi đó tôi và cậu ta chỉ học cùng khoá nhưng khác lớp nhau, chả 
hề biết nhau mà chỉ qua một vài câu hát đã trở thành một cái duyên.
Phong đẹp trai, lãng tử đặc biệt có một giọng hát khiến người khác phải say đắm. 
Mỗi lần vào tiết chào cờ thứ 2 đầu tuần, chỉ cần Phong cất lên giọng hát là đã khiến 
các bạn gái trong trường chết mê chết mệt.
Mỗi giờ ra chơi rảnh dỗi, thấy bóng dáng tôi ra hành lang đứng là Phong đã chạy 
nhanh đến bên cạnh. Khi thì cái kẹo mút, lúc thì một chiếc socola ngọt ngào. Thế rồi, 
chúng tôi lại luyên thuyên đủ chuyện về Ireland, những ban nhạc, những bài hát, rồi 
về đất nước văn hoá họ… Chúng tôi cứ tưởng tượng ra đó là một đất nước với vẻ 
đẹp bình yên, nơi có những lâu đài tráng lệ như cổ tích, những lễ hội đặc sắc,… và 
nơi có cả những câu chuyện tình yêu tuyệt vời.
Thế rồi, Phong hẹn tôi đi chơi. Chúng tôi lang thang trong công viên của thành phố, 
nắm tay nhau và cùng đồng ca một vài ca khúc. Chả hiểu sao mỗi khi nghe thấy 
Phong hát những giai điệu đó là tim tôi lại thấy bồi hồi, một cảm giác khó tả. Tôi thấy 
yêu Ireland, yêu Westlife và thấy yêu cả Phong.
Thế nhưng tôi nhận thấy nếu cứ ở bên Phong thì tình cảm sẽ càng sâu đậm và tôi sẽ 
là người khổ đau. Bởi đơn giản Phong quá hoàn hảo, cậu ta là niềm ao ước của bao 
cô gái, con tôi thì quá đỗi bình thường. Tôi nghĩ đã đến lúc mình phải xa rời Phong, 
hợp nhau về sở thích nhưng vốn dĩ tôi thật không xứng với cậu ta.

Tình yêu
  cua tôi
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Tôi bắt đầu tránh mặt, không nhắn tin, gọi điện, không còn lởn vởn đứng trước 
hành lang mỗi giờ ra chơi để nghe cậu ta kể về xứ sở thần tiên nữa.
Cứ như vậy, tôi cũng cảm thấy ngột ngạt trong cuộc chạy trốn này.
Một tuần sau, tan học tôi vừa bước chân ra cửa lớp thì Phong đã đứng sừng 
sững đợi tôi, trên tay cậu ta là một bó hoa và cây đàn ghita. Tôi bất ngờ đứng 
lặng yên, mọi người lớp tôi và lớp Phong đã bao vây thành 1 vòng tròn nhanh 
chóng. Phong nhìn thẳng vào mắt tôi rồi hát một cách đầy sâu lắng.

So I say a little prayer
And hope my dreams will take me there

Where the skies are blue, to see you once again... my love.
All the seas from coast to coast

To find the place I Love The Most
Where the fields are green, to see you once again... my love

I try to read, I go to work
I’m laughing with my friends

But I can’t stop to keep myself from thinking. (oh no)
I wonder how, I wonder why, I wonder where they are

The days we had, the songs we sang together.(oh yeah)
And all my love, I’m holding on forever
Reaching for the love that seems so far

So I say a little prayer
And hope my dreams will take me there

Where the skies are blue, to see you once again... my love.
All the seas from coast to coast

To find the place I Love The Most
Where the fields are green, to see you once again...

“
“

Lời hát kết thúc, Phong tặng bó hoa lên tay tôi và nói: 

Làm bạn gái mình nhé”

Tiếng vỗ tay vang lên, tôi ngỡ mình đang mơ. Tôi cảm 
thấy hình như cả một bầu trời xanh thẳm của Ireland 
đang hiện lên trong đôi mắt mình. Tôi mỉm cười nắm 
lấy bàn tay Phong lòng đầy hạnh phúc.
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Nảy nở từ mảnh đất xanh ngọc với những rặng đồi bao la
 – Ireland luôn hiện hữu vẻ đẹp của cánh đồng hoang sơ 
thực kì vĩ và nhuốm màu huyền ảo, mơ mộng của những 
câu chuyện cổ tích. Thi ca và âm nhạc ở Ireland như ngọn 
nguồn khơi dậy những xúc cảm thanh cao, những rung 
động diệu kì của tâm hồn mà ở đó từng câu chữ như tái 
hiện một miền trời đất bao la, choáng ngợp cả một vùng 
kí ức thời thơ ấu. Mỗi lần câu hát “You raise me up” của 
huyền thoại Westlife vang lên, tim ta lại ngưng lại, tâm hồn ta chợt thanh thản, đáng yêu 
đến kì lạ.
Hình ảnh những chàng trai lịch lãm với bản ballad ngọt ngào, thuần khiết đã truyền cảm 
hứng cho không ít người hâm mộ. Vang lên như một thánh khúc, câu hát

“WHEN I AM DOWN AND OH MY SOUL SO WEARY
WHEN TROUBLES COME AND MY HEART BURDENED BE”

khiến ta lặng đi bởi những bộn bề, áp lực, sự cô đơn ta đang trải qua giữa \ mênh mông 
vô tận của thực tại. Những ám ảnh về quá khứ, sự chia cách, nỗi nhớ cũng những kí ức 
về sự cô đơn bám riết lấy tâm hồn khiến  con người dường như ngã quỵ. Ở mỗi khoảnh 
khắc, vẫn còn đó những hồi ức về nhóm nhạc Ireland một thời nhưng cảm giác lại khác, là 
cái cảm giác xa lạ,vội vàng của nền công nghệ 4.0, bỏ quên những chiếc đĩa trắng đen bên 
cạnh những phím đàn dân giã. Như vực dậy một tâm hồn, sưởi ấm trái tim lạnh giá, bàn 
tay của ai đó luôn nâng đỡ chúng ta đứng dậy với một khát khao sâu thẳm là được sống, 
được yêu thương tha thiết

“YOU RAISE ME UP, SO I CAN STAND ON MOUNTAINS…TO WALK ON STORMY 
SEAS…I AM STRONG…YOU RAISE ME UP, TO MORE THAN I CAN BE”

Đất mẹ thiên nhiên, vị Cha của con, người mẹ của nhân loại luôn che chở và nâng đỡ và 
con có thể làm được. Câu hát như chính con người Ireland lạc quan,yêu đời,nơi mảnh đất 
của tình thương, thanh bình tươi mát, trong xanh đã nuôi dưỡng những tâm hồn thơ ca, 
nhạc họa. Những giọt nước mắt đã rơi khi tôi được nghe câu bé jeffrey li hát lại, là những 
cảm xúc có thật, chứa đựng cả tình yêu âm nhạc và nỗi hạnh phúc vô bờ.
Cảm ơn Ireland đã nuôi dưỡng những tài năng âm nhạc thực sự như Westlife, bài hát 
không phải mới nhưng cách họ thể hiện gợi nhớ thông điệp ám ảnh của thời đại “Save our 
planet” thật tuyệt vời. Mẹ thiên nhiên luôn yêu thương, nâng đỡ chúng ta, hãy đối xử tốt 
với môi trường, hãy trao đi niềm tin thực sự.

WESTLIFE
TÔ TRẦN BĂNG TÂM
Hồ Chí Minh

Nhắc đến âm nhạc của Ireland người ta sẽ thường nghĩ đến ban nhạc Westlife và ca khúc 
“đóng đinh” tên tuổi của họ chính là “My love”. Với nội dung bài hát lôi cuốn, dễ đi vào 
lòng người, ca khúc đã giúp cho ban nhạc đạt đĩa đơn quán quân thứ bảy tại Anh và đạt 
300,000 bản tại đất nước này.
“An empty street
An empty house
A hole inside my heart
I’m all alone
The rooms are getting smaller.”
 Một không khí ảm đạm, cô đơn bao trùm sau tình yêu tan vỡ của nhân vật trong ca khúc. 
Từng con đường, từng góc phố hai người từng hò hẹn, giờ chỉ đơn lẻ mình nhân vật. Từ 
“empty” được nhắc 2 lần như vẽ nên bầu trời cô đơn, lẻ loi đầy ảm đạm của cuộc sống 
sau tan vỡ khiến người nghe phải nhói lòng.
“And all my love
I’m holding on forever
Reaching for a love that seems so far.”

Ca khúc
My love 
cua Westlife 
di cùng
nam tháng
VŨ ĐÌNH ANH KHOA
Hồ Chí Minh

HẠT NGỌC
CỦA XỨ SỞ
IRELAND

 Phải chăng hình bóng, ký ức của người cũ còn quá in 
dấu trong trái tim tổn thương này. Nhân vật nuối tiếc và 
còn nhớ về tình yêu ấy, dặn lòng mình phải quên người 
yêu cũ và tìm tình yêu mới, nhưng điều ấy dường như 
quá khó và không thể chấp nhận được. Nước mắt của 
người nghe đã bắt đầu rưng rưng, nhỏ từng giọt trên 
khóe môi vì đang nghe một bài hát thật buồn.
“So I say a little prayer
And hope my dreams will take me there
Where the skies are blue to see you once again, my love
Over seas and coast to coast
To find a place I love you most
Where the fields are green to see you once again, my 
love.”
 Vì quá yêu nên giờ nhân vật chỉ biết cầu nguyện để gặp 
và yêu thêm lần nữa dù hy vọng ấy chỉ là mong manh. 
Ngoài ra, người ấy chỉ mong rằng dù khoảng cách địa 
lý có xa thật xa nhưng nếu biết còn thương yêu thì mọi 
chuyện sẽ không còn quan trọng. Đó phải chăng là sự 
đau khổ khi chia tay hay đó gợi lên một cái kết khác cho 
câu chuyện tình buồn thật buồn này?
 Bài hát “My love” của Westlife đã đi vào lịch sử và vẫn 
còn trong tâm trí những người nghe nhạc dù đã qua thật 
lâu. Tin rằng đất nước Ireland xinh đẹp sẽ còn có nhiều 
tài năng âm nhạc hơn nữa để phục vụ người nghe trên 
khắp thế giới và làm rạng danh nước này.
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WESTLIFE, SHANE FILAN
VÀ CA KHÚC 
UPTOWN GIRL

NIỀM ĐỘNG LỰC VÔ HÌNH
MỘT THUỞ CỦA TÔI

Ký ức bất chợt hiện về như một 
thước phim quay chậm khi giai 
điệu “Uptown Girl” vang lên từ 
một căn gác nhỏ của Sài Gòn. 
Tôi ngoáy đầu thật nhanh để 
kiếm tìm nơi tiếng nhạc vang 
lên. Từ khung cửa sổ, tôi có thể 
thấy một chàng trai tầm 17, 18 
đang say sưa nhảy theo điệu 
nhạc, đầu lắc lư, mắt nhắm ghì 
như thể không gì cuốn hút cậu 
ngoài “Uptown Girl”.

PHẠM THỊ KIM THOA 
Hồ Chí Minh

Tôi thấy tôi ở ngay đấy. Tôi của mười mấy năm về trước. Một cô gái bé 
nhỏ, đầy ước mơ và cũng đầy những bối rối,...

Ngày đó kinh tế gia đình thật khó khăn, muốn nghe nhạc thì phải chạy 
ra chợ tìm mua những chiếc đĩa lậu lấp lánh, giá chỉ có 6 ngàn mà phải 
để dành cả tháng trời mới đủ tiền mua.

Chiếc đĩa đầu tiên tôi mua không phải là bất kỳ nhóm nhạc, ca sỹ nào 
khác mà nhất định phải là Westlife và ca khúc đầu tiên tôi bấm số là bài 
Uptown Girl.

Lý do phải mua bằng được chiếc đĩa của Westlife là bởi hồi đó say 
nắng anh nhóm trưởng Shane Filan. Đôi mắt, đôi mày và giọng ca ấy đã 
cùng tôi lớn lên, vượt qua giai đoạn dở dở ương ương của cái tuổi con 
nít không ra con nít mà người lớn cũng không ra người lớn.

Kể từ ngày mua chiếc đĩa, tôi nghe hầu như mọi lúc có thể. Học bài 
xong là xin ba má cho mở đầu đĩa lên xem. Mà ba má đâu có hiểu tiếng 
Anh, cứ rầy nghe cái gì không có hiểu cái gì luôn. Rồi thì tôi thuộc lòng 
12 bản nhạc của chiếc đĩa tự khi nào tôi cũng chẳng nhớ. Chỉ nhớ, mỗi 
lần nghe xong là luôn cẩn thận thổi bụi, bỏ ngay vào cái bịch đựng đĩa, 
nhẹ nhàng dán lại.

Rồi, hễ tờ báo nào có hình Westlife là lại cắt tỉa dán đầy phòng. Nếu 
may mắn tôi có thể có được vài bức hình màu to bằng tờ A4. Chỉ cần 
ngày nào cũng được nghe Westlife, ngày nào cũng ngắm hình nhóm 
mà nhất là ngắm thần tượng Shane Filan là ngày đó tôi ắp đầy niềm 
vui.

Thêm một bí mật nữa, chính thần thái tự tin của cô gái xinh đẹp xuất 
hiện trong Clip “Uptown Girl” và đôi mắt của Shane Filan đã giúp tôi có 
một động lực vô hình tự nhắc nhở phải thi đậu đại học để thay đổi cuộc 
đời mình.

Giờ lớn quá rồi, lâu lâu trầm ngâm nghe lại thì nhớ hồi xưa của mình 
lắm. Vừa nghe vừa thầm cảm ơn Westline, cảm ơn Shane Filan và Up-
town Girl đã là một phần không thể thiếu nuôi dưỡng tâm hồn ngày tôi 
chưa trưởng thành.
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Đã bao giờ bạn có tình cảm đặc biệt cho một mảnh đất một vùng trời nào 
đó chưa? Nó đặc biệt lắm đến nỗi khi bạn chỉ nghe tên đất nước đó vô 
tình thôi bạn đã thấy bồi hồi lắm rồi.
Tôi biết tới Ireland từ nhóm nhạc Boyzone của thập kỷ trước và bài hát 
duy nhất trong máy Mp3 đầu tiên của tôi là  No matter What. Tôi lặp lại 
hàng trăm lần bài hát đó, nhưng tôi chỉ cảm nhận trọn vẹn bài hát đó cho 
tới khi tôi đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc của cuộc sống. Bắt đầu tìm 
hiểu Boyzone tìm hiểu Ireland đất nước bình yên như lời bài hát của các 
anh.

Tôi nghe nhạc của Boyzone khá sớm tôi cứ đắm chìm trong dòng nhạc 
Ballad của các anh. Cho tới khi nghe bài No Matter What tôi thật sự bị 
chinh phục tôi tự ý đặt suy nghĩ của mình vào bài hát, ca từ cứ như đang 
nói tới nới các anh sinh ra quốc đảo Ireland
Ireland hòn đảo chỉ nhìn thôi là thấy sự bình yên bất tận. Ireland qua sách 
báo là một hòn lục bảo như trái tim của châu âu ireland có thể lung linh 
màu xanh của triền miền núi được ôm ấp bởi biển cả. Ngoài ra một thành 
phố tấp nập đầy màu sắc được tọa lạc bờ biển Đông Ireland tại cửa sông 
Liffey thành phố Dublin các quán coffee màu sắc tạo nên một không khí 
cổ tích. Khiến tôi mơ tới một ngày bước chân qua cây cầu Liffe nổi tiếng.
Với tôi Ireland trong tôi đặc biệt như qua lời bài hát No Matter What cứ 
nghe thôi sẽ cảm thấy sóng gió trôi qua nhẹ nhàng như thế đấy cảm giác 
như khi đến với vùng đất này bạn sẽ được vỗ về nỗi đau, chữa lành vết 
thương trong tâm hồn giống như lời bài hát tôi tâm đắc nhất.

“NO MATTER HOW THEY JUDGE US
I’LL BE EVERYONE YOU NEED”

(Tạm dịch: Cho dù họ phán xét ta như thế nào
Tôi sẽ luôn là tất cả những gì bạn cần)
Chỉ cần bạn có niềm tin có một nơi thuộc về tâm hồn như tôi và Ireland. 
Bạn sẽ chiến thắng mọi điều trong cuộc sống này.

VÙNG ĐẤT TẤT CẢ NHỮNG 
GÌ TÔI CẦN

LÊ THỊ TUYẾT MAI
Hồ Chí Minh

Ireland 
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Oh, Dublin you’re my city

I’m proud to call you mine

Divided by the Liffey’s greasy slime

No matter who I love and woo at home or over sea

My heart prefers those Dubliners like me

Dublin men and women are the salt of all the earth

Fiercely true and loyal to the town that gave them birth

A Dublin man spends all his life making friends

With black porter each evening at eight…

Đó là những ca từ nằm trong ca khúc “Dubliners” của nhóm nhạc Ireland huyền thoại 
“The Dubliners” mà tôi được nghe trong một dịp khá tình cờ - khi cùng anh bạn thân ghé 
ăn tối tại The Dublin Gate Irish Pub – một hộp đêm của người Ireland nằm giữa lòng Sài 
Gòn.

Chất nhạc Irish dập dìu trong tiếng guitar, fiddle, banjo cộng hưởng với ca từ của bài 
hát đã góp phần tô điểm nên một bức tranh không thể hoàn hảo hơn về đất nước, con 
người và tình yêu Ireland - Hòn ngọc Lục Bảo của châu Âu.Xin chào 

những người bạn 
Ireland!

LƯU MINH PHƯƠNG
Hồ Chí Minh

Từ những nét vẽ sinh động về thành phố Dublin – 
trái tim của Ireland, nơi có con sông Liffey mềm mại 
mang trong mình dòng nhựa sống và niềm tự hào 
của người dân Ireland, đến chất “craic” vốn dĩ đã trở 
thành biểu tượng của những người đàn ông và phụ 
nữ nơi đây; tất cả đều được khắc hoạ vô cùng tinh tế 
và chân thực qua từng ca từ trong lời bài hát “Dub-
liners”. Tôi thấy hiện lên ở đó không chỉ là một đất 
nước Ireland nên thơ, trữ tình mà còn có cả những 
người bạn Ireland vô cùng cởi mở, phóng khoáng, 
thân thiện và thật hài hước. Họ - những người Dublin 
của xứ sở Ireland, được ngợi ca là những con người 
tốt bụng, chân thành và luôn dành cho mảnh đất nơi 
mình sinh ra một thứ tình yêu mãnh liệt dù cho họ có 
đang ở bất kỳ nơi đâu.

Thế nhưng, chất “craic” của người dân Ireland 
được khắc hoạ rõ nét nhất trong câu hát sau 
đây chính là điều khiến tôi cảm thấy vô cùng 
thích thú: “A Dublin man spends all his life mak-
ing friends, with black porter each evening at 
eight…” Dường như không có định nghĩa về sự 
“xa lạ” hay “khoảng cách” trong văn hoá ứng 
xử của người Ireland. Họ xuề xoà, vui vẻ và dễ 
dàng kết thân với bất kỳ ai chỉ bằng một chai 
bia đen bắt chuyện vào mỗi buổi tối. Sự hào 
sảng trong tính cách và tâm hồn của người dân 
Ireland đã thực sự “hạ gục” tôi kể từ đó. Để rồi 
âm hưởng và những ca từ của “Dubliners” cứ 
mãi văng vẳng trong đầu tôi về một đất nước 
với những con người thật đẹp. Điều đó thắp 
lên trong tôi hi vọng vào một ngày không xa 
sẽ được gặp họ - “Xin chào những người bạn 
Ireland!”

“

“
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Cậu 
TRẦN THỊ THÙY LINH          |         Daklak

Này! Tớ thích đất nước cậu lắm đấy. Vô cùng thích luôn ấy. Dù tớ chả giỏi tiếng anh 
đâu . Và tớ thật sự rất muốn được đến đất nước cậu để được nghe những bài hát 
truyền thống của Ireland, được nhảy cùng cậu những điệu nhảy vui nhộn và tuyệt vời 
ấy, cùng cậu ngân nga giai điệu , nở nụ cười tươi hết cỡ, hòa chung không khí vui vẻ 
tràn đầy tình yêu tình thân ấy. Tớ bị mê hoặc bởi cậu và bởi những bài hát điệu nhạc 
ấy mất rồi. Nên tớ quyết định sẽ theo đuổi cậu ,đến đất nước nơi cậu sinh ra lớn 
lên và vì tớ biết cậu yêu mảnh đất ấy vô cùng nên tự tớ cũng đã tìm hiểu nó , nơi đã 
mang cậu đến bên tớ, khiến tớ yêu cậu , yêu cả Ireland.
Bởi vì cậu đã cho tớ nghe 1 bài hát hay đến nỗi mà ngay khi nghe xong tớ đã cảm 
thấy bài hát này kết nối tớ với cậu và tớ thật sự muốn nghe những nghệ sĩ tài năng ấy 
hát live 1 lần trong đời , tớ sẽ hạnh phúc biết bao. Tớ đã hỏi cậu ngay bài hát này tên 
là gì thế ? Ai đã hát nó? Sao nó có thể hay đến vậy chứ dù tớ không hiểu nhưng thật 
tuyệt, đó là âm nhạc của đất nước cậu đấy ư? Tớ cảm tưởng như mình có thể đứng 
dậy cầm lấy tay cậu và nhảy tưng tưng luôn ấy. Ngộ thiệt ha nhưng đó là những gì tớ 
nghĩ  ngay trong lúc đó. Bài hát đó chỉ là một bước khởi đầu đem tớ đến với âm nhạc 
phong phú và tuyệt diệu của đất nước Ngọc lục bảo này đấy. Rocky road Dublin- The 
High King. 

One, two, three, four five,
Hunt the hare and turn her

Down the rocky road
All the way to Dublin,

Tớ vẫn nhớ cả tiếng tiếng đàn , tiếng trống, violin, âm thanh của sáo và nhất là những 
tiếng vỗ tay vang động khi âm thanh phát ra từ chiếc điện thoại của cậu và đặc biệt 
hơn đó là nhịp gõ những ngón tay trên bàn tay tớ đó là cách cậu chỉ cho tớ nhịp diệu 
ấy rồi cả ánh mắt tràn đầy tự hào của cậu, niềm vui trong đáy mắt rực rỡ tin yêu. Ôi 
chàng trai khi đó đã làm trái tim tớ xao xuyến , và rơi rụng đâu đó một nhịp tim rồi 
đấy. Và nhờ cậu , chỉ từ 1 cô gái chả biết gì về 1 đất nước xa ngàn dặm ấy mà tớ đã 
từng bước một đến gần hơn với nó . Nào là nằm trong top 10 dân tộc hạnh phúc nhất 

trên thế giới( tớ luôn thấy cậu cười hẳn là vì thế đúng không? ngưỡng mộ thật đấy), 
có cây đàn Harp là quốc huy mà đó là cây đàn mà tớ thấy cực kỳ đẹp và thần diệu 
trong các bộ phim hoạt hình mà tớ đã từng xem đấy , đàn hạc mà các nàng tiên tạo 
nên những giai điệu mang những phép màu, ở Dublin cũng có 1 cây cầu mà tớ thấy 
nó được mô phỏng như cây đàn Harp , nếu được du ngoạn và đứng trên cây cầu 
ấy cùng cậu có khi nào tớ cũng tạo nên được một giai điệu tình yêu của hai chúng 
ta không? Và cả cỏ ba lá nữa ( tớ rất mơ mộng nên đôi khi vẫn tin vào cả những câu 
chuyện may mắn đến từ cỏ ba lá hay bốn lá nè. vậy mà nó lại mọc nhiều ở đất nước 
cậu nữa chứ. Thế thì để đi tìm 1 phép màu nhiệm cho tình yêu của mình , tớ phải 
đến đó và tìm cỏ bốn lá tặng cậu chứ, may mắn sẽ mỉm cười với tớ còn gì.

Và vì Dublin là thành phố nơi cậu sống nên cậu cũng đã chọn bài hát ấy , 1 bài hát 
nhắc tới Dublin, và từ đó cậu đã kể cho tớ biết bao là nét đẹp độc đáo của thành 
phố kiêu hãnh , đa diện mà cậu nói rằng mỗi ngày sống ở đó cậu đều thấy là một 
ngày đáng sống vì nó chứa đựng rất nhiều khác biệt , sự pha trộn đầy quyến rũ mà 
mỗi con đường, mỗi khu phố , mỗi ngôi nhà và mỗi con người nơi đó tạo nên . Kiến 
trúc, ẩm thực, âm nhạc , nghệ thuật đều mang đến những nét rất riêng mà bản thân 
cậu luôn thấy thú vị và cuốn hút. Và vì thành phố này còn là thành phố của Unesco 
nữa chứ, nơi đã có rất nhiều những con người vĩ đại của thế giới văn chương, họ là 
nhà thơ, nhà văn, viết kịch mà cậu biết đấy một cô gái hay đọc sách như tớ thì hẳn 
cũng đam mê các tác phẩm văn học rồi. Cậu nói về những địa điểm nổi tiếng nhất 
của Dublin , nơi nào cũng khiến tớ ngạc nhiên và ngưỡng mộ với bề dày lịch sử của 
nó, những câu chuyện đã trôi qua hàng thế kỷ , dấu ấn thời gian còn tồn đọng mãi 
lưu giữ và trường tồn. Thật tuyệt vời làm sao? tớ muốn được đến đó cùng cậu đi 
thăm tất cả , một nơi mà tớ đã lỡ đem lòng yêu mất rồi.
Nên tớ sẽ tham cuộc thi  “Sáng tạo cùng Ireland 2019” lần này , tớ sẽ cố gắng giành 
một cơ hội để được đến Ireland gặp cậu và biến điều ước của tớ thành sự thật. 
Cậu sẽ chào đón tớ chứ ở một nơi mà chúng ta cùng yêu “Ireland!!!
Này! Tớ thích cậu được không?

và
Ireland
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Trải nghiệm
Thần Chết

cùng
NGUYỄN THỊ KIM DUYÊN

Hồ Chí Minh

Alan là một cậu bé đáng yêu. Thoạt nhìn Alan trông hệt như một cậu bé tầm 
10 tuổi bình thường với cặp má hồng phúng phính, nhưng tôi biết rằng Alan 
lớn tuổi hơn cả ông tôi, thậm chí là lớn hơn cả những người mà tôi có thể 
nghĩ đến. Alan đã có mặt khi Trái Đất được hình thành. Một tạo vật cổ xưa 
huyền bí, người định đoạt sự tồn tại của những vì sao, Alan là một vị Thần 
Chết.
Nghe có vẻ nực cười nhưng tôi gặp Alan vào một ngày nắng đẹp và trong 
xanh. Khi ấy tôi vừa nhận được giấy báo từ bệnh viện rằng tôi đang mang 
trong mình căn bệnh ung thư vú quái ác, và rằng tôi chỉ còn tầm nửa năm 
cuộc sống. Tôi cảm thấy trống rỗng. Như một cái vỏ vô hồn, tôi nằm bất 
động trên cánh đồng, cứ thế nhìn lên bầu trời xa xăm. Bỗng chốc, một tiếng 
nhạc tha thiết vang lên đâu đây:

“If I lay here
If I just lay here

Would you lie with me and just forget the world?”

‘Đây là một trong những bài hát em thích nhất đấy. “Chasing Cars” của The 
Snow Patrol.’ Alan đã ngồi cạnh tôi từ lúc nào không hay. Cậu chậm rãi 
cho tôi biết thân phận thật của cậu và mục đích cậu đến Trái Đất lần này là 
để hủy diệt Trái Đất.Tôi vốn dĩ chỉ bật cười trước sự sáng tạo của cậu bé 
nhưng với một cái búng tay, cả hai chúng tôi đã được dịch chuyển đến một 
hòn đảo vắng bóng người với cát nóng và biển xanh rì rào. 
‘Chị tin em rồi. Trái Đất chỉ còn 2 tuần trước ngày Tận Thế sao? Nếu từ đây 

đến lúc đó chị có thể khiến em thay đổi quyết định thì em sẽ ngừng phá hủy Trái 
Đất chứ?’
Alan mỉm cười nhìn tôi, khẽ gật đầu.
Hơn một tuần đã trôi qua, Alan luôn theo tôi trong mọi công việc hàng ngày. Tôi 
càng lúc càng bất lực vì thời gian của tôi, của Trái Đất đã gần hết nhưng tôi vẫn 
chưa có cách gì khiến Alan thay đổi quyết định. Cu cậu vẫn hay bật bài nhạc 
“Chasing Cars” và nhắm nghiền đôi mắt, gật gù chiếc đầu ra chiều như đang 
đắm mình vào một không gian khác. 

“I don’t quite know
How to say
How I feel

Those three words
Are said too much

They’re not enough”
Thời gian vẫn đang điểm, tôi không thể bảo vệ gia đình và những người tôi yêu 
quý. Tôi trở nên tuyệt vọng.
Đêm ấy mưa rất to. Có lẽ là trận mưa lớn nhất trong lịch sử của cái làng này.
“Trời ơi, đất lở!!! Bớ làng xóm ơi, có xe du lịch bị đất lở lấp mất!!!” Tiếng la thất 
thanh kèm tiếng nháo nhào của người dân trong làng khiến tôi choàng tỉnh.
Khoác vội chiếc áo mưa ni-lông mỏng dính, tôi cùng dân làng chạy ra hiện 
trường vụ tai nạn.
‘Có tiếng con nít khóc trong xe mọi người ơi! Mau mau phụ dời mấy tảng đá 
này ra!’ Cả làng từ thanh niên cho đến mấy bác có tuổi đều phụ nhau. Người thì 
xúc đất, người thì đổ đất, có tốp lại dùng hết sức bình sinh kéo dời những tảng 
đá nặng trĩu. 
‘Không xong rồi. Mưa sắp trút xuống nữa. Không khéo đất lại đổ.’
‘Hay là dùng xe ủi? Làm vậy nhanh hơn đó. Con thấy có mấy chiếc xe ủi để 
trong làng do đội làm đường của huyện để lại.’ Tôi vừa xúc đất vừa la to. 
‘Dân trong làng không ai biết sử dụng xe đó cả. Không khéo lại gây ra tai nạn. 
Nhóm thi công họ rời đi từ hôm qua rồi. Giờ chắc họ đang nghỉ ở trạm dừng 
chân dưới núi đấy.’ Bác trưởng làng vừa quệt mồ hôi vừa bảo.
Không do dự thêm phút giây nào, tôi phóng xuống núi với chiếc xe đạp, thầm 
mong mình có thể cứu kịp đoàn xe.
‘Chị sẽ không cứu kịp họ đâu.’ Trong phút chốc, tôi thật sự đã quên mất về sự 
hiện diện của Alan.
Tôi không trả lời, vẫn tiếp tục đạp xe. Mưa đã lấm tấm rơi. Đường càng lúc 
càng trơn trượt. Chiếc xe vấp phải một hòn đá to nên tôi ngã lăn quay trên mặt 
đất. Toàn thân tôi đau nhức như thể nó vốn không phải của tôi nữa.
‘Tại sao chị lại phải cố cứu những người xa lạ đó đến như vậy?’ 
‘Vì họ là con người! Và con người chúng tôi luôn muốn được sống.’ Tôi òa khóc 
như một đứa trẻ. ‘Những người đó cũng có ba mẹ, có anh chị, có con cháu. 
Nếu là chị, chị sẽ rất đau lòng khi không thể bảo vệ người mình yêu quý.’
Tôi gượng dậy, cố dựng lại chiếc xe đạp. Trong giây phúc đó, một đôi bàn tay 
nắm chặt lấy tôi.
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‘Hãy để mọi người cùng giúp con liên hệ với đội thi công. Chúng ta cùng cố 
gắng nhé Kim!’ Bác trưởng làng và một số người đã đạp xe tới. Tôi cùng mọi 
người chạy đua với thời gian. Chẳng mấy chốc mà nhóm thi công đã đến nơi. 
Họ hì hục điều khiển xe tách dỡ những tảng đá to. Dân làng thì bùn đất lấm 
lem xới đất. Sau nhiều tiếng kiên trì, chúng tôi đã kịp đưa đoàn người trong xe 
thoát ra, trước khi chiếc xe bị đất đá cuốn trôi ra khỏi vách núi.
Chúng tôi, người lấm lem bùn đất đến nỗi khó còn nhận ra ai là ai, đang ôm 
chầm lấy nhau, vui mừng khôn xiết. Để mặc những hạt mưa thấm ướt cả 
người, tôi thấy cuộc sống này thật đáng quý biết bao, dù chỉ còn một giây, tôi 
vẫn muốn sống trọn từng khoảnh khắc. 
Chân tôi không còn sức lực, tôi khuỵu xuống, ôm chầm lấy Alan: “Chị muốn 
sống Alan ơi! Tất cả mọi người đều muốn sống! Dù chị không sống được lâu, 
nhưng chị vẫn muốn mỗi ngày được nói cười với những người chị yêu quý; 
mỗi ngày đều có thể được vui, được buồn với thành công hay thất bại; được 
đến thăm thú nhiều nơi trên thế giới. Em có thể không thích Trái Đất, nhưng 
hãy thích con người trong đó. Mọi người đều đang nỗ lực hàng ngày để được 
sống.’ Giọng tôi đã khàn, cổ tôi đau rát như lửa cháy nhưng tôi vẫn luôn nhìn 
thẳng vào đôi mắt xanh trong veo của Alan.
Hôm sau tôi tỉnh dậy trong bệnh viện. Có vẻ như không một ai nhớ về một cậu 
bé lẽo đẽo đi theo tôi suốt tuần qua. Cứ như thể cuộc gặp với Alan chưa từng 
xảy ra. Tôi lại thiếp đi.

“I need your grace
To remind me

To find my own”

Tiếng nhạc “Chasing Cars” của The Snow Patrol lại vang lên. Khi mở mắt, tôi 
nhận ra mình đang ở trên một mỏm đá hướng ra bờ biển. Những chú chim hải 
âu bay lượn yên bình và bãi cỏ dưới chân cứ trải đều mênh mông như không 
có điểm dừng. 
‘Đây là Cliffs of Moher ở Ireland. Cảnh tượng thật hùng vĩ phải không? Đây 
là món quà em dành cho chị vì đã chỉ ra điều tốt đẹp trong con người cho 
em. Không phải chị từng bảo là muốn đến thăm thú những chân trời mới hay 
sao?’ Như mọi khi, Alan lại xuất hiện bên cạnh tôi từ lúc nào không hay. 
Cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi. 
‘Giờ đây em có thể cảm nhận sự nồng ấm từ con người thông qua chị.’ Cậu 
mỉm cười nhìn tôi. ‘Em sẽ cho Trái Đất, cho con người thêm một cơ hội, được 
sống, được trải nghiệm, và được trưởng thành.’
Nước mắt tôi cứ tuôn rơi. Tôi khẽ mỉm cười và cảm ơn Alan, cậu bé Thần 
Chết đã giúp tôi nhìn cuộc sống qua một lăng kính khác. Chúng tôi cứ thế 
đứng ngắm nhìn cảnh tượng tuyệt vời ở mỏm đá. Tiếng nhạc lại văng vẳng 
vang lên như để kỷ niệm về cuộc gặp gỡ thú vị giữa tôi với cậu bé Thần Chết 
kỳ lạ này.

“If I lay here
If I just lay here

Would you lie with me and just forget the world?
Forget what we’re told
Before we get too old

Show me…”

Khi tôi mở mắt ra, tôi đang nằm trên cánh đồng, trên tay vẫn cầm mẫu giấy 
xét nghiệm của bệnh viện. Trên giấy ghi tôi chỉ bị thiếu máu nhẹ. Tôi lật đật 
kiểm tra thời gian trên điện thoại. Đây chính là lúc tôi đang nằm chán nản 
cách đây hơn một tuần.
Tiếng nhạc đã dứt. Tôi cảm thấy như một con người khác. Nhẹ nhõm hơn, 
vui tươi hơn. Tôi vẫn không thể xác định rõ ngày mai sẽ ra sao, nhưng có 
một điều chắc chắn là tôi không hề sợ tương lai

Cliffs
Moher

of
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Fly without wings
ĐINH NGUYỄN THIÊN ÂN 

Hồ Chí Minh

Everybody’s looking for that something
One thing that makes it all complete

……
You’ll find it in the words of others

A simple line can make you laugh or cry
You’ll find it in the deepest friendship

The kind you cherish all your life
And when you know how much that means

You’ve found that special thing
You’re flying without wings

So, impossible as they may seem
You’ve got to fight for every dream

Cause who’s to know which one you let go
Would have made you complete

Mình viết những dòng này khi đang ngồi ở quê mình, một huyện Tây Nguyên vẫn nghèo 
như mười năm trước khi mình cất bước ra đi vào nơi phồn hoa để đi tìm giấc mơ của 
mình, trở thành bác sĩ chữa bệnh cho nhiều người. Giấc mơ không thành, xô đẩy mưu 
sinh rồi cũng dẫn mình về những công việc cộng đồng. Một chặng đường không ngắn 
ngủi và lắm cô đơn…
Hôm nay về lại thôn quê, thăm hỏi bâng quơ mới biết rằng dạo gần đây hàng ngàn 
người đang rời xứ ra đi, không vào thành phố thì cũng xuất khẩu lao động. Những cô 
dì tóc điểm sương vào nơi phố hội làm phụ việc cho gia đình “vì làm ăn ở quê giờ khó 
lắm con à!”… Thanh niên vào các khu công nghiệp “mong tìm đồng lương ổn định”. Rất 
nhiều người vẫn đang đi tìm giấc mơ của mình, những giấc mơ ẩn hiện trong làn sương 
mờ ảo…
Nghe bài hát này, nhớ đến Westlife, ban nhạc Irish mà ngày đó ở huyện nghèo này mình 
chỉ có vậy để nghe hằng đêm, mình thấy lòng đã phảng phất một nỗi buồn khó gọi tên… 
Một bài hát ca ngợi tình yêu, đôi cánh vô hình giúp con người có thể tìm thấy sự trọn 
vẹn trong những thử thách mà cuộc sống luôn xô vào mỗi người. Người ta có thể bay 
lên đến những giấc mơ bằng đôi cánh tình yêu của mình. Nhưng trong những người 
đang ra đi kia, không phải ai cũng có được đôi cánh của mình. Và họ mãi đi tìm…
Mình cầu mong rằng rồi ai cũng sẽ tìm ra ý nghĩa của những thử thách mà họ đang trải 
qua, và rồi, ai cũng sẽ bay lên dù rằng họ không có cánh… vì chúng ta có thể bay lên 
cùng nhau, khi mỗi người góp vào một nửa …
Còn mình, giấc mơ của mình có thể là một lần đến với đất nước màu xanh, và mang về 
những điều nhỏ nhoi cho nhiều người … đang chờ đợi… đôi cánh…
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Take Me 
To Church 
by Hozier

NGUYỄN THỊ THẢO NHI  
Hà Nội

“Take me to church
I’ll worship like a dog at the shrine of your lies
I’ll tell you my sins and you can sharpen your knife”

Bản thân mình là một người con theo đạo Thiên Chúa, 
vô tình được nghe câu hát này làm mình cảm thấy khó 
hiểu và không vui lắm. Tại sao tác giả lại dùng những lời lẽ 
không hay nói về nhà thờ, về đạo giáo? 

Sau khi tìm hiểu, mình được biết bài hát ra đời như một 
tiếng nói bảo vệ cộng đồng LGBT đang bị đàn áp mạnh 
mẽ ở Nga thời điểm đó . Vì đồng tính luôn vấn đề khó 
chấp nhận đối với một số tôn giáo trong đó có Thiên Chúa 
Giáo. Họ luôn bị xem là một tội đồ không thể nào chấp 
nhận được như tác giả miêu tả qua câu hát “ “We were 
born sick”, you heard them say it”. 

Thông qua bài hát, mình cảm nhận sự cảm thông của tác 
giả với những người đồng tính và đồng thời muốn truyền 
tải sự tuyệt vời của tình yêu, dù đó là ai yêu ai, hai người 
đàn ông, hai người phụ nữ, người da màu, người giàu hay 
người nghèo thì tình yêu vẫn là những gì tốt đẹp nhất đến 
với bạn, nên nếu như yêu ai đó, thì hãy trân trọng và gìn 
giữ lấy tình yêu ấy.

“If the Heaves ever did speak
She’s the last true mouth piece”

“Take me to church
I’ll worship like a dog at the shrine of your lies
I’ll tell you my sins and you can sharpen your knife”

I’m Catholic. The first time I overheard this song and I didn’t 
understand it’s meanining, and it made me feel unhappy. I 
wondered why the writer used such negative language to 
describe the church and Christianity. 

Then, I learned that this song was standing up for the 
LGBT community who were being persecuted in Russia at 
that time. As a result of unaccepted LGBT people in some 
religions, including Christianity, they were being judged as a 
criminals, miscreants and immoral  people; as Hozier said 
“We were born sick”, you heard them say it”

Accordingly to the meaning of the song, I understand the 
sympathy of Hozier with the LGBT community and also to 
show that how amazing love is, whoever you are, two men, 
two women, black or white, rich or poor, love is always the 
best thing that can ever happen to you. Therefore, if you 
love someone, respect them and protect your love. 

“If the Heaves ever did speak
She’s the last true mouth piece
Every Sunday’s getting more bleak
A fresh poison each week”
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Mình đã thật sự cảm và học được một điều từ thông điệp của bài hát. 
Không một giới luật hay kinh thánh nào có thể ràng buộc chúng ta phải tuân 
theo để rồi tất cả những gì chúng ta làm là phê bình , phán xét và khinh 
thường người khác. Sau tất cả, điều duy nhất nên tồn tại là tình yêu thương.  
Tình yêu là thứ duy nhất giúp con người rủ bỏ tính tự phụ và cái tôi của họ, 
tình yêu không bao giờ là tội lỗi cả. Như câu hát “There is no sweeter inno-
cence than our gentle sin”. Mỗi người trong chúng ta đều xứng đáng có một 
tình yêu chân thành nếu chúng ta biết tôn trọng, gìn giữ tình yêu đó và không 
làm tổn thương bất kỳ ai.

Cuộc sống này thật sự rất ngắn, và rồi ai cũng sẽ kết thúc giống nhau - “No 
masters or kings when the ritual begins”, nên chúng ta hãy cùng nhau chia 
sẻ sự yêu thương khi chúng ta còn có thể! 

Cảm ơn anh Hozier, một nghệ sĩ trẻ Irish tài năng đã viết ra một bài hát đầy ý 
nghĩa và góp phần không nhỏ vào việc bỏ phiếu chấp nhận hôn nhân đồng 
tính ở Ireland ngày 23 tháng 5 năm 2015, một năm sau khi bài hát “Take Me 
To Church” ra đời. Điều này khiến Ireland trở thành quốc gia đầu tiên trên thế 
giới chấp nhận hôn nhân đồng tính. Cám ơn những người dân Ireland vì đã 
chia sẻ sự yêu thương, bao dung và cảm thông đến những người thật sự 
cần điều đó. Rất hy vọng mình sớm có cơ hội để đến thăm đất nước của 
những con người tuyệt vời này 

I truly sympathize with the spirit of the song. Some people follow the bible and 
all of its precepts very well, but for some, what this means is to judge, con-
demn and persecute other people who are not the same. For me, the only 
thing that exists after all is love, and the main purpose of all religion should be 
to make people love and respect each other more. We know love can change 
ourselves to become better people, therefore love can never be a sin. “There is 
no sweeter innocence than our gentle sin”. Everyone deserves an honest love if 
you respect and protect your love without hurting someone else.

“No masters or kings when the ritual begins”, life is short and everyone has the 
same ending, so please share your love to everyone when you still able to do it. 

Thank you Hozier – a talendted, young Irish musician who wrote this incredible 
song which was followed by Ireland’s unprecedented 2015 same-sex mar-
riage referendum just one year later. Then, Ireland became the first country in 
the world to accept same sex marriage by way of a referendum. Thanks for all 
those Irish people for sharing your love, tolerance and sympathy with people 
who need it. I’m hoping one day that I have a chance to visit this country of 
such amazing people! 
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Mình đã thật sự cảm và học được một điều từ thông điệp của bài hát. Không một 
giới luật hay kinh thánh nào có thể ràng buộc chúng ta phải tuân theo để rồi tất cả 
những gì chúng ta làm là phê bình , phán xét và khinh thường người khác. Sau tất cả, 
điều duy nhất nên tồn tại là tình yêu thương.  Tình yêu là thứ duy nhất giúp con người 
rủ bỏ tính tự phụ và cái tôi của họ, tình yêu không ba Ngoài kia, qua cửa kính, ba giờ 
ba mươi chiều, nắng rực tươi một màu vàng đến lóa mắt. Mùa hè đang gần vào đỉnh 
điểm. Không hiểu sao cô không cảm thấy khát. Cốc trà hoa cúc của cô vẫn chưa vơi, 
những giọt nước ngưng tụ ngoằn ngoèo chảy dài chạm tấm lót.

“I have climbed the highest mountains
I have run through the fields
Only to be with you
Only to be with you”

Những ca từ đầu tiên vang lên. Như mọi khi, chiều thứ Sáu, quán sẽ bật nhạc của 
U2. Và lần nào cũng vậy, khi Bono hát ca khúc I still haven’t found what I’m looking 
for, thì trái tim cô lại lạnh ngắt. Cô chờ ngày Thượng Đế lại đến và mang anh trở lại, 
anh sẽ lại kể cho cô nghe về âm nhạc U2, kể cô nghe về câu chuyện đức tin, về đất 
nước mẹ đã nuôi lớn họ cùng những tên tuổi xây dựng một đế chế âm nhạc, và nuôi 
lớn âm nhạc trở thành một thứ tôn giáo đẹp đẽ.
 
.
Gã đàn ông không nhớ mình đã uống cạn ly trà đá thứ mấy. Nhưng cô biết, cô đã 
đếm được
thằng nhóc phục vụ châm vào ly của gã cả thảy năm lần. Trong cái quán bé bé xinh 
xinh, cô lặng lẽ nhìn dõi theo gã và cô gái ngồi cùng.

“Mình cưới nhau đi anh, vài năm nữa em già mất…”, cô gái nói, đôi chân mày chau 
lại.
“Anh sợ”
“Anh sợ gì”
“Anh sợ bắt đầu lại, anh sợ gia đình và lời đàm tiếu, anh sợ hai đứa nhỏ sẽ…”
“Cho đến khi nào anh mới đóng cửa được tất cả nỗi sợ, quá khứ, để nhận lấy hạnh 
phúc của
bản thân anh đây?”
“Anh không biết…Anh xin lỗi…Anh…”

Cô thấy gã cố níu lại bàn tay đang cố thoát ra khỏi cái níu giữ của gã. Cô không cố ý 
đặt tai mình vào câu chuyện của chiếc bàn ấy, chỉ là, trong thoáng chốc, cái vắng vẻ 
không trọn của quán khiến sự chú ý của cô xích lại gần. Ba con người trong quán, 
tĩnh lặng, không gì nhiều ngoài tiếng va chạm của ly tách trong quầy phục vụ, tiếng 
rào rào của những cánh quạt, tiếng những ca khúc của U2 luân phiên nhau, và tiếng 
chiếc đồng hồ mỗi lần dịch chuyển.
Cô thích cách décor của quán này. Đặc biệt là chiếc đồng hồ với hai chiếc kim quay 
ngược: kim giờ và kim giây. Thời gian chuyển mình theo cái cách chẳng mấy bình 
thường, lặng lẽ. Cô vẫn luôn xâu chuỗi lại ngày tháng và tự hỏi, thứ khó kiếm tìm 
nhất, thứ khó giữ gìn nhất của cuộc đời là gì? Rồi khi người ta chết đi, thứ gì sẽ còn 
ở lại? Khi nào thì thời gian sẽ không còn trôi đi nữa, không mang đến và lấy đi điều gì 
nữa?

“I have kissed honey lips
Felt the healing in the fingertips
It burned like fire
This burning desire
 
I have spoke with the tongue of angels
I have held the hand of a devil
It was warm in the night
I was cold as a stone”
 
Cô đứng lên đi vào toilet. Cô không có nhu cầu nhưng muốn kiểm tra lại mái tóc đã 
rối bởi cái thốc của chiếc máy lạnh gần đó. Người phục vụ đã hai lần hỏi cô muốn đổi 
chỗ. Cô từ chối, và cười nhẹ nhàng. Giọng hát thực của một người đàn ông trong 
Bono đuổi theo cô. Cô quá đỗi nhớ đến khoảng thời gian cô vùi đầu vào cánh tay 
anh, nghe anh cứ nhẹ nhàng nói về câu chuyện chiếc hạc cầm xứ Ireland đã từng bị 
treo lên và phá hủy bởi Nữ hoàng Elizabeth I bởi bà không công nhận sự chính thống 
trong âm nhạc của Ireland. Anh kể về lựa chọn tình yêu U2, về thứ âm nhạc rock 
nhưng đầy chất của đức tin tôn giáo. Anh cùng cô nghe họ hát, anh cho cô thấy thứ 
cuộc sống cất giấu qua âm nhạc cần được khai hoang và kéo lại gần. Anh nói rằng, 
thời gian trôi qua, cho dù cả ngàn năm, dù được công nhận hay không, thì âm nhạc 

QUÁN CÀ PHÊ 
“NGÀY HÔM QUA” NGUYỄN PHI LONG BẢO NGỌC 

Hồ Chí Minh
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vẫn sống ở đó, vẫn hiện diện, và chiếc hạc cầm bằng cách nào đó vẫn trở thành biểu 
tượng của đất nước Ireland, vẫn tự ngân lên những khúc nhạc của dân tộc, và người 
dân Ireland không chỉ hát bằng miệng, không chỉ gìn giữ âm nhạc qua chiếc hạc cầm, 
họ hát bằng dòng máu chảy trong họ, giữ gìn tình yêu âm nhạc trong trái tim và linh hồn 
họ.
Chúa trời giàu lòng nhân từ đã mang đến cho cô anh ấy. Một ngày Chúa lấy lại, bỏ mặc 
một tâm hồn sống cho tâm hồn còn lại, bỏ mặc cô đơn độc đi tìm. “Trong âm nhạc, 
chúng ta tìm thấy mọi câu trả lời đó em”. Cô bật khóc. Âm nhạc khiến cô tìm được anh, 
rồi bây giờ, cho đến khi nào, cô mới lại tìm thấy và nhìn thấy anh, chỉ biết, trong từng 
câu hát I still haven’t found what I’m looking for, U2 kể lại thứ đức tin anh để lại cho cô, 
rằng rồi Thượng đế sẽ để họ gặp lại nhau.
.
Cô vuốt lại mái tóc. Bàn bên, đá tan chảy làm thứ nước trà đá trong cốc của gã đàn 
ông dâng lên gần ngập miệng cốc. Cô gái đã không còn ngồi đó.

“But I still haven’t found
What I’m looking for
 
But I still haven’t found
What I’m looking for
 
I believe in the Kingdom come
Then all the colors will bleed into one
Bleed into one
But yes, I’m still running”
 
“Sức mạnh của nghệ thuật đặc biệt được nhìn thấy khi bi kịch ập đến”. Âm nhạc là một 
thứ
nghệ thuật quyền lực. U2 cũng đã luôn thành công trong việc sử dụng những ca khúc 
của mình để gắn kết và xoa dịu bi kịch. Họ từng cất vang bài ca I still haven’t found 
what I’m looking for tại một buổi diễn để đáp trả tấn bi kịch khủng bố tại Manchester. Họ 
cất tiếng hát, và âm nhạc trong họ đã xoa dịu nỗi đau của người nhà các nạn nhân, đã 
ngăn cản hận thù đối với một nửa tối tăm của thế giới.
 
“You broke the bonds
and you loosened chains”
.
Gã đàn ông đang nắm tay một cô gái.
“Anh đến được một lúc rồi. Chờ em. Em tìm quán có khó không?”
.
Hoàng hôn cận tối đang rất quái, một màu tím lựng, dòng chảy và âm thanh đường phố 
vẫn trôi. Áng chừng chiếc kim giây đã quay được hơn 180 vòng.

“Kiếm tiền chưa bao giờ là khó, thứ khó tìm nhất và khó giữ gìn nhất cho đến phút cuối 

cuộc
đời là bản chất lương thiện em à. Trước rất nhiều lần em gặp ngã ba cuộc sống, 
rồi em sẽ phải tự mình chọn hướng rẽ, hoặc lờ đi bản chất sâu thẳm quý giá ấy, 
hoặc giữ vững nó. Vì sau hết, ngày con người ta nhắm mắt, người ta sẽ chỉ mang 
đi theo được thứ đầu tiên khi họ chào đời đã được trao tặng, bản chất lương 
thiện… Sống vui lên em nhé, cứ yêu âm nhạc, vì đó là thứ đã mang anh lại gần em, 
thì cũng chính âm nhạc sẽ giữ gìn anh trong em…”.

Cô gập cuốn nhật ký, những dòng chữ cô đã biết anh rất khó khăn để viết lại cho 
cô trong
những ngày cuối trên giường bệnh. Cô đi về hướng quầy phục vụ, thằng nhóc 
phục vụ đưa cô chiếc usb màu trắng với dòng chữ khắc U2. Cô đẩy cửa bước ra, 
cái oi nồng của độ cận đỉnh hè tháng Tư ập vào cơ thể mong manh đáng sợ, cô 
mỉm cười. Đằng sau lưng cánh cửa, giọng ca của Bono đã dừng ngân nga…
“…carried the cross of my shame, of my shame
You know I believe it…”
o giờ là tội lỗi cả. Như câu hát “There is no sweeter innocence than our gentle sin”. 
Mỗi người trong chúng ta đều xứng đáng có một tình yêu chân thành nếu chúng ta 
biết tôn trọng, gìn giữ tình yêu đó và không làm tổn thương bất kỳ ai.

Cuộc sống này thật sự rất ngắn, và rồi ai cũng sẽ kết thúc giống nhau - “No mas-
ters or kings when the ritual begins”, nên chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ sự yêu 
thương khi chúng ta còn có thể! 

Cảm ơn anh Hozier, một nghệ sĩ trẻ Irish tài năng đã viết ra một bài hát đầy ý nghĩa 
và góp phần không nhỏ vào việc bỏ phiếu chấp nhận hôn nhân đồng tính ở Ireland 
ngày 23 tháng 5 năm 2015, một năm sau khi bài hát “Take Me To Church” ra đời. 
Điều này khiến Ireland trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới chấp nhận hôn nhân 
đồng tính. Cám ơn những người dân Ireland vì đã chia sẻ sự yêu thương, bao 
dung và cảm thông đến những người thật sự cần điều đó. Rất hy vọng mình sớm 
có cơ hội để đến thăm đất nước của những con người tuyệt vời này 
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Bài hát “I have a dream” của nhóm nhạc Westlife khiến tôi vừa nghe phải bật dậy mặc dù lúc đó 
tôi đang rất mệt mỏi để tìm hiểu về nó. Đây là bài hát yêu thích của tôi kể từ ngay sau khi nghe 
nó. Âm nhạc là thế đấy, sức mạnh của nó thật đáng nể. Không phải là người hiểu biết sâu về 
âm nhạc nên để đánh giá chuyên môn về bài hát trên là khó khăn với tôi. Tôi chỉ cảm nhận bài 
hát trên phương diện là một khán giả nghe nhạc. 

“I have a dream” cho người nghe cảm giác muốn ước mơ và vùng dậy thực hiện nó luôn, lời bài 
hát từng câu từng chữ như giúp người nghe nhận ra được giá trị của ước mơ, giá trị của khát 
vọng. Đúng vậy, bởi đâu ai đánh thuế mơ ước đâu mà ngược lại nó còn cho ta thêm động lực, 
thêm quyết tâm để đối diện và vượt qua bao khó khăn trong cuộc sống ngoài kia. Bài hát cho 
thấy rằng chỉ có ước mơ thì mới có thể tạo nên sự sáng tạo và niềm vui, làm thay đổi bản thân 
cũng như cuộc sống chúng ta, chỉ có khát vọng thì chúng ta mới dám trải nghiệm cái mới, sống 
đúng với đam mê của mình, dũng cảm đối mặt với chông gai và vượt qua nó để hái những quả 
ngọt. Khi nghe bài bát này tôi lại nhớ đến câu nói nổi tiếng của Steve Jobs, đó là “ Stay hungry 
stay foolish”- Hãy cứ khao khát hãy cứ dại khờ. Tôi thích bài hát “I have a dream” không chỉ 
vì có giai điệu dễ nghe mà hơn thế là vì ý nghĩa nó truyền tải đến mọi người, nó đã giúp tôi rất 
nhiều trong việc tạo mục tiêu và quyết tâm trong cuộc sống, và chính bài hát này cũng là động 
lực để tôi viết bài dự thi này với mong muốn tham gia cuộc thi để được giao lưu và gửi lời tri ân 
đến nhóm nhạc Westlife cũng như nền âm nhạc Ireland.

Vậy đó, có nhiều bài hát ta đã từng nghe nhưng khi nghe xong ta lại lãng quên nó, chỉ đến khi 
bật lại ta mới chợt nhận ra là đã nghe rồi, nhưng cũng có những bài hát như dòng suối mát 
chảy trong lòng ta, khiến ta phải nhớ, phải yêu nó mãi mãi, “I have a dream” là một bài hát như 
thế.

Tôi cũng như bao đứa trẻ thế hệ 8X khác, đối với tôi hơn chục năm về
trước, My love của ban nhạc Westlife chính là tuổi thơ, là một phần ký ức ngọt ngào
“vụng dại”. Có những ngày tôi như con mèo lười, cố gắng dỏng tai lắng nghe trên băng
cát-xét bài hát yêu thích My love của ban nhạc Westlife để có thể chép lại lời bài hát và
nghêu ngao hát theo nhạc.

My love của ban nhạc Westlife như lắng sâu vào ký ức tuổi thơ của tôi vì
đơn thuần nó đề cập đến tình yêu. Mở đầu bài hát “An empty street, an empty house; A
hole inside my heart” với nghĩa là “Một con đường vắng, một căn nhà hiu quạnh; Một
khoảng trống lan tỏa trong trái tim tôi”. Tôi cảm thấy vô cùng tò mò không hiểu ai là cô
gái họ nói đến trong bài hát. Tôi đã nghe đi nghe lại bài hát của các chàng trai xứ sở
Ireland này, rồi tôi chợt nhận ra thứ tình yêu họ dành cho những ca từ thắm thiết ấy chính
là quê nhà. Quê nhà Ireland ấy có biển trời xanh bao la “where the skies are blue, to see
you once again” với nghĩa “Nơi vùng trời xanh bao la, để được gặp lại người”. Quê nhà
Ireland ấy có cánh đồng xanh trải dài bất tận “where the fields are green, to see you once
again” với nghĩa “Nơi cánh đồng xanh dài bất tận, để được thấy người”, tình yêu của tôi,
quê nhà của tôi, Ireland của tôi. Sự nhớ nhung quê nhà Ireland như được đẩy lên dâng
trào về mặt cảm xúc khi “I try to read, I go to work” với nghĩa “tôi cố đọc sách, vùi đầu
vào công việc”, “I’m laughing with my friends” với nghĩa “tôi vẫn cười đùa với bạn bè”
nhưng nỗi nhớ nhung ấy lại càng da diết “But I can’t stop to keep myself from thinking”
với nghĩa “nhưng tôi không thể ngừng suy nghĩ về người”.

I Have 
   a Dream

My Love

NGUYỄN THỊ OANH
Hà Nội

TRƯƠNG NGỌC KHÁNH CHÂU 
Khánh Hòa

Nói đến tình yêu đa phần chúng ta thường hướng 
tới một đối tượng cụ thể
nhưng tôi cảm nhận được qua bài hát My love của 
ban nhạc Westlife chính là sự nhung
nhớ quê nhà Ireland tha thiết và da diết.
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Boyzone là ban nhạc nổi tiếng Ireland của 
thập niên 1990 gồm 5 thành viên. Đây là 
ban nhạc đã thu được những thành công 
lớn ở nhiều quốc gia tại Châu âu và Châu 
á, và đất nước của họ Ireland. “No Matter 
What “là kiệt tác âm nhạc để đời của Boy-
zone, khi vào năm 1998 nó đã đưa boyzone 
trở thành nhóm nhạc được yêu thích khắp 
thế giới. 

Cốt truyện khá đơn giản ba đứa trẻ nông 
thôn vùng lancarshine nước anh tìm thấy 
1 tên sát nhân đang ẩn nấp trong nhà kho, 
lũ trẻ ngây thơ nghĩ rằng hắn chính là chúa 
Jesus. Tên sát nhân cũng chẳng hề  phân 
bua hay đính chính, hắn cứ để lũ trẻ tưởng 
tượng và sẵn sàng làm mọi chuyện để bảo 
vệ hắn khỏi sự truy đuổi của cảnh sát, dựa 
trên câu chuyện ấy,webber cùng với nhạc sĩ 
Jimsteinman quyết định sáng tác nhạc cho 
toàn bộ vở nhạc kịch này và No matter what 
là 1 trong số đó. Đây là bài hát được dùng 
ở màn cuối chương 1 của vở kịch này và sự 
tôn sùng. Toàn bộ ca khúc toát lên sự trong 
trắng và hồn nhiên của lũ trẻ khi chúng hứa 
với tên sát nhân rằng sẽ cung cấp cho tên 
sát nhân tất thảy mọi thứ và tìm cách bảo vệ 
hắn. Chính tâm hồn và tấm lòng con trẻ ấy 
đã cảm hóa được tên sát nhân và khiến hắn 
ra đầu thú. 

Vở nhạc kịch Whiste Down The Wind chính thức ra mắt vào cuối năm 1996 và bắt đầu 
làm mưa làm gió trong năm 1997 .Công chúng đi xem bị xúc động mạnh bởi những 
đứa trẻ trong sáng và cả phần nhạc hấp dẫn không thể cưỡng lại Andrew lloyd We 
Bber và jm strinman. Trong số khán giả đi xem lần ấy, có ca sĩ rất được yêu thích của 
nhóm Boyzone, Stephen gately. Stephen gately yêu ca khúc này vô cùng, đến nỗi anh 
nhắm mắt lại và tưởng tượng rằng giọng ca trên sân khấu kia đúng ra sẽ là của mình 
.Nhưng đã quá trễ, vở đã được diễn và chẳng có vị trí nào cho chàng trai 20 tuổi được 
thể hiện ước mơ của mình. Nhưng ánh sáng đã lóe lên ngay sau đó khi Stephen gatel-
ly biết rằng Andrew lloyd webber sẽ chuẩn bị tung ra 1 album nhạc gồm các ca nhạc 
phẩm trong vở này và mời những danh ca thể hiện. Stephen gately bắn tin cho trợ lý 
của webber rằng anh rất thích bây giờ này và hi vọng ông sẽ cho nhóm Boyzone được 
cơ hội thể hiện ca khúc “No Matter What “Đáp lại bị từ chối thẳng thừng nhưng Ste-
phen gately không nản chí, anh quyết định đến nhà webber và tại đó anh đã nói rằng 
anh rất yêu thích những vở nhạc kịch và chưa bỏ sót 1 vở nào và bây giờ là anh muốn 
được thực hiện lại “No Matter What “và sau thời gian suy nghĩ ông đã đồng ý cho ste-
phen hát bài đó. 

Đầu 1998 album nhạc kịch Whistle Down the Wind chính thức phát hành, trong đó có 
phần biểu diễn của nhóm Boyzone với ca khúc “No Matter What “trái với sự mong đợi 
ca khúc này thất bại thảm hoạ. Nhưng đến tháng 5/1998 nhóm boyzone đã bất ngờ 
quyết định đưa ca khúc này vào album mới chuẩn bị phát hành, Where are belong và 
quả đây là canh bạc quá sức thành công, khi nó ra đứng 1 mình đã trở thành duy nhất. 
“No Matter What “trở thành quán quân ở nhiều bảng xếp hạng Anh quốc suốt nhiều 
tuần lễ đánh bật nhiều tên tuổi lẫy lừng, và bây giờ cũng nhanh chóng được yêu thích 
trên toàn thế giới, và đã có sự suốt hiện 1 thời trong chương trình MTV. Most Wanted 
của đài VTV3 .Tháng 10/2009 Stephen gately đã qua đời do bị suy tim. Cho dù Boy-
zone đã từng có rất nhiều bài nổi tiếng nhưng No Matter What vẫn là bài hát đỉnh cao 
trong sự nghiệp của họ và tiếc thay nó lại đến lúc nhóm đã bên bờ tan rã và trở thành 
tình yêu cuối cùng mà cả nhóm đã dành cho nhau.
Đây là đoạn mà mình cảm thấy thích nhất :
And I will keep you safl and strong
And she lter from the storm
No matter where its barrer
A dream is being born
No matter who they follow
No matter where they lead
No matter how they jadge as
I”ll be everyone you need.
Một tình yêu và niềm tin về sự vững mạnh thể hiện tại trong từng câu hát  

BAN NHẠC 
BOYZONE 
VỚI CA KHÚC 
NO MATTER WHAT 

LỪ THỊ PHƯƠNG NGA
Sơn La
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Tôi nghe Seasons In The Sun do nhóm Westlife thể hiện vào một ngày trời mưa
tầm tã khi tôi vừa nhận tin mình thi trượt và muốn chết và sợ hãi.

Goodbye Papa please pray for me
I was the black sheep of the family
You tried to teach me right from wrong
Too much wine and too much song
Wonder how I got along
 
Goodbye Papa it’s hard to die
When all the birds are singing in the sky
Now that the spring is in the air
Little children everywhere
When you see them, I’ll be there

Cũng kể từ giây phút đó, cái chết, đã hiện hữu trong suy 
nghĩ của tôi dai dẳng, bí ẩn. Tôi tự hỏi, có quá trẻ khi ấy tôi 
đã nhận thức được về cái chết? Tôi không biết nữa, nhưng 
nó cứ đến và tôi không thể lẩn tránh, cũng không thể tiếp 
tục làm chuyện dại dột mà chỉ có thể lùi lại suy tư và hiểu về 
nó – cái chết.

Nếu như ở phiên bản gốc tiếng Pháp Seasons In The Sun 
nguyên văn là Le Moribond (Kẻ hấp hối) có chút gì đó mỉa 
mai tiêu cực thì phiên bản tiếng anh được yêu thích và biết 
đến nhiều nhất do nhóm Westlife thể hiện thì hoàn toàn 
khác, êm ái, ưu tư và mãnh liệt, nó khiến tôi như bừng tỉnh. 
Cho đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy may mắn vì được nghe 
ca khúc cover phiên bản tiếng anh do Westlife thể hiện khi 
ấy. Tôi đã lặng im, cứ thế để nước mắt trào ra. Và có lẽ sau 
những cảm xúc tột cùng ấy, một sự nhẹ nhõm đến lạ.
 

SEASONS IN THE SUN 
VÀ MỘT VÀI SUY NIỆM 
CỦA RIÊNG TÔI
NGUYỄN THỊ THANH THANH
Hà Nội

We had joy, we had fun
We had seasons in the sun
But the wine and the song
Like the seasons have all gone
We had joy, we had fun
We had seasons in the sun
But the wine and the song
Like the seasons have all gone

Và đó cũng chính là cách tôi được cứu. Tôi buộc phải đương đầu với nó thôi, sự
muộn phiền và ý nghĩ về cái chết. Tôi phải vượt qua nó, sau thất bại số phận cuộc
đời do chính những lựa chọn của tôi tạo lên. Cái chết có hề gì, cũng như cách tôi được sinh ra. Như 
lá cây. Một thế hệ đâm chồi nảy lộc, một thế hệ khác suy tàn”. Một ngày chúng ta được sinh ra thì 
một ngày khác chúng ta cũng phải chết đi. Cửa sinh cũng là cửa tử. Được sống cũng giống như 
khoảnh khắc ánh sáng lóe lên và sau đó lại là màn đêm vô tận. Like the seasons have all gone. Sẽ 
chỉ còn lại sự đau thương của người ở lại. Nhưng sẽ luôn
có nét đẹp trong tất cả mọi điều. Và vì thế tôi phải sống, xây dựng lên một tương
lai mới. Nơi nào đó, nơi có ánh mặt trời, muôn hoa khoe sắc tôi bước đến, và khi
đó tôi sẽ là một chiến binh, chiến binh cuộc đời mình.
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Tôi từng đặt chân tới đất nước Hàn Quốc xinh đẹp và tươi mới. Tôi gặp những du học 
sinh tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết, tôi có cơ hội giao lưu cùng những người con 
quê hương xuất khẩu lao động đến đó. Họ vui vẻ hài lòng với công việc, họ mỉm cười 
mỗi khi ngày mới đến, nhưng…từ sâu thẳm trong thâm tâm mỗi người là nỗi nhớ quê 
hương, lòng khao khát được trở về đang trào dâng, bừng cháy.
Họ thường ngồi lại cùng nhau vào mỗi tối thứ bảy, họ kể nhau nghe về quê hương, họ 
hát vang khúc ca My Love của Westlife. Tôi hiểu tại sao họ hát bài đó, tôi càng hiểu hơn 
nỗi nhớ quê hương và khao khát được trở về trong họ lớn như thế nào. Họ ngồi lại cùng 
nhau, gặp những con người cùng quê như nhìn thấy chính quê hương đang hiện ra ngay 
trước mắt, hát bài My Love như đang hát cho chính quê hương cách mình vài giờ bay. 
I tried to read
I go to work
I’m laughing with my friends
But I can’t stop
To keep myself from thinking
Oh no
            
Tôi từng nghe một du học sinh lâu năm ở đó kể rằng khi đặt chân tới đây là họ mang 
theo ước mơ của bản thân và hy vọng của cả quê hương, đất nước. Họ dù làm việc mệt 
mỏi, dù luôn phải cố hòa đồng vào nhịp sống nơi đây đến tưởng như kiệt quệ, nhưng 
chưa bao giờ họ cho phép mình gục ngã. Khi mệt mỏi, khi nhớ nhà, khi muốn trở về họ 
đều hát vang bài ca ấy để quê hương biết rằng: họ dù xa nhưng rất nhớ. Tôi gặp một vài 
du học sinh mới tới, trong buổi giao lưu, khi tất cả đang đắm chìm trong giai điệu da diết 
của My Love tôi thấy những gọt nước mắt rơi, cho đến khi cảm xúc không giữ được, 

tiếng khóc bật thành tiếng nấc: “ Mẹ ơi, con muốn về nhà.”
“ Love” là tình yêu, mà quê hương là nơi chứa đựng tất cả tình yêu của đời họ. Có người 
chồng đang ngày đêm làm vất vả, dành dụm từng đồng gửi về cho vợ trang trải cuộc sống. 
Có đứa con ngày đêm đèn sách giảng đường mong có tấm bằng cử nhân về giúp quê, 
giúp nước. Có đôi vợ chồng trẻ, đêm đêm ôm điện thoại FaceTime nhìn đứa con nhỏ ngon 
giấc. Tất cả họ đang nỗ lực vì My Love, vì tất cả tình yêu được bao trọn bằng tình yêu quê 
hương.
And all my love
I’m holding on forever
Reaching for the love that seems so far
So I say a little prayer
And hope my dreams will take me there
Where the skies are blue
To see you once again, my love
Over seas from coast to coast
To find the place I love the most
Where the fields are green
To see you once again
Tôi đã biết My Love của Westlife khá lâu trước đây, cũng thỉnh thoảng nghe lại và cho tới 
Euro 2016 khi thấy những CĐV Ireland hát khúc ca My Love trên khán đài, rồi những người 
xuất khẩu lao động tôi mới hiểu đâu mới là cội nguồn của tình yêu. Những người Việt Nam 
hát My Love mà không phải một bài hát tiếng Việt, tôi thắc mắc họ có trả lời rằng: “Chúng 
tôi hát không chỉ cho riêng những người đến từ Việt Nam mà hát cho cả mọi người đến từ 
những nơi khác, vì họ cũng yêu và nhớ quê hương như chính chúng tôi mà.”

My Love
MẸ ƠI CON MUỐN TRỞ VỀ TRẦN THỊ HẰNG 

Bắc Giang
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Tôi luôn quan niệm rằng: vẻ trang hoàng, hào nhoáng và rực 
rỡ bên ngoài không thể khiến cho nghệ thuật đẹp hơn; nghệ 
thuật chỉ thực sự thành công khi nó chạm đến trái tim của mọi 
người một cách sâu sắc nhất. Đó cũng chính là lí do tại sao tôi 
luôn nhìn nhận âm nhạc, một lĩnh vực của nghệ thuật sáng tạo, 
không chỉ với giai điệu bắt tai cùng giọng ca và những kĩ thuật 
luyến láy xuất sắc; mà phần lớn còn qua những thông điệp ý 
nghĩa, mang tính chất cá nhân lẫn tập thể mà bài hát đó truyền 
tải. Bằng tất cả những gì tốt đẹp nhất, tôi viết nên bài này với 
một lòng tri ân sâu sắc đến ban nhạc U2. Họ không chỉ là ban 
nhạc đã luôn hiện hữu và gắn bó bền chặt với tuổi thơ của tôi, 
mà còn là bốn trong những nhân vật có tầm ảnh hưởng mạnh 
mẽ nhất đến tôi trong những thời điểm khó khăn của cuộc 
sống.

Tôi đã từng bị bắt nạt khi chỉ mới 14 tuổi! Những cuộc bắt nạt 
tinh thần, thóa mạ, quấy rối trên mạng và cả trong cuộc sống 
đã luôn ám ảnh tôi trong suốt những năm Cấp hai. Đâu đó 
trong những mảng kí ức, tôi vẫn còn nhớ như in những ngày 
đi học bị xịt lốp xe. Có những kẻ rượt theo tôi đến tận nhà, 
phỉ vào tôi những câu từ mà thậm chí tôi còn không thể nghe 
nổi. Luôn có những kẻ khiến tôi cảm thấy bị xúc phạm, không 
ngừng buông những câu từ bén nhọn để tấn công. Cá tính, 
hình thể và năng lực của tôi trở thành những trò đùa quái ác, 
những mẫu chuyện không có thật, những lời phỉ báng và thị 
phi từ những con người vô cảm. Những lời xì xào, định kiến 
như “biến thành từng câu chữ”. Chúng “in đậm lên khuôn mặt 
tôi, rồi bỗng chốc hóa thành những âm thanh của hàng vạn 
giọng nói, cứ vang vọng mãi không dứt”. Họ đã khiến cho tôi 

BAN NHẠC U2
ĐÃ CÓ TẦM 
ẢNH HƯỞNG SÂU SẮC
ĐẾN TÔI NHƯ THẾ NÀO?
LÊ BẢO LÂM 
Đà Nẵng

cảm thấy bản thân mình thật tệ. Tôi đã không ngừng tự hỏi những câu hỏi ngu 
ngốc, dấy lên những nghi ngờ và đánh giá thấp sự tồn tại cùng năng lực của 
bản thân. Và cuối cùng, ở độ tuổi 14 chưa thể suy nghĩ chín chắn, tôi đã giữ im 
lặng và âm thầm chịu đựng trong suốt một thời gian dài.
Tôi đã gần như bỏ cuộc…
Nhưng vào thời khắc tối tăm nhất, như một luồng ánh sáng chạy liên hồi trong 
từng mạch máu, những câu hát của U2 lại vang lên trong tôi:

“And if the darkness is to keep us apart
And if the daylight feels like it’s a long way off
And if your glass heart should crack
And for a second you turn back
Oh no, be strong”
(Tôi tạm dịch rằng:
Nếu màn đêm định chia cắt chúng ta
Nếu ánh sáng làm ta như chơi vơi giữa chặng đường dài
Và nếu trái tim bạn có tan vỡ
Ngay tại khoảnh khắc mà bạn gần như bỏ cuộc
Ôi không, hãy luôn mạnh mẽ nhé!)
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Dẫu ‘Walk on’ ban đầu là một bài hát về “lòng cao thượng và sự hy sinh” – được phát 
biểu bởi Bono, lời bài hát này như cất lên tiếng lòng trong tôi, kéo tôi khỏi bờ vực đen 
tối của những định kiến, lời chỉ trích cổ hủ và sáo rỗng. Không còn những lần lắc lư 
theo điệu nhạc một cách vô tư, không còn khái niệm yêu thích một bài hát ‘chỉ vì nó 
có giai điệu hay’ nữa. Việc phải chịu đựng quá nhiều đã tạo nên một bước ngoặt trong 
sự nhạy cảm. Không đơn thuần chỉ là nghe, tôi như nhập vào cái hồn của bài hát và 
thấy cả bản thân mình trong đó. Tôi trở nên nhạy bén và hiểu được những thông điệp 
mà U2 truyền gửi qua từng câu ca. Hai từ ‘walk on’ vang lên như một bản anh hùng 
ca trong tôi, giúp tôi vững tâm đương đầu với những chông gai trước mắt. Vừa hiểu 
theo lớp nghĩa nguyên bản mà các anh thổi vào, tôi vừa biến nó thành châm ngôn 
khích lệ bản thân để củng cố niềm tin, lòng can đảm khi phải đối mặt với những khó 
khăn hay lời chỉ trích sáo rỗng (sự thật là tôi vẫn luôn lắng nghe những ý kiến và tiếp 
nhận một cách tích cực để có thể hoàn thiện bản thân mình hơn, nhưng dần dà, tôi 
cũng đã học được cách không để bị ảnh hường bởi những lời cáo buộc, kết luận vô 
căn cứ, vô nghĩa và có ý tấn công trực tiếp đến danh dự và lòng tự trọng của mình). 
Tôi phải ‘walk on’, tôi phải vững bước, không bao giờ bỏ cuộc trước những khó 
khăn, hay hả hê với những gì mình đạt được trong thực tại vốn chỉ mang tính chớp 
nhoáng.

Cho đến bây giờ, tôi vẫn luôn yêu quý các anh, vẫn dõi theo các anh, và luôn ao ước 
được tham dự những concert mà các anh tổ chức. Được biết rằng ‘Walk on’ ngày 
càng trở nên phổ biến và ý nghĩa sâu rộng hơn nữa khi được phát lên như một lời 
động viên gửi đến hàng triệu người dân nước Mỹ trong sự kiện đáng tiếc nhất lịch 
sử - ngày 11 tháng 9 năm 2001. Âm nhạc quả là một thứ gì đó thần kì do năng lực 
và trí tuệ của con người tạo ra, nhưng nó vẫn mang một sức mạnh to lớn, có thể ảnh 
hưởng trực tiếp đến nhận thức, tâm hồn và cuộc đời của con người. Các anh quả 
thực rất xứng danh là Ban nhạc huyền thoại của Ireland! Tôi không sử dụng bài viết 
này như một công cụ chỉ để phân thắng bại, hay chỉ để giúp tôi đạt được mục đích cá 
nhân. Tôi không lựa những lời hoa mỹ để viết, bởi đây là sự thật, và ngay từ lúc này 
đây, tôi sẽ không còn giữ im lặng nữa. Tôi sẽ đấu tranh cho chính bản thân mình, để 
tiếng nói và câu chuyện của tôi được lắng nghe, cảm thông và chia sẻ. Đây còn là lời 
tri ân sâu sắc mà tôi luôn muốn gửi đến U2 - những con người tài năng đến từ Ireland 
- “Xứ sở ngọc lục bảo”, là một trong những nơi mà tôi hằng ao ước được có cơ hội 
được khám phá, học tập và làm việc. Tôi sẽ luốn cố gắng nỗ lực để đạt được ước 
mơ, và sẽ mãi nhớ lời các anh: ‘Hãy luôn mạnh mẽ nhé!’.
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Có bông hoa hồng đen vừa nở, mọi người tự hỏi điều gì đã nhuộm đen màu trắng 
tinh khôi trước kia. Là tình yêu đã phủ đen mọi ngóc ngách của bông hoa ấy - một 
tình yêu cô đơn đến tuyệt vọng. Nhân tình thế thái có bao nhiêu vạn người, trái tim 
trao cho một người, kì diệu thì người đó cũng mới quay lại nhìn mình. Vạn nhất không 
có kỳ tích xảy ra, nỗi đau khổ thống trị làm người ta hận yêu, mang vào người chỉ 
chuốc toàn khổ đau.
Nhưng đã bao giờ câu hát xứ Ireland của Westlife khiến bạn phải suy nghĩ: “You’ll 
never live until you love” (Everyday I love you)?
Mỗi lần yêu là mỗi lần sống, theo một cách khác để ta nhận ra rằng, hóa ra cuộc sống 
có nhiều điều mới mẻ đến thế. Cuộc sống vận động cũng giống như điện tâm đồ, 
khi những cảm xúc lên xuống, tưởng như tận cùng của đau khổ rồi lại đến tận cùng 
của niềm hân hoan thì tức là ta còn sống, nhưng khi những gì hiện lên chỉ còn là một 
đường thẳng cứ thế trôi đi thì đó là trạng thái chết của sự sống. Tình yêu làm cho mọi 
thứ vận động không đồng nhất, làm cho sự sống nằm yên khẽ động đậy và làm sống 
dậy một ai đó mà trước đây ta chưa từng khám phá. 
Nếu thời gian đã xoa dịu đi những gì mà tình yêu tuyệt vọng để lại, người ta đủ dũng 
cảm để ngược trở về, kí ức sẽ cho chúng ta câu trả lời. Những rung động đầu đời để 
ta biết thế nào là quan tâm một người, bối rối trước một người và bỗng chốc trở nên 
vui vẻ vì một người như thế nào. Nếu không phải yêu, chúng ta sẽ không bao giờ biết 
được nụ cười của một người lại có thể mang đến nhiều sức mạnh đến vậy. 
Sau cùng, tình yêu không đơn thuần chỉ là niềm hân hoan cao hứng mà nó làm sao 
đấy để khiến người ta day dứt, thúc giục người ta phải thay đổi, hướng tới những 
giá trị chân-thiện-mỹ. Đó cũng là mục tiêu cao nhất của sự sống – đi tìm những giá trị 
đích thực.
Hoa hồng đen vẫn chỉ là hoa hồng đen nhưng ít nhất nó đã tự mình trở thành một loài 
hoa riêng, mang những đặc tính khác biệt. Nếu có thể cắt bỏ đi đoạn tình yêu ra khỏi 
cuộc đời, phải chăng ta chỉ còn sinh ra và chết đi? 
Ireland - đất nước của những giai điệu tình yêu. Có thể tôi không tìm được vị trí của 
Ireland trên quả địa cầu nhưng tôi sẽ tìm được tâm hồn Ireland khi nghe những nốt 
nhạc của xứ sở ấy. Và vô tình, tình yêu trong tôi bỗng trỗi dậy. 

Giai điệu Ireland,
GIAI ĐIỆU CUỘC SỐNG

CAO HOÀI THƯƠNG                 Hà Nội
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Hôm nay thị về. Căn phòng nhỏ của thị mờ mịt trong bụi bặm, trên bàn ăn vẫn còn 
vương vỏ cam khô quắt và chiếc ra đi ô nhỏ phủ đầy mình bụi của đường phố, 
suốt một tuần qua không ai ngó màng tới. Bước vào phòng thị thả người xuống 
giường, như một cành cây khô gặp cơn gió táp. Từ khe cửa sổ mấy tia nắng tràn 
vào nơi thị đang nằm, nắng không có âm thanh nhưng bức bối. Với tay lấy chiếc ra 
đi ô trên bàn, thị chẳng hy vọng nó còn chạy, thị chắc nó đã hư vì bị bỏ quên trong 
cái nóng ghê gớm của mùa hè này rồi. Có lẽ để an ủi lòng thị, chiếc ra đi ô vẫn bắt 
sóng một chương trình âm nhạc và một giai điệu vô cùng quen thuộc vang lên.
“… Goodbye, Papa, please pray for me
I was the black sheep of the family
You tried to teach me right from wrong
Too much wine and too much song
Wonder how I got along…”
Đến đoạn Shane hát, thị tắt đài và khóc. Đó không phải là lần đầu tiên bài hát ấy 
làm thị nức nở. Mùa hè oi ả của thành phố đã phủ khắp ngôi nhà ông Tưởng. Ngôi 
nhà cũ nằm trong cuối phố nhỏ mà mặt trước hướng ra phía đường bụi bặm, mặt 
sau hứng trọn ánh nắng gay gắt của mặt trời vào những lúc nóng gắt nhất. Thị 
thuê trọ nhà ông Tưởng đã được ba năm nay, thị ở một mình trong căn phòng nhỏ 
nhất. Tầng năm là tầng thượng, một bên là chỗ phơi quần áo, một bên được ngăn 
thành một căn phòng nhỏ, thực ra nó vốn dĩ từng là cái bếp của nhà ông Tưởng 
khi xưa. Căn phòng này mùa đông thì lạnh, mùa hè thì nóng bức, nhà vệ sinh và 
nhà tắm phải xuống dùng chung với tầng bốn. Biết bao cái bất tiện, thiếu thốn của 
căn nhà cũ kỹ này đều dồn lại vào căn phòng của thị vì thế nó là căn phòng có giá 
rẻ nhất. Chỗ thị ở, gần với trường đứa em thị đang học, gần cái bến xe tấp nập 
nơi bố thị thi thoảng gửi cân gạo, mớ rau. Và ông Tưởng chủ nhà cũng tốt bụng, 

luôn thông cảm với túng thiếu của người tứ xứ đi tha hương cầu thực. Ở đây, thị như ở gần 
với tất cả những yêu thương mà mình có.
Ánh nắng trời chiều chẳng biết tắt lịm từ bao giờ, khi thị tỉnh dậy thấy người ướt đẫm mồ 
hôi, đôi mắt sưng vù. Thị vừa khóc, trong giấc mơ của thị. Dốc hết sức lực, thị đứng dậy và 
đi loạng choạng như người say. Thị bật đèn và bắt đầu dọn nhà, những lúc đau khổ nhất thị 
thường làm việc, đó là liều thuốc duy nhất khiến thị trở nên bình tĩnh hơn. Dù đã tối những 
căn phòng vẫn không bớt nóng nực hơn bao nhiêu, người thị vã mồ hôi, chân tay thị vốn 
đau nhức vì cả tuần qua làm việc tăng ca liên tục càng rã rời, nhiều lúc thị như muốn ngất 
đi… Những giai điệu trong bài hát chiều nay nghe thấy trên ra đi ô còn âm vang trong đầu thị, 
những hình ảnh trong giấc mơ vừa rồi cũng vừa hiện lên trong tâm trí. Thị muốn quên nhưng 
vừa lại muốn nhớ, thị tìm chiếc ra đi ô nhưng chương trình âm nhạc đã ngưng phát sóng. Thị 
lại tìm bài hát đó trong điện thoại, đã lâu lắm rồi thị không nghe nhạc. Vừa nghe thị vừa nhớ lại 
trong giấc mơ chiều nay, thị thấy mình đang đi về miền quê hanh hao mùa gió Lào dạt từ phía 
bên kia biên giới, trên con đường nhỏ đất đỏ khô cằn, có một người cha đang đẩy chiếc xe 
đạp, vai đeo túi đồ nặng, mồ hôi lầm lìa. Đi lon ton phía trước là cô con gái nhỏ. Thi thoảng hai 
cha con lại dừng nghỉ dưới các bụi cây bên đường, rồi lại đi tiếp. Đi một đoạn xa, cô con gái 
nhỏ đã mỏi chân và bắt đầu khóc:
“Bố ơi con đói, con đau chân”
 Người cha mồ hôi đầm đìa, mặt đỏ bừng bừng nhìn con mà như muốn khóc theo. Cuối cùng 
ông liền cởi áo để làm cái địu, rồi địu đứa con lên lưng, một vai đeo túi đồ, tay dắt xe đạp bị 
thủng săm cả hai bánh mệt mỏi bước đi. Giấc mơ gợi nhắc thị câu chuyện của hai mươi năm 
trước, hồi còn nhỏ thị bị chó dại cắn, nhà xa bệnh viện ba chục cây số vậy mà sáng nào bố thị 
cũng chở thị trên chiếc xe đạp phượng hoàng cũ kỹ đưa thị đến bệnh viện tiêm thuốc. Dòng 
dã như vậy suốt một tuần. Thị nhớ có những hôm đang trên đường về thì gặp mưa to, sấm 
chớp đùng đùng, hai cha con ướt sũng, về đến nhà may không bị cảm lạnh. Có hôm những 
hôm trời nắng gắt mà xe còn hỏng giữa đường. Rồi có những hôm bố thị dốc hết những 
đồng tiền cuối cùng mua cho con ổ bánh mì trên phố, cũng đói lắm mà chỉ dám cắn một 
miếng tất cả để nhường cho con.
Rồi năm tháng cứ thế qua đi, người cha ấy đã dành cả cuộc đời để chạy theo ước mơ của 
thị, cho dù nó có viển vông đi chăng nữa. Những năm tháng thị học đại học trên thành phố, 
mỗi lần gửi tiền cho con bố thị đều nhắn “cố gắng học tập tốt nhé con”. Người cha vốn không 
bao giờ quản ngại nắng mưa, nợ nần chồng chất ấy đã dành trọn hy vọng nơi cô con gái nhỏ, 
mong cô sẽ thành tài và đưa gia đình ra khỏi cảnh khó khăn. Dù không biết bao nhiêu lần thị 
làm ông thất vọng và trái tim ông tan vỡ, đau xót. Không biết bao nhiêu lần thị vấp ngã, sa 
chân vào lỗi lầm trên đường đời… thế nhưng người cha giản dị ấy vẫn luôn tin tưởng vào thị. 
Ngày xưa có lần giận dỗi với bố mẹ, thị bỏ nhà ra đi. Rồi đến đêm cả nhà tất tả đi tìm, bố thị 
là người đàn ông mạnh mẽ vậy mà nghĩ đến cảnh sợ con nghĩ quẩn làm liều như  mấy chuyện 
mà ông nghe người làng kể lại mà người ông cứ run lên. Có lúc ông đã soi đèn pin xuống 
chiếc giếng làng, vừa gọi con vừa mếu khóc, thị nấp sau bụi cây chuối gần đó thấy bố khóc 
mà lòng hối lỗi quá chừng. Từ đó về sau thị không dám bỏ nhà đi nữa. Nhưng rồi khi lớn lên, 
thị vẫn phải ra đi, thị rời bỏ căn nhà nhỏ, rời bỏ làng quê xao xác những mùa gió hanh hao lên 
thành phố tìm hương vị mới của cuộc đời. Khi chiếc xe khách lăn bánh bố thị lặng lẽ nhìn theo 
không nói gì, nhưng ánh mắt ông tràn đầy âu lo. Anh lái xe không biết nghĩ những gì mà hôm 
đó anh bật bài “Season in the sun” khiến vài cô cậu học trò ngày đầu xa quê bồi hồi. Đó là lần 
đầu tiên thị nghe bài hát đó,  “good bye papa, please pray for me…” Thị biết, bố thị luôn chỉ 
mong ước cho con cái được bình an, khỏe mạnh. 

Ngày mai
nắng sẽ lên
HOA THƯỢC DƯỢC  
Sơn La
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Để trưởng thành thị cũng như rất nhiều người khác, thị vấp ngã và tuyệt 
vọng. Có một ngày rất tồi tệ đã từng xảy ra, ngày ấy tồi tệ đến mức mà thị 
muốn rũ bỏ cả cuộc đời. Tình yêu đầu tan vỡ, kết quả học tập sa sút. Bạn 
bè rủ thị đi uống rượu, hát hò để giải sầu như bao nhiêu lâu nay thường thế 
nhưng rượu chè và ca hát dường như không làm thị đỡ hơn. Hôm đó, thị 
mệt mỏi về kí túc xá và định chấm dứt tất cả. Trong lúc quằn quại đau đớn 
thị lại nhớ đến người cha tần tảo, thị nhớ đến những câu hát mà thị vẫn 
thường nghe, thị không thuộc những đoạn còn lại, chỉ nhớ đoạn Shane hát 
“I was black sheep of family…”, thị thấy mình bất hiếu biết bao khi định từ 
bỏ cuộc đời này. Sáng hôm sau thị tỉnh dậy, bố thị ngồi bên cạnh giường 
bệnh cô con gái vừa uống thuốc ngủ tự tử bất thành. Trông ông như già đi 
cả chục tuổi, thị ân hận vô cùng tận. Những năm sau ấy, mọi thứ đến với thị 
đều không dễ dàng. Có lẽ đó là số phận, nhưng thị đã học được cách chấp 
nhận mọi chuyện, mọi nỗi buồn thị giấu bặt sau nụ cười hiền lành. Mỗi lần 
gọi về nhà dù rệu rã thị vẫn cười nói: “Con sống tốt lắm bố mẹ đừng lo”…
Hai tiếng đồng hồ sau, thị dọn dẹp xong căn phòng nhỏ, rồi bắt đầu nấu 
cho mình bữa tối muộn. Bỗng có tiếng gọi cửa. Đó là cô gái hàng xóm ở 
dưới tầng bốn, ở cùng nhà chắc đã gần hai năm nhưng thị ít tiếp xúc với cô 
cũng như nhiều người hàng xóm khác trọ cùng nhà. Vì thị cứ sáng đi tối về, 
có những tuần nhiều việc quá thị ở luôn tại công ty nên ít khi gặp ai. Cô gái 
hàng xóm cầm trên tay rổ khoai lang đưa cho thị bảo.
“Mẹ em ở quê gửi lên mà không ăn hết, đem biếu chị chút ạ. Em định đem 
lên từ hôm qua nhưng không thấy chị có nhà.”
Thị cười ngại ngùng, tên người hàng xóm là gì thị còn chưa biết, chỉ biết cô 
là sinh viên một trường y gần đó qua bộ đồng phục trường mà cô thường 
mặc và thị chưa biết nói ra sao thì cô gái lại cười nói.
“Tuần sau em chuẩn bị đi du học, không ở đây nữa. Chị dọn xuống phòng 
em mà ở. Phòng em rộng rãi và ít nóng nực hơn, sóng điện thoại có hơi 
kém một chút nhưng cũng ổn hơn trên này. Lại gần phòng tắm nữa”.
Thị ngạc nhiên pha lẫn cảm động, một người mà thị chưa bao giờ tâm sự 
điều gì, chỉ chào hỏi qua quýt suốt hai năm qua lại có sự quan tâm đặc biệt 
đến thị như vậy, mãi thị mới nhớ mời khách vào phòng.
“Chị cảm ơn em, em tốt quá. Chúc mừng em, mà em du học ở tận đâu 
vậy?”
“Em đi Ireland chị ạ, chị biết không thi thoảng em lại nghe thấy tiếng ra đi ô 
của chị. Thời buổi người ta lướt và gạt màn hình nhiều như này mà chị lại 
có sở thích đầy hoài niệm, làm em nhớ đến ông bà em. Lúc chiều em nghe 
thấy chị đang nghe “Season in the sun của Westlife”. Em cũng thích những 
ban nhạc, và bài hát ngày xưa đó…”.
Cứ thế, thị và người hàng xóm mới thân nói chuyện mãi đến đêm. Khi tuyệt 
vọng, nói chuyện với một tâm hồn trẻ tràn trề ước mơ tươi đẹp về tương 
lai thị cảm thấy ngọn lửa sống trong mình được thổi bùng. Những ước xưa 
bị chôn vùi bỗng ùa về. Chỉ cần có ước mơ, tương lai sẽ được dẫn dắt. Từ 
giờ thị sẽ bắt đầu đổi thay, thị tin rằng rồi ngày mai những ánh nắng sẽ trở 
nên tươi đẹp hơn. 

Lần đầu tôi nghe “My love” là ở tiệm Café “Bầu trời”. Lời bài hát không khỏi khiến tôi 
nghĩ về một câu chuyện tình đẹp nhưng thật buồn. Cô gái ấy đã đi đâu mà để cho 
chàng trai một mình với nỗi nhớ mênh mông như thế.

“ A hole inside my heart
I’m all alone, the rooms are getting smaller
 I wonder how I wonder why
I wonder where they are
The days we had, the songs we sang together.”

Duy bật cười khi nghe suy nghĩ của tôi. Cậu với trên giá một cuốn album đã cũ chỉ cho 
tôi xem một bức ảnh. Trước mắt tôi là một màu xanh ngút ngàn, không chính xác là 
hai màu xanh, màu xanh thăm thẳm của bầu trời và màu xanh bất tận của những cánh 
đồng cỏ.

-         Cậu có biết đây là đâu không?
-         Đẹp quá, chắc là thiên đường?
-         Vừa đúng vừa không đúng. – Duy đưa tay xoa mái tóc ngắn của tôi rối tung

- Thiên đường trên mặt đất. Ireland đấy. “My Love” ở đây không nói đến cô gái nào cả, 
“My Love” ở đây nói đến quê nhà Ireland của Westlife. Khi các chàng trai Ireland trở 
nên nổi tiếng trên toàn cầu đồng nghĩa với việc họ phải xa quê hương nhiều hơn, họ 

My Love
TRẦN DIỆU LINH   

Hà Nội
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viết My love để bày tỏ nỗi nhớ thương quê nhà.

Tôi đã từng nghe về Ireland. Cũng từng đọc Gulliver du kí của Jonathan Swift – một tiểu 
thuyết gia người Ireland. Nhưng chưa từng uống Guinness và chưa từng đặt chân tới Ire-
land. Và ca từ bài hát thực sự khiến tôi tò mò. Làm sao người ta có thể yêu một mảnh đất 
nhiều đến thế?
-         “Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn!”
Một ngày nào đấy nếu cậu không ở Việt Nam nữa, cậu mới thực sự hiểu được cảm giác 
của những chàng trai Westlife.
-         Dù không hiểu nhưng tớ chính thức thành fan của Westlife rồi đấy! Nhạc gì đâu mà 
nghe như rót mật vào lòng ấy. ><
***************
Cứ như một lời tiên đoán. Một ngày đầu tháng 8, mùa thu chỉ vừa gõ cửa Hà Nội, tôi nhận 
được thông báo đơn xin học bổng của tôi đã được chấp nhận, và tôi sẽ được nhập học 
vào tháng 9 tới tại Hà Lan. Mọi thứ khá gấp, tôi cũng không kịp ghé “Bầu trời” thêm lần 
nào nữa.
Duy tiễn tôi ở sân bay.
-         Tặng cậu. – Duy rút ra trong một hộp CD. - Mong cậu sẽ không quên Việt Nam như 
Westlife đã luôn dành tình yêu sâu đậm với Ireland.
-         Uầy!!! Coast to coast bản gốc thật à! Cho tớ xong có tiếc không? – Tôi trêu Duy.
-         Có, đồ ngốc! Giữ cho cẩn thận khi nào về tớ lại nghe tới nghe ké đấy.
-         Còn lâu mới cho nghe ké. Lew lew…
***********
Những ngày đầu sang trong tôi chỉ tràn ngập nỗi nhớ. Tôi nhớ hồ Gươm. Tôi nhớ phố cổ. 
Tôi thèm đồ ăn mẹ nấu. Tôi nhớ Việt Nam, nhớ ba mẹ, nhớ cả “Bầu trời, cả Duy. Nhưng 
không dám than thở với ai sợ mọi người lo lắng. Nửa vòng trái đất không cho phép tôi 
chạy về nhà ngay tức khắc như khi còn bé được. Những lúc như thế tôi lại nghe Westlife, 
từng câu từng chữ ca khúc My love như đang nói ra tất cả những suy nghĩ trong tôi vậy. 
Tôi càng cố gắng lao đầu vào sách vở, học hành rồi đi làm thêm, cố gắng kết thêm nhiều 
bạn mới, cố gắng tham gia các câu lạc bộ, làm cho mình thật bận rộn nhưng bât cứ khi 
nào ngồi một mình trong tôi lại chỉ còn nỗi nhớ.
“ I try to read, I go to work
I’m laughing with my friends
But I can stop to keep myself from thinking
Oh no…”
-         Tớ biết ngay sẽ như thế này mà. – Duy lù lù xuất hiện trong lúc tôi đang vừa gặm ổ 
bánh mỳ vừa khóc vì nhớ nhà trong công viên.
-         Sao cậu biết tớ ở đây?
-         Ừ thì tớ đến kí túc xá thấy bạn cùng phòng bảo cậu xuống công viên bên kia đường 
đi dạo nên chạy sang.
-         Không không sai rất sai! Sao cậu lại sang đây?
-         Thăm cậu. Hỏi thừa. Thấy bảo Tết này có đứa không được về ăn bánh chưng nên 
mang sang cho. ☺ Ê ê đừng khóc nữa cái đồ ngốc này…
Tôi chẳng biết nói gì cứ thế khóc tu tu như đứa trẻ, vừa tủi thân lại vừa hạnh phúc.
-         Tiện thể sang đây rủ cậu tới thiên đường một chuyến cho biết.

-         Ơ là đi đâu?
-         Quên nhanh thế, đi Ireland ấy chứ đi đâu. Tớ cũng mới chỉ nghe qua lời kể và 
những bức ảnh ba chụp thôi chứ cũng chưa tới tận nơi bao giờ.
Thế là sáng hôm sau chúng tôi đi xe bus tới Ireland. Quả đúng như lời bài hát. Ireland đẹp 
và bình yên, một trong số ít những vùng đất mà tôi lỡ phải lòng ngay từ lần đầu đặt chân 
đến. Bảo sao Westlife lại thương nhớ quê nhà nhiều đến vậy.

“So I say a little prayer
And hope my dreams will take me there
Where the skies are blue
To see you once again, my love
Overseas from coast to coast
To find a place I love the most
Where the fields are green
To see you once again my love”
*******************
-         Cậu thấy không, trong chúng ta luôn có một thứ tình cảm thiêng liêng với nơi gọi là 
quê nhà. Và đôi khi càng ở xa tình cảm ấy lại càng được nỗi nhớ thổi bùng lên dữ dội.
-         Ừ. Tớ nghĩ lúc này tớ mới thực sự thấu hiểu trọn vẹn lời bài hát. Hiểu được chính 
xác cảm giác nhớ nhà tới da diết và thấy được vẻ đẹp tới nao lòng của Ireland. Âm nhạc 
đúng là kì diệu. Nó khiến một người bỗng phải lòng cả một vùng đất, yêu cả một phần văn 
hóa của nó nữa chứ.
-         Bớt nhớ nhà chưa?
-         Một chút. Nhưng thi xong kì này chắc chắn tớ sẽ cố gắng về nhà. Không cần hi 
vọng giấc mơ đưa mình về nữa, mà sẽ đặt vé máy bay về thẳng Nội Bài luôn!
-         Được, mong gặp lại cậu một tháng nữa ở Hà Nội… Nhớ mang Coast to Coast về 
Bầu trời cho tớ nghe ké nhé!
-         Chắc chắn rồi! ^
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VÀ ANH BIẾT
Sáng tác : Lê Thị Mỹ Bình

Tình yêu đó có khả năng hồi sinh
đem gió lành xua tan mây đen nơi nao
và anh biết những bài hát ngọt ngào

đừng thù hận nữa, bỏ qua đi
Và anh tự hỏi, anh có thể làm gì?

hãy đặt tay lên lồng ngực, lắng nghe
trái tim đập rộn ràng hay thì thầm khe khẽ

hãy tự hỏi, anh có thể làm gì cho tình yêu đó
Vì cảm xúc mềm yếu, mong manh như lá cỏ

và dễ bị dập vùi, nhưng có khả năng hồi sinh sau bão giông
và anh cũng biết những bài thơ ngọt ngào, đầy thơ mộng

đừng xót xa thêm nữa, khép lại khổ đau
Tự hỏi, chúng ta có thể làm được gì cho nhau

hay sẽ tiếp tục giày xéo lại những vết thương chưa lành
hay sẽ giúp nhau chắp vá lại từng mảnh

yêu thương của hai kẻ xa lạ
Đừng rời xa

dù anh bước tới hay anh chỉ đứng lại nơi đây
dù chỉ như khói mây

và anh biết có em trong đời

Day after day 
Time pass away 

And I just can’t get you off my mind
….

But if I let you go 
I will never know 

What my life would be
….

Với bạn điều gì sẽ khiến cho bạn ghi nhớ mãi?
Là khung cảnh nào đó? Là những ánh mắt ngọt ngào? Là từng câu chữ cắt 
sâu trong hồi ức? 
Hay là những điều vẫn còn dang dở trong tâm trí, những điều muốn mà không 
thể làm, những điều thích mà không thể nói, những điều ta luôn biết là vốn dĩ 
chưa bao giờ xảy ra.

Đêm.
Đêm nay rất khác. Sau một mùa đông dài cô quạnh thì cơn mưa rào đầu tiên 
cũng đến.Tiết trời bất chợt nhợt nhạt đi, se se mát lạnh.
Nó vẫn ngồi bên bàn làm việc, lạch cạch gõ chiếc bàn phím đã sờn từng con 
số, cố chỉnh cho xong dăm ba đoạn còn chưa hoàn thành trong bản kế hoạch 
quý sau. Buông tách cà phê nguội ngắt xuống cạnh chiếc đèn bàn xanh lục, 
cũng đã gần 4h sáng rồi.

Con người ta đôi khi thật là kỳ lạ. Những chuyện cũ từ thuở nào xa lắc, tưởng 
chừng đã quên từ lâu, mà chỉ sau một cú chạm nhẹ là mọi thứ lại ùa về.

Cũng bằng tầm này năm đó, là lần đầu tiên quen nhau. Nó cười, tự hỏi liệu 
người ta có còn nhớ nữa không.

Tôi có một 
giấc mơ

How can 
I let you go?

LÊ THỊ MỸ BÌNH     |    Yên Bái

NGUYỄN DUY HƯNG        |       Hồ Chí Minh
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Từ khi còn nhỏ, nó đã rất thích mưa. Còn gì thú vị hơn một buổi chiều được 
nhởn nhơ ngồi bên cửa sổ để ngắm trời ngắm đất, nhất là nhâm nhi thêm một 
cốc trà nữa để thêm ấm giọng ngâm nga vài câu hát thì lại càng tuyệt diệu. Còn 
gì phấn khích hơn khi nhong nhong ngoài đường, không dù, không áo, mặc cho 
nước mưa xối qua cơ thể, để thi thoảng khẽ rùng mình lại vì cơn lạnh kéo đến 
bất ngờ.

Ấy vậy mà năm đó nó lại ghét mưa đến lạ. Ghét những cơn mưa rình mò, canh 
me rồi bất chợt ào đến không báo trước. Bởi lẽ mỗi lần mưa là mỗi lần lỗi hẹn, 
mà thời gian lúc ấy vốn dĩ đã chẳng có bao nhiêu.

Có phải ở tuổi 22 này luôn là như vậy? Đúng người rồi thì thời điểm sẽ sai. Hay 
kẻ sai thời điểm là mưa?

Ngày mưa dông lớn nhất ở Hà Nội năm ấy, đổ cây đổ nhà, người bay đá chạy, lại 
là ngày mà hai đứa ngồi với nhau lâu nhất. Dạo một vòng nhỏ quanh bờ hồ. Bờ 
hồ hôm đó xác xơ quá.
Nhớ đêm ở trước nhà em. Chỉ có mưa lất phất bay theo ánh đèn đường cùng 
với hai đứa. Nó ôm em vào lòng, dịu dàng, thật chặt.
Một ngày trước lúc em đi. Đêm trước đó cũng như đêm nay, nó nằm hoài mà 
không ngủ được.
Rồi một ngày cuối bên em. Một buổi chiều điên khùng, say đắm.

Cảm giác bên em sao thật bình yên.

Cơn mưa đêm vẫn ồn ã ngoài hiên. Đúng là thật dại dột khi ở bên ai đó vào mùa 
mưa. Để bây giờ mỗi một tiếng gió lạnh luồn qua khe cửa, mang theo mùi hơi 
nước ẩm thấp, là một lần tiếng lách tách trên chiếc bàn phím cũ lại lặng yên theo.
Trong đầu nó khẽ nhấm nháp giai điệu một bài hát cũ. Điện thoại nơi tay, giờ là 
smartphone rồi, nếu muốn nghe thì chỉ vài cái click thôi là được. Nhưng nó không 
làm, có lẽ cái nó muốn giờ không phải là bài hát cũ ấy, mà là một bài hát của 
ngày xưa. Nó cứ yên lặng như vậy, không để một âm thanh nào khác chen lẫn 
vào khúc nhạc đang thầm thì bên tai cả.

Night after night 
I hear myself say

Why can’t this feeling just fade away 
There’s no one like you 
You speak to my heart 

It’s such a shame 
We’re worlds apart

******************

6h sáng. Nó với tay tắt chuông báo thức trước lúc đồng hồ kịp kêu. Ngoài phố bắt 
đầu vọng lên tiếng còi xe, tiếng người gọi nhau í ới, trẻ con đi học người lớn đi làm. 

Đứng dậy, nó đi đến bên cửa sổ, dang tay đẩy hai cánh cửa ra hết cỡ. Một luồng 
không khí tươi mới mát lạnh ùa vào phòng ngủ. Nó cười, một ngày mới lại bắt đầu.

Một tiếng tách nhỏ, hạt mưa cuối cùng còn đọng lại trên hiên nhà buông mình rơi 
xuống.

I’m too shy to ask 
I’m too proud to lose

But sooner or later I’ve gotta choose 
And once again I’m thinkin’ about 

Taking the easy way out 
But if I let you go 
I will never know 

What my life would be 
Holding you close to me 

Will I ever see 
You smiling back at me 

Oh yeah 
How will I know 
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‘Soledad
In my heart you were the only
And your memory lives on
Why did you leave me
Soledad…’

Xen giữa tiếng rè rè của sóng radio nhiễu là giọng hát ngọt ngào của những “chàng lãng 
tử hát tình ca” gắn với tuổi thơ biết bao người - Westlife. Cũng đã lâu lắm rồi tôi mới lại 
đắm mình trong những giai điệu xưa cũ, nhưng mỗi lần nghe lại đều gợi lên trong lòng tôi 
những cảm xúc khó tả.
Không lãng mạn như “My love”, cũng không lạc quan như “I have a dream”, nhưng 
Soledad để lại trong tôi như một nốt trầm sâu lắng giữa những bản tình ca ngọt ngào của 
nhóm nhạc Ireland đầy tài năng. Nó ẩn chứa một nỗi tiếc nuối, cô đơn vô hạn của chàng 
trai khi cô gái ra đi. Tên cô gái ấy được gọi rất da diết… Soledad. Có lẽ người con gái đó 
đã đi đến một nơi xa rất xa khiến chàng trai phải thốt lên đầy tiếc nuối ngay trong những 
ca từ đầu tiên:
“If only you could see the tears, in the world you left behind” (Giá như em có thể thấy 
những giọt nước mắt, ở thế giới mà em đã cất bước ra đi).
Cô gái đã đi xa, bỏ lại chàng trai một mình nơi đây khắc khoải nhớ nhung những kỷ niệm, 
những khoảng thời gian đầy tươi đẹp khi hai người còn ở bên nhau. Để rồi cuối cùng 
cũng chỉ biết tự hỏi trong vô vọng: “Why did you leave me?”
Bài hát này đã thực sự chạm đến trái tim biết bao người và… cả tôi nữa. Người ta nói 
khi thất tình, bạn sẽ tìm những bài hát buồn để nghe, để vơi đi nỗi buồn. Tôi chưa bao 
giờ thất tình, nhưng khi nghe những giai điệu, những ca từ của Soledad, tôi lại tìm thấy 
sự đồng cảm đến lạ lùng. Ngày còn nhỏ, tôi nghe bài hát này đơn giản chỉ vì yêu tiếng 
đàn ghi-ta, yêu giai điệu, yêu giọng hát,.. và giờ, khi đã hiểu được ý nghĩa của nó tôi lại 
phải cố gắng để không bật khóc, không khóc cho một chuyện tình đẹp nhưng dang dở 
đầy tiếc nuối…
Thanh xuân của tôi cũng không trọn vẹn. Bởi lẽ khi tôi bắt đầu hiểu và yêu thích bài hát 
này cũng là lúc tôi nhận được tin Westlife tan rã.
“Why did you leave me? Westlife; No matter what happens, I won’t leave you. I believe 
someday you will come back.”
Đó là điều khiến tôi kiên trì chờ đợi suốt 6 năm - như một mối tình đơn phương trong 
Soledad – để cuối cùng chàng trai của tôi cũng đã quay lại…

SOLEDAD
NỐT TRẦM GIỮA 
NHỮNG BẢN TÌNH CA
TRẦN THỊ HỒNG HẢI        |         Hà Nội
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Một chiều vàng trời trong và nắng nhẹ,
Gió khẽ đùa làn tóc rối ngang vai.
Bài tình ca anh còn ngân nga hát,
“Everyday I love you”
Giọt nắng đậu chênh vênh căn gác nhỏ
Bên tách cappuchino chúng ta mơ về những ngày xanh,
Lời hẹn ước về những ngày dài đi cùng nhau đến mọi chân trời mới lạ.
Về một Ireland 
  trong vắt
   và đầy tiếng chim ca.
Anh đã say sưa,
Kể em nghe về bờ cát dài của Keem Beach mộng mơ,
Nơi những cánh hải âu miệt mài không nghỉ.
Về vịnh Brittas nơi chúng mình sẽ đến sau những ngày dài làm việc mệt mỏi,
Để nghe biển rì rào thầm hát khúc tình ca.
Về một Dublin thân thiện,
Về những con đường vương nắng vàng rực rỡ
“Together we’re the very best”
Về nơi chúng mình sẽ cùng nhau xây dựng một tổ ấm của riêng hai ta.

Chỉ là…
Cuộc đời này nhiều ngã rẽ ngang dọc
Lời ước hẹn còn dang dở,
Ly cà phê vẫn đắng,
Và nắng vẫn nhợt nhạt trên những cánh lá cuối thu.
Anh về với chúa…
Những hạt nắng thôi nhảy trên tán lá,
Chú chim non buồn bã nép mình
Cuối cùng chỉ còn em với những ước hẹn xưa cũ
Vẫn miệt mài đi tìm một Ireland,
Một Ireland đau đáu trong tim.
Em vẫn tiếp tục viết tiếp hẹn ước của chúng ta,
Em sẽ đưa tình yêu của đôi ta đến nơi mà mình hằng mong đợi.
Chờ em nhé,
Mình đi cùng nhau.
       Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2019

Sớm nay đi làm, ngang qua một quán cafe, nghe thấy giai điệu của bài hát Soledad 
vang lên khiến tôi bồi hồi. Tôi thấy tim mình như có ai đó chạm nhẹ, cả một trời thương 
nhớ ùa về. Giữa tiếng còi xe chen chúc mà tôi như nghe thấy tiếng trống trường thưở 
nào và ký ức xưa như thước phim quay chậm:
Tùng!..Tùng!..Tùng!- Tiếng trống trường báo hiệu giờ giải lao đã đến, chúng tôi lao ra 
khỏi bàn ra ban công để chơi như ong vỡ tổ. Trong lúc đi ngang qua bàn giáo viên ra 
cửa thì tôi dừng chân vì nghe thấy tiếng nói chuyện khe khẽ:
-Này hôm qua cậu có nghe hot 10@10 không? Soledad đứng thứ nhất không?
…
Chưa đợi người được hỏi trả lời tôi đã vội quay đầu và xen ngang vào câu chuyện của 
hai bạn ấy: “Các cậu cũng nghe đài à, các cậu cũng nghe hot 10@10 à?”. Trước sự vồ 
vập của tôi, hai bạn gái nhỏ nhắn mỉm cười hiền lành:
- Bọn tớ có, cậu cũng nghe à?
- Tớ có!
Tôi vừa nói vừa ngồi sán vào bắt chuyện với hai bạn cùng lớp mà trước đó tôi chưa 
bao giờ nói chuyện. Kể từ khi học ở cấp 3 trường huyện, bạn bè cũ tôi chẳng có một 
ai, mỗi đứa học một lớp tùy vào điểm thi của mình. Bởi vậy, thấy được người bạn có 
cùng sở thích nghe đài như mình, tôi lấy làm  mừng lắm.
Tôi đã ngồi nán lại đó làm quen và cùng nói về sở thích nghe hot 10@10, nói về các bài 
hát và ca sĩ trong chương trình. Đặc biệt chúng tôi nói về Westlife, về đất nước của ban 
nhạc và các bài hát của nhóm đang làm mưa bão trên đài ngày ấy.
Đến cơ quan, tôi mở máy tính làm việc và đeo tai nghe. Tâm trí tôi không nguôi nghĩ tới 
bài hát và tôi đã bật nhạc, đắm mình trong giai điệu da diết và ngân nga “Soledad“... 
“Why did you leave me?”...

Những giợt nắng
Ireland

SOLEDAD
CẢ MỘT TRỜI 
THƯƠNG NHỚ

LÊ THỊ VÂN        |       Hà Nội

NGUYỄN THỊ TÌNH     
Hà Nội
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Tôi đã nghe bài hát này và nhẩm lại cả trăm lần nhưng chưa lần nào tôi thấy 
mình không thôi xúc động rưng rưng khi hát “Soledad“... “Why did you leave 
me?”... Dẫu biết “Soledad“ là một từ không có nghĩa trong tiếng anh và có nhiều 
quan điểm giải thích về từ này. Có người nói Soledad là từ ghép của Sole-tức 
cô đơn và Dad-tức là cha; Soledad tức là người cha cô đơn. Người khác lại 
bảo rằng Soledad chỉ đơn giản là cô đơn như trong tiếng Tây Ban Nha nhưng 
tôi lại nghiêng về quan điểm Soledad là tên một cô gái nhiều hơn. Soledad...
Soledad-mỗi lần ca từ ấy vang lên, nó như tiếng gọi tuyệt vọng, nỗi đau xé lòng 
của người ở lại dành cho người đã đi xa. Nó khiến người nghe cảm thấy một 
sự mất mát khôn nguôi và đồng cảm, day dứt sâu sắc với câu hỏi “Why did 
you leave me?”. Bởi lẽ, chúng ta ai cũng từng ít nhất một lần đặt ra câu hỏi như 
thế “Why did you leave me?”... Câu hỏi vô vọng không có câu trả lời mà chỉ có 
thể đáp lại bằng “Soledad“... Sự tinh tế của tác giả cùng với giọng ca tuyệt vời 
của Westlife-nhóm nhạc lừng danh một thời đến từ đất nước Ireland xinh đẹp 
đã khiến ta cũng như phần nào được giãi bày tâm sự của chính bản thân mình, 
thấy đồng điệu trong từng lời bài hát:

If only you could see the tears in the world you left behind
If only you could heal my heart just one more time

Mỗi lần nghe Soledad tôi lại nhớ những người bạn cấp 3 mà tình cờ tôi quen 
biết vì cùng nghe đài, nhớ những lúc ba đứa chụm đầu sau mỗi giờ chơi bình 
luận sôi nổi và cùng tựa vai nhau, nhắm mắt đưa tay hát “Soledad“... Đó là bài 
hát về nỗi đau về sự mất mát, là tiếng gọi vô vọng không thể níu giữ được giữa 
những người đã từng có với ta những kỷ niệm đẹp đẽ. Với tôi Soledad là bản 
tình ca bất hủ, nó có thể là tình cảm cha con, là tình yêu, là tình bạn… là hiện tại 
và quá khứ, là tiếc nuối, là đau thương...

Nguyen Tình
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Sau chuyến đi công tác dài ngày ở châu Âu, tôi quay trở về nhà, cùng với những kỷ 
niệm trong những ngày dài rong ruổi ở lục địa già này. Trong lúc đang soạn vali, có một 
món đồ rơi xuống. Đó là cái lót ly bia Guinness khá cũ.

Tôi có sở thích sưu tầm lót ly. Đi quán bar, quán pub ở quốc gia, thành phố nào tôi 
cũng lấy một cái. Cái lót ly này là ở một quán bar mà tôi, cùng với Sean, anh bạn thân 
người Ireland, đã xin người chủ quán ở một quán pub nhỏ ở Dublin.
…

Một năm trước, cũng vào khoảng thời gian này, Sean mời tôi đến nhà anh ở thủ đô 
Dublin, Ireland vào ngay dịp lễ thánh Patrick. Nơi đâu cũng tràn ngập màu xanh, màu 
xanh mà tôi đã thấy trong tấm ảnh ban nãy. Tôi được anh dẫn đi xem diễu hành, tham 
quan các địa điểm nổi tiếng ở thành phố và trước khi trời tối, bọn tôi vào một quán pub 
nhỏ nằm cách xa trung tâm thành phố (lúc đầu tôi muốn đi Temple Bar do đọc các bài 
báo quảng cáo, nhưng Sean đã ngăn tôi lại kịp thời, mà lý do thì chắc ai cũng biết).

Men say 
Ireland LÂM HOÀNG NGUYÊN     

Hồ Chí Minh

Quán nhìn khá cũ và nhỏ. Trên quầy bày đủ thứ thức uống mà bạn có thể nghĩ đến: 
bia, rượu, whiskey và các đồ uống có cồn khác. Trước khi sang đây tôi đã có tìm 
hiểu một ít về văn hóa của người Ireland, và cũng biết một số stereotype mà người 
nước ngoài hay đặt cho họ, như nói về lượng tiêu thụ bia thì Việt Nam nằm top châu 
Á, nhưng nếu so với người Ireland thì chả có nghĩa lý gì. Họ là những người “lúc nào 
cũng say” (có vẻ thế thật qua con mắt người nước ngoài), là nước sở hữu hãng bia 
đen Guinness nổi tiếng thế giới và là nước xuất khẩu những chai whiskey thượng 
hạng nhất. Hôm ấy, loa của quán phát bài nhạc “Seven Drunken Nights” của nhóm 
nhạc The Dubliners mà tôi mới vừa nghe vài hôm trước:

“…Ay, you’re drunk, you’re drunk you silly old fool
Still you cannot see
They’re two lovely geranium pots me mother sent to me
Well, it’s many a day I’ve traveled, a hundred miles or more
But laces in geranium pots I never saw before…”

Tôi không biết sao bài hát này lại cứ vang mãi trong đầu tôi từ lần đầu tôi mới nghe. 
Có phải tại giai điệu vui tai? Hay là do tôi thắc mắc, cái xứ sở gì mà chỉ biết uống từ 
sáng tới chiều, bảy ngày một tuần, lúc nào cũng say như lời bài hát lại là một quốc gia 
giàu có, thịnh vượng. Tôi cũng không biết, chỉ là tôi thấy rất thích giai điệu của bài hát 
này, và tôi nhận ra bài hát ngay khi nhạc vừa cất lên.

Nhưng phải công nhận, dân Ireland mà uống bia thì không có nơi đâu đọ nổi. Tôi 
uống chỉ có chút bia đen mà đã xây xẩm mặt mày, còn Sean thì không biết say – anh 
cứ uống hết chai này đến chai khác. Ngồi trong quán, tôi không bao giờ thấy quán 
quá đông, nhưng cũng không quá vắng, do cứ hết tốp này về thì lại có tốp khác mới 
đến. Tôi đã đi qua nhiều quốc gia, cũng đã ở cái xứ “bạn nhậu” của Ireland ở châu Á 
là Việt Nam và ở châu Âu là Đức với lễ hội Oktobefest, nhưng chưa bao giờ tôi thấy ở 
đâu uống nhiều như ở Ireland, hay cụ thể hơn là ở Dublin đây. Sean bỗng quay sang 
hỏi tôi:

• Anh có thấy nãy giờ tôi với anh làm quen được thêm mấy người nữa không?
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• Có. – Tôi đáp.
• Đấy! Ai cũng thân thiện, nhờ vào mấy thứ này cả đấy! – Sean chỉ tay vào chai bia 
đen của anh.

Ừ nhỉ, đúng thật. Tôi không biết người khác ra sao, nhưng tôi thấy những người Ireland 
tôi gặp đều rất dễ mến, thân thiện, đặc biệt là anh bạn thân Sean của tôi đây, và ai cũng 
có thể bắt chuyện được với họ, nếu bạn có thêm chai bia thì càng tuyệt nữa. Có lần tôi 
đọc được một bài báo viết rằng, người trẻ của Ireland rất đông, và họ cũng rất biết cách 
tận hưởng cuộc sống, trong đó có việc đi “uống”. Họ coi đó là một phần quan trọng của 
cuộc sống, và của văn hóa Ireland, một nền văn hóa với những quán bia, quán rượu đã 
rất lâu đời. 

Quay lại với quán bia, với bản nhạc, tôi lại thấy hay. Người Ireland, họ say mà biết mình 
say, họ say nhưng vẫn tỉnh táo, có khi còn hơn cả lúc không say. Cùng với chai bia, họ 
có thể làm quen, xóa bỏ hết những rào cản biên giới, sắc tộc, với tất cả mọi người. Tôi 
với Sean thân nhau cũng nhờ những lần anh rủ tôi đến một quán Irish pub ở London, 
những lần đầu tôi biết đến một loại bia thật ngon, thật đặc biệt – bia đen Guinness. Và 
thật sự, khi đến với Ireland, tôi có cảm giác thân quen lạ thường dù mới chỉ đặt chân 
đến, một cảm giác như quay về nhà vậy – ai cũng thân thiện, dễ gần, và luôn có đủ bia 
cho một câu chuyện dài…

Vài hôm sau, anh dẫn tôi đi đến một địa điểm nổi tiếng của Ireland. Sean không uống 
bia, một phần vì anh lái xe, nhưng quan trọng nhất vẫn là để cùng tôi ngắm nhìn cảnh 
vật cho thật trọn vẹn, và giới thiệu với tôi thật nhiều thứ hay, mới lạ mà tôi chưa bao giờ 
chứng kiến.

Những cung đường cùng cảnh vật thật hùng vĩ, đẹp đẽ dần trôi qua theo hai bên khung 
cử sổ. Vách đá Moher – địa điểm du lịch nổi tiếng của Ireland, dần hiện ra trước mắt tôi. 
Vách đá dựng đứng, đương đầu với bao ngọn sóng đang dạt dào từ Đại Tây Dương 
mênh mông, mang một màu xanh tươi của đất nước Ireland xinh đẹp. Vách đá ấy, trong 
suy nghĩ của tôi, cũng như những người dân Ireland vậy. Họ đứng vững qua biết bao 
nhiêu sóng gió, bao nhiêu cuộc chiến tranh, áp bức ngoại bang, nhưng vẫn vươn lên, 
vẫn nở những thảm cỏ xanh tươi trở thành một quốc gia phát triển thuộc hàng cao nhất 
của thế giới. “Work smart, play hard”, tôi chợt quay qua nói với Sean và đoán rằng, có 
lẽ người dân nào ở quốc gia này cũng vậy. Họ có thể có “seven drunken nights” để hòa 
nhập, sống trọn vẹn đời sống tinh thần của họ, nhưng vẫn tỉnh táo để làm việc, để đóng 
góp, phát triển xã hội, dân tộc và đất nước.

Anh chở tôi về, và chúng tôi cùng ra sân bay, chuẩn bị cho những ngày dài “tỉnh táo” 
để làm việc, quay về cái xã hội đầy hối hả, hấp tấp, mà còn lâu mới thoát ra được như 
mấy “đêm say” vừa rồi ở Dublin.’

…

Tôi choàng tỉnh dậy. Bên cạnh là laptop vẫn còn đang vang vang tiếng nhạc “Ay, you’re 
drunk, you’re drunk you silly old fool” của “Seven Drunken Nights” và cái lót ly bia Guin-
ness của bác tôi ở cạnh để chuẩn bị cho bài thuyết trình về Ireland ngày mai, và tôi vừa 
trải qua một giấc mơ kì lạ. Nhưng những gì tôi đã tìm hiểu, và chính giấc mơ đã mang 
lại cho tôi một niềm hy vọng rằng, tôi sẽ được đến đất nước Ireland một ngày không 
xa, được làm bạn, và được “say” với những con người nơi đây, trong điệu nhạc “Sev-
en Drunken Nights” cùng với những “The Dubliners” chính hiệu.

Núi 
Wicklow
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Boyzone là một ban nhạc nam năm thành viên gồm Ronan Keating, 
Stephen Gately, Mikey Graham, Shane Lynch, Keith Duffy được thành 
lập năm 1993. Album “Said and Done” được phát hành năm 1994 
như một cột mốc đánh dấu sự ra đời của một trong những ban nhạc 
Ireland nổi tiếng nhất thập niên 90, chinh phục hàng triệu trái tim người 
hâm mộ từ Đông sang Tây. Trước khi một trong những giọng ca chính 
của ban nhạc là Stephen Gately qua đời do bị suy tim vào năm 2009 
tại Mallorca, Tây Ban Nha, Boyzone đã cho ra mắt bảy album tổng 
hợp gồm nhiều bài hát mà cho đến ngày nay đã trở thành những giai 
điệu bất hủ trong lòng công chúng yêu nhạc như “No matter what”, 
“Everyday I love you”, “Picture of you”… Trong kho tàng âm nhạc mà 
Boyzone dành tặng cho cuộc đời, có một ca khúc gây được rất nhiều 
tiếng vang khi đã truyền tải được giai điệu mượt mà lẫn cảm xúc xao 
xuyến cũng như đã gửi đi thông điệp về một thứ tưởng chừng như 
rất nhỏ bé nhưng lại có sức ảnh hưởng vô cùng tận, đó là bài hát 
“Words” – “Ngôn từ”.
Bài hát ra mắt năm 1996, nằm trong CD album thứ hai mang tên “A 
Diferrent Beat”. Bài hát là bản cover từ bản gốc của Bee Gee và bản 
cover này của Boyzone được xem là một trong những bản cover 
“Words” thành công nhất mà khi nhắc đến “Words” là không thể nào 
không nghĩ đến Boyzone. Bài hát nói về lời tỏ tình của một chàng trai 
đối với cô gái mà anh yêu. Mặc dù cô gái xem những lời chàng trai nói 
chỉ là những lời tán tỉnh hoa mỹ, nhưng đối với chàng trai, những lời 
nói đó tựa tiếng lòng chân thật nhất và cũng chính là tất cả những gì 
chàng trai có để biểu lộ tình cảm của mình.

Words make Words
NGUYỄN THÁI SANG      
Hồ Chí Minh

It’s only words
And words are all I have
To take your heart away

Đây cũng chính là những câu nói để lại trong tôi nhiều xúc cảm và niềm 
suy nghĩ nhất bởi vì sự ngầm khẳng định của câu hát cũng như tính thức 
thời của một bài hát trong quá khứ có thể liên kết mạnh mẽ đến hiện tại 
và thậm chí cả tương lai về sau cũng vậy. Vượt qua bối cảnh của bài hát, 
những câu hát này đã truyền đi một thông điệp to lớn và sâu sắc hơn 
rất nhiều: Mặc dù chỉ là những từ ngữ, ngôn từ vô hình (It’s only words), 
không màu sắc lộng lẫy, kiêu sa; không hình thù to lớn, dữ tợn nhưng lại 
hoàn toàn có đủ sức mạnh để nắm giữ trái tim của một con người (And 
words are all I have, to take your heart away).
Như một vị thánh nhân trong tín ngưỡng Hindu, Sam Veda đã từng nói 
“Beautifully crafted words have the power to captivate the mind of any-
body” – “Những từ ngữ đẹp có sức mạnh quyến rũ tâm trí của bất kỳ ai”. 
Quả thật đúng như vậy, một lời nói tốt đẹp của bạn có thể khiến người 
nghe nó vui suốt cả một ngày dài hoặc cả nhiều năm tháng về sau. Trái 
tim thiếu nữ của một cô bé trung học có thể trở nên bừng sáng cả ngày 
chỉ bởi một câu nói “Xin chào!” từ chàng trai cùng lớp mà cô bé đã cảm 
nắng bấy lâu nay; niềm hãnh diện của một người con có thể sẽ không 
bao giờ vụt tắt khi nghe được câu nói “Con là niềm tự hào của chúng 
ta” từ chính gia đình của mình; một lời động viên, an ủi của những cổ 
động viên dành cho một cầu thủ vừa gặp thất bại cay đắng sẽ trở thành 
một liều Vitamin tích cực trong chặng đường bước lên đỉnh vinh quang 
của người cầu thủ. Không cần những lời nói hoa mỹ, tâng bốc, chỉ cần 
lời nói phát ra từ tận tấm lòng với thái độ trân trọng và biết ơn thì lời nói 
của bạn sẽ góp phần làm cho thế giới của một người trở nên tốt đẹp 
biết nhường nào, bởi vì một người có thể không nhớ những việc bạn 
đã làm cho họ, nhưng họ sẽ không bao giờ quên được cảm xúc mà họ 
nhận được từ bạn. Một lời cảm ơn khi bạn nhận được sự giúp đỡ hoặc 
một lời xin lỗi khi bạn phạm phải lỗi lầm, một lời khen dành cho ai đó khi 
bạn cảm thấy họ xứng đáng, một lời khuyên chân tình dành cho người 
bạn quan tâm; một câu xin chào đối với một người xa lạ, một lời tạm biệt 
đối với những người thân thương khi phải rời xa…Tất cả ngôn từ, câu 
chữ, lời nói bạn dành cho thế giới bên ngoài như những dây đèn neon 
đang chờ được thắp sáng trong khu vườn tâm hồn của bạn. Càng nhiều 
lời nói đẹp được trao đi, càng nhiều dây đèn neon được thắp sáng và 
đến một ngày bạn sẽ nhận ra khu vườn tâm hồn của mình rực rỡ đến 
nhường nào. Ánh sáng từ khu vườn ấy không chỉ làm tươi sáng niềm 
hạnh phúc trong bản thân bạn mà còn lan tỏa ánh sáng ấy đến những 
người xung quang, khiến cả thế giới trở nên tươi sáng và ấm áp ngay cả 
những lúc đang rơi vào tình thế đen tối nhất.
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And words are all I have
To take your heart away

Như trong câu hát trên, bạn có thể dùng ngôn từ để giữ trọn trái tim của một người, 
nhưng nơi bạn cất giữ trái tim ở đâu mới là điều quan trọng. Bạn lưu giữ trái tim trong 
vùng đất hạnh phúc hay trong căn phòng của sự thù hằn, tức giận. Điều đó chỉ mình bạn 
có thể quyết định. Ngôn từ mang trong mình một sức mạnh vô cùng to lớn, có thể xoa 
dịu mọi nỗi đau hoặc thậm chí gieo trồng vạn niềm hạnh phúc. Tuy nhiên, không phải ai 
cũng có thể nhìn thấy được sức mạnh chữa lành kỳ diệu của ngôn từ mà thay vào đó, 
họ lại biến ngôn từ thành một loại vũ khí để tấn công, miệt thị người khác và hậu quả nó 
để lại vô cùng đáng sợ, thậm chí là tước đi sinh mạng của một con người. Điển hình cho 
việc này chính là việc một bé gái mười tuổi ở Mỹ đã phải kết thúc mạng sống của mình 
bằng việc treo cổ tự tự bằng chiếc khăn quàng cổ sau khi bị bạn bè ở trường miệt thị là 
xấu xí, béo ú và bẩn thỉu. Đây chỉ là một trong rất nhiều trường hợp đáng tiếc xảy ra khi 
người ta xem thường sức mạnh của ngôn từ. Những câu nói tưởng chừng vô thưởng 
vô phạt đó như những vết dao khắc sâu vào tảng đá tâm trí của con người và đến khi 
họ cảm thấy như bị tảng đá đó đè nặn đến mức ngộp thở, phải tìm mọi cách để tống 
khứ nó đi thì mọi chuyện đã quá muộn. Như Pearl Strachan Hurd đã từng nói “Handle 
them carefully, for words have more power than atom bombs” – “Hãy cẩn thận trong 
lời nói vì ngôn từ bạn sử dụng có sức mạnh nhiều hơn cả những trái bom nguyên tử”. 
Những câu nói châm chọc, những lời miệt thị về cuộc sống của người khác, những lời 
nói đầy thương tổn mà bạn cho là “có gì đâu, vui mà”, “nói tí làm gì dữ vậy” có thể hủy 
diệt toàn bộ niềm tin của một con người, niềm tự hào của một gia đình, tương lai của 
một người con, hạnh phúc của một người chồng, người vợ. Để rồi sau này khi nhìn lại, 
sự cắn rứt, day dứt trong lương tâm khi nghĩ về những lời “không – nên – nói” đã nói ra 
sẽ ăn mòn, bòn rút sức sống của chính bản thân bạn. Những lời nói xấu xa, những câu 
miệt thị, châm chọc…chúng hoạt động như một cái boomerang, dù ta có ném vào ai đi 
chăng nữa thì cuối cùng, người nhận lại cũng cũng là chính bản thân ta. Sự tự diệt đã 
bắt đầu ngay từ khi ta dùng ngôn từ làm vũ khí để tấn công người khác.
Những câu hát trên trong bài hát “Words” của Boyzone đã gửi đi một thông điệp sâu sắc 
và mạnh mẽ về sức mạnh của ngôn từ trong cuộc sống hằng ngày. Sống chậm lại, nghĩ 
nhiều hơn, trân trọng từng lời mình nói ra chính là cách mà ta có thể mang lại hạnh phúc 
cho bản thân mình và cả hạnh phúc cho những người mà ta yêu thương. Suy cho cùng, 
lời nói có thể mang chúng ta đến nhiều nơi, nhưng đến tột cùng của hạnh phúc hay đến 
vực sâu của đau đớn chính là do bản thân ta quyết định. Và trước khi muốn nói một 
điều gì đó với bất cứ ai, hãy nhớ về những câu hát này như một tấm gương phản chiếu 
hình ảnh của chính bản thân mình trong giây phút ấy, giây phút mà ta “take sombody 
heart away” – “chiếm giữ trái tim của một ai đó”

It’s only words
And words are all I have
To take your heart away
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Sài Gòn, ngày… tháng… năm…

Thương gửi con trai yêu của mẹ!
Trong cơn mưa rào đầu mùa của Sài Gòn hôm nay, mẹ lại ngồi bật tới lui nghe hoài 
bài hát “A Mother’s Love Is a Blessing” của nhạc sĩ Thomas P. Keenan. Giọng ca 
vang và ấm áp của Dún Aengus cứ như những tiếng chuông lòng khiến mẹ xúc 
động muốn khóc, lại ngồi viết vài dòng gửi vào tương lai cho con yêu… 
Chàng trai 6 tuổi của mẹ!
Lại như những lần trước, mẹ viết những trang thư cho con, để gửi cho con vào 
ngày con lớn khôn. Thói quen viết thư và nhật ký cho con đã được 6 năm rồi! Mẹ 
như người gom nhặt ký ức tuổi thơ con, để một mai khi con đủ lớn và rời xa vòng 
tay mẹ, những cánh thư hôm nay sẽ là hành trang cùng con rong ruổi trên bước 
đường khám phá thế giới rộng lớn bao la… 
Hôm nay ngồi nghe bản nhạc ra đời rất-rất lâu trước cả ngày mẹ chào đời, cảm 
giác bài hát như chạm đến trái tim mẹ, chạm đến tận cùng tâm can mẹ, như nói hộ 
cả nỗi lòng của mẹ.
An Irish boy was leaving,
Leaving his own native home;
Crossing the broad Atlantic,
Once more he wished to roam.
Bài hát đã bắt đầu như vậy, cũng như khi con đọc được những dòng chữ này của 
mẹ, nghĩa là con đã sẵn sàng để bước chân ra thế giới bên ngoài, để lang thang 
khắp xứ sở đó đây, để vùng vẫy với những sắc màu phong phú của cuộc sống bao 
la này! 
Nhiều khi mẹ nghĩ, không biết sau này con trai mẹ muốn làm gì? Ước mơ của 
con lúc này khi thì được làm Phi công, lúc lại muốn trở thành Bác tài xế lái xe, vào 
những lúc chơi vui con lại ước ao trở thành Anh phục vụ quán ăn. Giữa muôn vàn 

Thư gửi con trai
NGUYỄN ĐỨC THÙY ANH       
Hồ Chí Minh

ước mơ đó, mẹ không biết con sẽ trở thành nhân vật nào của tương lai. Điều quan trọng 
không phải con làm nghề gì, điều quan trọng là con có hạnh phúc với việc con làm hay 
không? 
Rồi cũng đến một ngày con sẽ muốn có ai đó nắm tay con cùng đồng hành. Khi đó con sẽ 
ở tuổi nào nhỉ? 30? 35? Hay 40? Mẹ cũng không biết nữa! Mẹ chỉ biết chắc một điều rằng 
khi đó chàng trai của mẹ sẽ đủ lớn, đủ mạnh mẽ, đủ bản lĩnh để bảo vệ một cô gái. Như 
chàng trai trong bài hát mà mẹ đang nghe… 
And as the years go onward
I’ll settle down in life
I’ll find a nice young Irish girl
And I’ll make her my sweet wife
À… và rồi con cũng sẽ có những đứa con của con. Những đứa trẻ luôn có thể làm ‘vướng 
tay vướng chân’ một người có ước muốn tự do, nhưng cũng là niềm hạnh phúc khiến 
những bước chân rong ruổi mỏi mệt có thể dừng lại và sống dưới một mái nhà yên ấm 
an vui. Những chuyến đi của con sẽ không còn một mình, sẽ đi xa cùng bạn đời và những 
đứa con xinh. Khi chúng nó lớn lên, con trai à, vẫn hãy nhắn nhủ với những đứa cháu 
cưng của mẹ, rằng… 
A mother’s love’s a blessing
Wherever you may roam
Keep her while she’s living
You’ll miss her when she’s gone
Hạnh phúc diện diện ở những điều giản dị nhất, con à! Hạnh phúc của ba mẹ, cũng như 
hạnh phúc của con và bạn đời sau này, sẽ là nhìn thấy con cái mình lớn lên, yêu thương 
và quấn quít với gia đình. Mẹ không giữ chân con bên mình mãi mãi, mẹ tiếp sức để con 
được bay đi xa thật xa, nhưng hãy luôn nhìn lại, luôn nhớ đến ngôi nhà nhỏ với mảnh vườn 
be bé xinh xinh, nhớ đến ba mẹ ngồi đây ngóng trông con, chờ đợi khuôn mặt nở nụ cười 
của con, hạnh phúc mong đợi vòng tay ôm của con… 
Hãy cứ bay đi đến chân trời con mong mỏi được khám phá! Chỉ đừng quên rằng ở đây 
còn có một gia đình luôn mở rộng cửa đón con trở về!
Và hãy luôn nhớ trong tim con… 
You’ll never miss a mother’s love,
Till she’s buried beneath the clay!
Mẹ yêu con, một tình yêu không gì có thể so sánh được!
Mẹ của con.

P.s: Mẹ hy vọng khi con đọc bức thư này thì đường link này vẫn còn hoạt động tốt để mẹ 
con mình cùng lắng nghe bài hát này nhé https://www.dunaengus.eu/  
Điều kỳ diệu nhất của âm nhạc là khi nó chạm đến trái tim của người nghe mà không cần 
biết người ấy đến từ đâu, quốc tịch gì, là người Việt hay người Ireland. Cũng có thể, trái 
tim của mọi bà mẹ trên thế giới này đều cùng một nhịp đập như nhau khi nghĩ về con của 
mình.
Yêu con! 
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Chiều nay được nghỉ nên ở nhà nghe nhạc. Nghe bản 
nhạc “My Love” của nhóm nhạc Ireland Westlife huyền 
thoại mà cảm xúc lâng lâng khó tả. Những câu hát khắc 
họa những rung động đầu đời của 2 trái tim trẻ tuổi. Cái 
cách họ bắt đầu nói chuyện với nhau, chơi đùa bằng 
những gắn liền với tuổi thơ của bao người trong đó có 
mình thật sự làm tâm hồn mình chợt nhớ quê, nhớ tuổi 
thơ da diết. Và cái cách họ thinh thích nhau, rồi thương 
nhau giấu giếm, rồi sợ làm nhau buồn, mong mỏi gặp 
nhau, rồi những câu hứa hẹn, những sự đợi chờ, những 
đêm thao thức nhớ về nhau, và những giọt nước mắt. 
Tất cả thật giống như mối tình đầu với bao khắc khoải 
nhớ mong nhưng cũng thật đẹp, thật tinh khôi, trong 
sáng mà ai cũng có.

Kho báu của 
Ireland
HUỲNH DIỆU HUY        |         Hồ Chí Minh

TRINITY COLLEGE

Lâu rồi mới được có dịp thả lòng trôi một mạch trong 
một thứ cảm xúc đẹp như thế. Nghe xong mà nhớ lắm 
những ước mơ đầu đời lúc còn lớp chín. Mà lúc đó mơ 
ước được đi du lịch vòng quanh thế giới. Cũng muốn 
được đặt chân đến đất nước Ireland xinh đẹp một lần. 
Muốn đến Dublin, thủ đô của Ireland, thỏa sức khám phá 
vẻ đẹp của một quốc gia có chất lượng sống tốt nhất thế 
giới. Muốn thăm thư viện Trinity College Library với cuốn 
sách cổ Book of Kells, theo tương truyền, được sáng tạo 
bởi các thiên thần. Một cuốn sách viết hoàn toàn bằng 
tay đẹp nhất, giá trị nhất, quý giá nhất còn tồn tại.
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Việt thôi, tao chúa ghét nhạc tiếng Anh, bởi nghe cũng chả hiểu gì.
- Thế mà chị nghe My love.
- Ô hay, tao đã kể xong đâu, còn chưa hết cái mở đầu. Tao biết đến My love là nhờ 
quán cà phê 1987 ở đầu hẻm, ngày nào quán cũng mở cho khách nghe, tao nghe riết 
đâm ra ghiền. Cái lần đầu tiên nghe giai điệu của My love, cảm giác rất khác lạ, không 
giống với các bài hát nước ngoài khác. Thế là tao tìm hiểu, ghi chép lại tất cả những gì 
liên quan đến My love và cũng kể từ đó tao biết đến Westlife- một nhóm nhạc huyền 
thoại, các bài hát của Westlife không những gây cơn sốt ở châu Âu mà còn ở châu 
Á, châu Phi và Australia. Tao thích cái việc ngồi tra cứu, rồi xem đi xem lại các thông 
tin, hay bài hát thậm chí các hoạt động trong ngày của Westlife rồi nghêu ngao bài My 
love. Tao sưu tầm rất nhiều ảnh của Westlife dán khắp phòng, đến ngủ tao còn mơ thấy 
Westlife nữa là.
- Ôi trời, kể ra chị cũng đam mê âm nhạc phết đấy.
- Như thế đã là gì, mới mở đầu thôi nhóc, thân bài còn gay cấn hơn nhiều.
- Hóng quá, chị kể nhanh lên.
- Cái đêm 1/10/2011 phải nói là đêm định mệnh, đêm để tao được gặp các chàng trai 
Westlife và cũng kể từ đêm đó tao phải đối mặt với trận đại hồng thủy…
- Cái gì? Nghe cứ như phim vậy.
- Cơ mà giống thật mày à, một thước phim ngắn chứa đựng nhiều cảm xúc. Đó là đêm 
“Gravity tour”. Westlife xuất hiện tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. 
- Ô!! Thật hả? Nhưng sao… sao mà chị ra Hà Nội được?
- Bình tĩnh đã nào! Phải nói năm đó tao thần tượng Westlife đến điên dại, tao cập nhật 
hình ảnh, thông tin mỗi ngày. Khoảng đầu tháng 8/2011, trên mạng xã hội xuất hiện 
thông tin Westlife sẽ đến Hà Nội. Tao vui mừng tột độ, cảm giác như trên mây vậy.
- Đừng nói là chị phát điên nha!
- Cũng gần như vậy! Tao bắt đầu lên kế hoạch để dành tiền, mượn tiền, vận dụng tất cả 
các cách để có tiền. Mày còn nhớ cái Mai, hồi tết vô nhà mình chơi không?
- Phải cái chị xinh xinh hồi mồng 3 tết không?
- Đúng rồi. Năm tụi tao học lớp 8 thì nhà cái Mai chuyển ra Hà Nội sinh sống, cũng nhờ 
nó mà tao có cái vé để thõa mãn niềm mong muốn bấy lâu.
- Ra là vậy.
- Nhưng săn được cái vé cũng không dễ dàng gì. Thời điểm ấy, Westlife là nhóm nhạc 
quen thuộc và gần gũi với nhiều thế hệ người yêu nhạc Việt Nam, đặc biệt là giới học 
sinh, sinh viên như tao . Sau bao nhiêu năm,  khán giả Việt Nam mới có dịp được nghe, 
được nhìn tận mắt những chàng trai mà chỉ có thể thấy trong tivi. Vé phát hành chính 
thức tầm độ khoảng 300 đến 400 ngàn đồng, vừa ra là hết ngay. Tao chưa kịp nhờ cái 
Mai thì được tin vé đã được bán hết.
- Vậy mà bảo ra Hà Nội.
- Chuyện đã hết đâu. Tao nhờ Mai tìm mọi cách để mua, bất cứ giá nào cũng phải săn 
được cho tao cái vé. Cuối cùng cái Mai cũng mua được, tao mừng hết lớn. Nhưng vì 
mua vé của người khác bán lại, còn gọi là chợ đen ấy, cái vé quá đắt đỏ, tận 1 triệu 
đồng đấy! Mày cũng biết rồi, 1 triệu đồng khi ấy nhiều lắm, có thể mua được cái đầu đĩa 
DVD.

An empty street
An empty house
A hole inside my heart
I’m all alone
The rooms are getting smaller

Vẫn giai điệu này, vẫn ca khúc ấy, hay đến mức lạ thường, khiến con người ta chẳng 
thể nào quên. Cảm giác lân lân khó tả, các chàng trai Westlife dần dần hiện ra qua màn 
hình laptop, miệng vẫn lảm nhảm theo lời bài hát. Cái An mười hai tuổi_em gái tôi, vừa 
về đến ngõ nói vọng vào:

- Lại là My love, sao ngày nào em cũng nghe chị hát hết vậy, bộ chị thuộc mỗi bài đấy 
thôi à, với lại My love cũng xưa rồi.
- Xưa thì sao nào, mà mày nói cũng đúng, tao chỉ thuộc mỗi My love.
- Đổi bài khác cho mới lạ chị ơi!
- Mày chả biết gì? My love từng làm mưa làm gió một thời đấy, chỉ tụi 8x, 9x mới hiểu 
thôi. 
- Hay thì hay thật, nhưng nghe lâu cũng chán.
- Không chán được, cả một kỷ niệm của tao đấy, vô kể cho mà nghe.

Con bé ngày nào cũng muốn biết lý do vì sao chị nó cuồng Westlife đến vậy. Hôm nay 
được nghe, khuôn mặt hiện rõ vẻ tò mò. Nó giục:

- Chị kể nhanh nào!- Tao nhớ không nhầm là khi học lớp 9, lúc ấy tao chỉ nghe nhạc 

MY LOVE
BẦU TRỜI KÝ ỨC CÒN MÃI
NGUYỄN THỊ CẨM TIÊN       |      Bình Định
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See you in a prayer
My sweet dreams will take me there
Where the skies are blue
To see you once again
Over seas from coast to coast
To find the place I love the most
Where the fields are green
To see you once again, my love
… mọi người dường như không muốn dừng lại, họ hát thật chậm, mặc dù giai điệu 
của My love không phải vậy. Tất cả cùng chung một xúc cảm, họ muốn Westlife hát 
mãi My love, muốn được sống trong không khí hạnh phúc ấy. Westlife đã chinh phục 
khán giả không phải bằng vũ đạo đẹp mắt hay sôi động mà chính là ca từ của bài 
hát. Đó là những ca từ truyền cảm, nhè nhàng mà sâu lắng đi vào lòng người. Một 
cảm giác tuyệt vời, không từ ngữ nào có thể diễn tả.

- Tỉnh lại và kể nốt cái kết cho em nghe.
- Tao biết mày đang rất mong chờ cái kết. Nhưng… nhưng…
- Nhưng sao? Có hậu không?
- Mày trêu chị đấy à? Tao đã nói rồi, đó là một cơn đại hồng thủy kết hợp với lốc 
xoáy. Cấm cửa, cấm tiền, xiết chặt thời gian, đã vậy còn chịu trận đòn khủng khiếp. 
Nhưng kể ra cũng đáng, tận mắt chứng kiến các hot boy Westlife, say đắm trong giai 
điệu My love ngọt ngào sâu lắng. Nhiều người mơ còn không được ấy chứ. Cơ hội 
không đến hai lần, khi ấy tao mà không đi chắc hối hận lắm.
- Kể ra chị hát My love cũng được 9 năm rồi đấy. Em nghĩ chị nên viết kịch bản phim 
ngắn về tuổi thanh xuân gắn liền với My love và Westlife. 9 năm 1 bài…, hay thật.
- Không phải chỉ 9 năm, mà là mãi mãi, vẫn các hot boy Westlife, vẫn My love ngọt 
ngào sâu lắng…

I wonder how
I wonder why
I wonder where they are
The days we had
The songs we sang together
Oh yeah
And all my love
I’m holding on forever
Reaching for the love that seems so far

- Vậy … vậy tiền ở đâu ra. Chị lấy trộm tiền của bố mẹ đúng không? Em mách đấy!
- Tao không có tính xấu ấy. Heo đất tao tiết kiệm bấy lâu cũng được 300 ngàn.
- Cái vé giá lận 1 triệu, chưa tính tiền xe đi về, chỉ có 300 ngàn đồng. Chị đùa em à?
- Không đùa. Tao đem bán chiếc xe đạp mà bố mẹ vừa mới mua cho để đi học cũng 
được 350 ngàn. Số còn lại tao mượn bạn bè, mỗi đứa một ít. Đương nhiên, bố mẹ 
không biết chuyện gì đã xảy ra cho đến khi tao để lại bức thư và ra Hà Nội.
- Omg!!! Gan của chị cũng lớn quá đấy.
- Đó gọi là bất chấp vì thần tượng. Mày không biết cái cảm giác được đúng ở sân vận 
động Mỹ Đình, chân tay run lên vì nghĩ đến bố mẹ ở nhà, nhưng lòng vẫn háo hức vì sắp 
được gặp các thần tượng. Mọi lo sợ dường như tan biến khi các chàng trai Westlife 
bước ra, cả khán đài vỡ òa, mọi người hét lớn Westlife, Westlife, Westlife, tao sung 
sướng nhảy cẫng lên. Tao cảm nhận được bầu không khí ấy, nó chẳng khác nào cái 
không khí cuồng nhiệt khi xem đội tuyển U23 thi đấu. Từng giai điệu, từng bài hát bắt đầu 
vang lên hòa cùng tiếng vỗ tay giòn giã của người hâm mộ.

I wonder how
I wonder why
I wonder where they are
The days we had
The songs we sang together
Oh yeah
And all my love
I’m holding on forever
Reaching for the love that seems so far

- Ô hay, đang kể tự dưng lại hát.
- Tao đang hồi tưởng lại giây phút Westlife hát bài My love. Câu hát đầu tiên vang lên, 
nhiều khán giả bất ngờ và tao cũng vậy.
- Sao lại bất ngờ, My love là bài hát của họ mà.
- Nói đúng hơn là xúc động, bởi vì My love không có trong danh sách những bài hát trình 
diễn ở đêm Gravity tour. Mọi người cảm nhận được tình cảm của Westlife dành cho khán 
giả Việt Nam. Các anh ấy đã tìm hiểu và biết rằng My love là một trong những bài hát rất 
được yêu thích ở Việt Nam, cũng chính vì vậy Westlife đã dành tặng My love cho người 
hâm mộ. Mọi người đắm chìm trong giai điệu ấm áp của My love và bầu không khí hạnh 
phúc bao trùm cả khán đài. Các chàng trai Westlife rất thân thiện, họ mời khán giả hát 
cùng, cả khán đài cùng cất vang giọng hát, hòa nhịp cùng Westlife. Tao hát đến khản cả 
giọng, cố gắng hát to hết mức có thể. Đến đoạn cuối bài hát, …
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Ai-len đất nước tôi yêu
Bề dày văn hóa thật nhiều điểm hay
Làm cho người khác đắm say
Văn thơ nhạc múa ngọt thay lòng người
Xứng danh đạt đến điểm mười
Với nhiều tác phẩm sáng tươi cõi lòng
 
Vừa đây tôi mới nghe xong
“You raise me up” nhạc dòng du dương
Người nâng tôi tới thiên đường
Vượt lên tất cả yêu thương tuyệt vời
Lúc tôi tuyệt vọng chán đời
Linh hồn mệt mỏi rã rời xác thân
Người đem hi vọng đến gần
Nâng tôi vượt quá bản thân mong chờ
Nghe đi bạn sẽ bất ngờ
Tự thân cảm nhận bến bờ nhạc ca
Khi gần gũi lúc cao xa
Lan đi khắp cả bao la mọi miền
 
Nhạc do Secret Garden soạn biên
Lời bài hát viết đầu tiên Brendan

You Raise 
Me Up

NGUYỄN THỊ NGUYÊN HẠNH     
Hồ Chí Minh

Chàng Soledad của em là một người đàn ông dịu dàng, ấm áp đến 
từ vùng Ireland xa lạ còn em, cô gái thôn quê Việt Nam chân thành, 
mộc mạc. Hai con người cách nhau nửa vòng trái đất những tưởng 
như hai đường thẳng song song chẳng thể giao nhau nhưng định 
mệnh đã mang chàng đến bên em vào mùa đông năm ấy…Mùa 
đông giá lạnh nhưng lại ấm áp bởi có tình yêu.

Chàng như cơn mưa phùn nhè nhẹ làm sống lại tâm hồn chai sạn, 
thiếu sinh khí của em. Và người con trai ôn nhu, tinh tế ấy luôn an ủi 
tâm hồn bé nhỏ của em mỗi bằng tất cả chân thành và yêu thương 
từ thẳm sâu trái tim chàng.

Em luôn nhớ mãi giọng nói ấm áp, trầm thấp của chàng đã gây lỡ 
nhịp tim em từ giây phút đầu tiên. Mỗi nụ cười, câu nói của chàng 
luôn khiến em thổn thức và chìm đắm trong sự ngọt ngào, êm dịu 
ấy. Và chúng ta đã có biết bao kỉ niệm tuyệt đẹp với nhau, chàng 
nhỉ? Những lần chàng hát cùng em dưới ánh trăng hay lắm khi chỉ 
lặng im cùng nhau ngắm bầu trời đêm..
 
Em mãi tự hỏi tại sao chúng ta lại hợp nhau đến vậy? Chúng ta đồng 
điệu về tâm hồn, sở thích, lắm lúc một cử chỉ nhỏ bé chàng đã hiểu 
điều em cần. Bởi sự tương đồng trong tính cách, đồng điệu tâm 
hồn em đã không thể ngừng nghĩ ngợi về viễn cảnh tương lai hạnh 
phúc của đôi ta tại vùng Ireland xinh đẹp. Chàng và em sẽ có những 
tháng ngày bình yên, ấm áp ở vùng thôn quê với những người dân 

TRUYỆN NGẮN SOLEDAD 
TÌNH YÊU, NỖI NHỚ VÀ 
SỰ CÔ ĐỘC
LÊ TRẦN KIỀU TRANG     
Hồ Chí Minh

Được thu âm lại nhiều lần
Trăm hai có lẻ và dần cao hơn
Thành công là Josh Groban
Khiến cho tim lạnh chảy tan bao người
Tiếp theo một chín một mười
Những chàng ca sĩ gốc người Ai-len
Làm cho nhân thế hờn ghen
Westlife là họ lượt xem triệu người
Rồi còn bao bản tuyệt vời
Kể ra không hết được lời thơ ca
Vừa nghe vừa lại ngân nga
Gật gù thưởng thức nhóm mà tôi yêu
‘Những cô Celtic’ yêu kiều 
 Là tên nhóm nhạc thật nhiều tài năng
Nghe xong lòng thấy lâng lâng
Cả tâm hồn ở mấy tầng cao mây
Ước mong rồi sẽ đến đây
Ai-len nước đó phía tây bầu trời
Để xem phong cảnh tuyệt vời
Cũng bao tuyệt tác gọi mời tim ta
Người ơi xin hãy ghé qua
Cùng tôi tìm hiểu quốc gia tuyệt vời.
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hiền lành và đôn hậu hay tay trong tay cùng ngắm hoàng hôn bên bờ sông vùng Sligo 
xinh đẹp. Và… em sẽ được nghe chàng hát mỗi ngày bởi cái thanh âm trầm ấm ấy. 
Một tương lai thật tươi đẹp và ngọt ngào, chàng nhỉ?
 
Nhưng kể từ chiều hôm ấy, giấc mơ Ireland thật xa vời với em? Một buổi chiều nặng 
nề và lạnh lẽo vì sự ra đi của chàng…

Chàng bảo rằng định mệnh đã đưa chúng ta đến bên nhau nay lại thử thách tình yêu 
bằng sự chia xa. Chàng nói với em nếu chúng ta vượt qua khoảng thời gian đau đớn 
này thì sẽ bên nhau, nàng nhé! Đó gọi là duyên phận. Nhưng… chàng lại từ chối sự 
chờ đợi của em vì sợ rằng điều ấy là quá ích kỉ với một cô gái trẻ. Phải chăng đang 
tồn tại sự nghịch lý trong lời chàng nói?
 
“If you could see the tears in the world you left behind
If you could heal my heart just one more time
Even when I close my eyes
There’s an image of your face”

Giây phút chàng rời em, chàng có thấy những giọt nước mắt mãi rơi phía sau? Em đã 
mong rằng đây chỉ là cơn mơ và mọi thứ sẽ kết thúc khi em tỉnh giấc. Nhưng đó là sự 
thật, một sự thật đau đớn? Thời gian trôi nhanh, chàng đã xa em được ba trăm hai 
mươi bảy ngày. Mỗi đêm trước khi chìm vào giấc ngủ hình ảnh chàng vẫn luôn hiện ra 
trước mắt em. Mỗi ánh mắt, nụ cười cứ ngỡ chỉ cần chạm tay là có thể với tới nhưng 
tất cả chỉ là hư ảo. Sự trống vắng ấy khiến trái tim em thật nặng nhọc và nó xâm 
chiếm rợn ngợp cả tấm thân này. Và em nhận ra rằng trái tim em đang chênh vênh 
trong sự cô độc vì chẳng có chàng ở bên.
“And once again I come to realize
You’re a loss I can’t replace”
 
Soledad, chàng ơi, em rất nhớ chàng! Em đã từng ước chỉ những đám mây bềnh 
bồng trên trời cao kia sẽ giúp mang tình yêu, nỗi nhớ của em gửi trao cho chàng thật 
nhanh, thật nhanh. Nhưng em biết điều đó sẽ chẳng thể xảy ra…
 
Những tưởng em có thể quên chàng nhưng đó là những chuỗi ngày cô đơn, buồn bã 
kể từ lúc chàng quay gót ra đi.
“Why did you leave me, Soledad?
Chàng có biết trước khi gặp chàng em cứ ngỡ sẽ mang theo trái tim băng giá, cô 
đơn này hết cả cuộc đời này vì em chẳng có niềm tin vào tình yêu. Ngày Soledad đến 
bên em, lớp băng dày trên con tim chai sạn ấy đã thực sự tan chảy bởi những tình 
cảm chân thành, ấm áp từ chàng trai Ireland. Tình yêu của chàng như loại rượu Whis-
key nồng nàn sưởi ấm trái tim tưởng như héo mòn, cạn khô sức sống của em.
 
Dù đã cố quên nhưng chiều hôm ấy em đã biết trái tim em luôn có hình ảnh của 
chàng, cái buổi chiều em vô thức cất lên bài hát kỉ niệm của đôi ta giữa bầu không 
gian tĩnh mịch, yên lặng của đồng quê.

“In my heart you were the only and your memory lives on”
Và những chuỗi hồi ức tràn vào tâm trí em như suối nguồn bất tận. Giây phút ấy, em đã 
biết tình yêu với chàng là không hề thay đổi dẫu có phải chia xa đi chăng nữa.

“Time will never change the things you told me
And nothing’s gonna change my love for you”

Và đã bao lần em nhẹ bước trên con đường xưa chúng ta đã có thật nhiều kỉ niệm tươi 
đẹp. Con đường ấy cũng là nơi chứng kiến tình yêu nồng nàn, tha thiết của đôi ta. Nhưng 
em cũng không tin rằng, giờ đây nó lại tĩnh mịch, trống vắng đến thế phải chăng thiếu 
những bước chân, tiếng nói cười của đôi ta? Soledad, chàng có biết trong khoảnh khắc 
ấy, em chợt nghĩ mình sẽ đánh đổi cả cuộc đời nếu điều đó có thể làm mọi thứ trở lại như 
thuở ban đầu, thuở chàng còn bên em. Và chàng có biết, em đang cố che giấu âm thanh 
từ tận cõi lòng đang gào thét tên người đàn ông của em, Soledad?
“After all we’re meant to be love will bring us back to you and me
…Cause I conceal the voice inside of me”
 
Nhưng Soledad chàng ơi, dẫu đau thương, buồn bã thì trái tim em vẫn luôn có một góc 
nhỏ mang tên chàng, luôn yêu và trân trọng chàng trai ấm áp ấy. Em sẽ mãi giữ những kỉ 
niệm giữa đôi ta để chúng vẫn vẹn nguyên, tươi đẹp như thuở ban đầu. Em mong rằng 
chàng sẽ sống thật hạnh phúc, vui vẻ với những gì chàng đã và đang theo đuổi. Và em sẽ 
có một thế giới riêng, một nơi bình yên, ấm áp, hạnh phúc như những gì em xứng đáng 
sở hữu.
 
Tạm biệt Soledad của em!
ChangMoon
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Ca khúc Ireland đầu tiên đến với một người thế hệ 7x như tôi thật tình cờ. Thập niên 
90, mười mấy tuổi, tôi ngỡ ngàng và sau đó là chìm đắm vào thế giới của “Nothing 
compares 2 U” trên màn hình TV. Ngày ấy, vì chưa trải qua một cuộc tình nào, ca khúc 
ấy chỉ thực sự gây ấn tượng với tôi bởi giai điệu và những hình ảnh đẹp đến ma lực – 
nhất là cảnh cô ca sĩ Sinead O’Connor hát những lời gần cuối với giọt nước mắt chầm 
chậm chảy trên khuôn mặt xinh đẹp. Cứ thế, bài hát này đã cùng tôi đi suốt tuổi trẻ, 
dẫu ở lần “gặp gỡ làm quen”, tôi chưa thực sự hiểu hết từng lời hát.

Dần dần theo thời gian vốn tiếng Anh của tôi được cải thiện đáng kể. Tôi bắt đầu cảm 
được ca từ của bài hát để thêm đồng điệu với tâm trạng của người phải chia tay mối 
tình trong mơ. Để quên người cũ, cô gái đã cố gắng quen những người bạn mới, tìm 
niềm vui nơi hàng quán sang chảnh hay có thể làm bất cứ việc gì cô muốn, những việc 
mà có thể khi còn yêu cô không thể làm. Thậm chí cô còn phải đi tìm sự giúp đỡ của 
bác sĩ tâm lý. Nhưng tất cả không giúp cô gái quên được. Cô vẫn gặm nhấm nỗi đau 
một mình và dằn vặt không hiểu cô đã sai ở đâu. Không ai có thể sánh được với người 
yêu cũ... Nói chung, “Nothing compares 2 U” là một bài hát buồn, buồn dịu dàng đến 
nao lòng.

Nhưng càng trưởng thành thì tôi càng hiểu ra “Nothing compares 2U” không chỉ là câu 
chuyện về tình yêu lứa đôi mà còn là cảm xúc khi ai đó mất đi người thân yêu nhất của 
mình. Năm 2003, mẹ tôi qua đời vì bạo bệnh. Những tháng đầu sau khi mẹ mất, tôi đã 
đau khổ tột cùng. Hình như những lúc đau buồn nhất người ta thường có xu hướng 
tìm đến những bài hát, những câu chuyện, những bộ phim cùng tâm trạng để mong 
vơi bớt nỗi buồn. Và khi ấy tôi chợt nghĩ đến bài hát “Nothing compares 2 U”. Tôi cảm 
thấy có những câu trong bài hát là như viết dành riêng cho tâm trạng của mình: “Tất 
cả những bông hoa mẹ trồng ở sân sau đều đã chết khi mẹ qua đời, mẹ ơi”. Thế rồi, 
những ngày khó khăn đó cũng đi qua!

Hiện tại, là một giáo viên dạy tiếng Anh, đôi khi trong những giờ nghỉ, tôi kể lại với các 
sinh viên của mình về “Nothing compares 2 U”. Đó là bài hát đã đồng hành cùng tôi, 
cả trong cuộc sống và trong học tập. Tôi tin không gì truyền cảm hứng cho người học 
ngoại ngữ bằng lời ca, giai điệu đẹp của một bài hát. Tôi yêu Ireland xinh đẹp qua các 
ca khúc gắn với tuổi trẻ của mình. Những ca khúc mà giờ tôi luôn chia sẻ với các bạn 
trẻ mỗi lần đứng lớp để giúp các bạn thêm yêu đất nước, văn hóa, con người Ireland. 

Nép mình vào lòng anh ấy, tôi thầm thì:
-“Anh có thích ban nhạc Westlife không?”
 Thục Khôi ghé sát vào tai tôi:
-“Anh thích ban nhạc Westlife, anh thích ca khúc “You raise me up”.”
Tôi làm nũng anh ấy:
-“Anh hát cho em nghe được không?”.
Như chiều ý tôi, Thục Khôi cất tiếng hát cho tôi nghe.

“When I am down and, oh my soul, so weary.
When troubles come, and my heart burdened be.
Then I am still and wait here in the silence
Until you come, and sit a while with me…”

Nhẹ nhàng, du dương chàng đưa tôi vào giấc mộng tình yêu và tôi thiếp đi 
trong chốc lát.

Tôi không hề hay biết rằng đó là đêm cuối cùng tôi được sống dưới bầu trời 
đầy hạnh phúc và ngào ngọt. Qua đêm này, Thục Khôi sẽ rời Hà Nội, rời xa tôi 
đến một chân trời mới.

Không một lời từ biệt, không một lời nhắn gửi, Thục Khôi rời đi khiến tôi như 
điên như dại. Ngày ngày, tôi chỉ còn biết ngủ vùi trong cơn say khổ đau. Nước 
mắt giàn giụa đến khô đôi bờ mi, nhưng tôi vẫn không sao xoa dịu được nỗi 
đau này. Những ký ức từ quá khứ ùa về ngập lối trong tâm trí tôi. Bóng hình 
Thục Khôi, mối tình đầu của chúng tôi những ngày vừa chớm nở.
***
Một buổi chiều trải đầy nắng sa mạc của những ngày tháng sáu, tôi ẩn mình 
nơi thư viện trường để tránh những cơn nắng nóng của bầu trời Hà Nội. Tôi 
vừa định lấy cuốn sách “Nơi cuối cầu vồng” – của Cecelia Ahern, thì một bàn 
tay ấm áp chạm vào tôi khi người đó cũng có ý định lấy cuốn sách này. Hai 
ánh mắt chạm vào nhau, một chút chạng vạng và dư âm. Rồi cả hai cùng thu 
tay về.

TÔI, NOTHING COMPARES 
2 U VÀ IRELAND

TRUYỆN NGẮN: NƠI DẪN LỐI 
TÌNH YÊU

NGUYỄN THỊ KIỀU DUNG        |     Hà Nội

TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO      
Hà Nội
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-“Bạn lấy cuốn sách ấy đi.”. Cậu ấy ngỏ lời nhường tôi và ái ngại gãi đầu.
-“Nếu như bạn không cần…thì…”. Tôi cũng ngần ngại đáp lại.
-“Ừ, bạn cứ đọc trước đi rồi mình đọc sau.”. Cậu ấy tỏ ra mình là một nam nhi nên rất 
ga lăng với phận nữ nhi.

Nói rồi, tôi cảm ơn cậu ấy và cầm cuốn sách quay đi. Tôi tìm một không gian thoáng 
lặng nơi thư viện và thả hồn mình vào cuốn sách vừa mới tìm được. Một lát sau, bóng 
dáng của một chàng trai cao to và trông khá quen xuất hiện trước mặt tôi.

-“Tôi có thể đọc chung với bạn được không? Vì tôi rất thích cuốn sách này và .…”. 
Cậu ấy đã rất can đảm khi quay lại và ngỏ lời với tôi.
-“Được thôi! Bạn ngồi xuống đây cùng đọc với mình nè!”. Tôi thấy được thiện ý của 
cậu ấy nên cũng không ngại mời cậu ấy cùng đọc chung.

Đó là buổi gặp gỡ tình cờ nhưng lại chính là cánh cửa tình yêu đã đưa chúng tôi vào 
một mối tình thật trong sáng, thật đẹp và thơ ngây tuổi sinh viên.
***
 Vài tuần sau đó, nhịp sống của tôi trở lại. Tôi đến lớp thường xuyên hơn, nhưng tâm 
hồn còn lạnh lắm! Thanh Sơn- cậu bạn thuở nhỏ học cùng trường đại học với tôi - 
biết tôi buồn, nên cậu ấy cố gắng ủi an tôi bằng những cuộc dạo chơi và những buổi 
café.

Tôi không còn vui vẻ cười đùa như trước nữa, nhưng ngày ngày tôi vẫn lên thư viện 
đọc cuốn sách và nghe bản nhạc “You raise me up” mà lòng trĩu nặng dường bao!

Sau một thời gian cố gắng theo đuổi tôi, Thanh Sơn đã ngỏ lời yêu tôi, khi trái tim tôi 
còn nhuốm đầy vết đau thương của mối tình trước. Tôi đã đồng ý làm bạn gái của 
Thanh Sơn. Cậu ấy rất bất ngờ, nhưng cũng rất vui vì quyết định này của tôi. Từ ngày 
đó, cậu ấy chăm sóc và quan tâm tôi nhiều hơn như cương vị của một người bạn trai.

Mặc dù tôi nói rằng sẽ không quan tâm đến Thục Khôi nữa, nhưng ngày đêm tôi vẫn 
kiếm tìm thông tin của anh ấy qua bạn bè, người thân. Và đến một ngày tôi cũng biết 
được rằng anh ấy đã sang Ireland du học. Tôi tự nhủ lòng mình:
-“Tại sao lại là đất nước Ireland? Có phải anh không còn yêu em và muốn rời xa em 
đúng không? Anh đã từng nói yêu em mà? Tại sao? Tại sao?”
Suy nghĩ của tôi chợt dừng lại và nhường chỗ cho những dòng lệ tuôn ra. Tôi khóc 
suốt đêm và nghĩ rất nhiều về Thục Khôi và bản thân mình. Sau đêm đó, tôi quyết tâm 
sẽ chuyên tâm vào việc học hành để cố gắng giành học bổng sang Ireland du học. 
Không vì mục tiêu nào khác ngoài Thục Khôi, ngoài việc đất nước đó có Thục Khôi.

Một thời gian sau đó, Thục Khôi trở về Hà Nội nghỉ ngơi và thăm gia đình. Nhưng theo 

lời mẹ, anh ấy đã không để cho ai biết mình trở về, đặc biệt là tôi. Thục Khôi về nhà và 
chỉ quanh quẩn ở nhà. Bất chợt một hôm, anh ấy thấy trên facebook của em gái hình 
ảnh tôi và Thanh Sơn đang rất tình cảm với nhau. Đọc vài dòng bình luận phía dưới, 
anh ấy mới biết được rằng, tôi đang hẹn hò với Thanh Sơn. Thục Khôi chợt buồn – 
một nỗi buồn trĩu nặng và đau đớn hơn cả khi anh ấy quyết định rời xa tôi. Vài ngày 
sau đó, Thục Khôi ra sân bay và trở lại Ireland tiếp tục công việc học tập. Gia đình tiễn 
chàng nơi sân bay. Một giờ sau, máy bay cất cánh.

Tôi không hề hay biết về việc Thục Khôi về Hà Nội vài ngày qua. Tôi vẫn miệt mài đèn 
sách để cố gắng giành được học bổng sang du học tại Ireland sau khi tốt nghiệp. Mỗi 
tối tôi đều học đến một, hai giờ sáng. Trong khi học, tôi đều mở ca khúc “You raise me 
up” như thắp lên ngọn đuốc động lực giúp tôi có thêm nghị lực chinh phục giấc mơ đặt 
chân tới đất nước Ireland. Đó không chỉ là bài hát Thục Khôi yêu thích, nhưng còn là 
ca khác tôi yêu, là ca khúc mà người tôi yêu hát cho tôi nghe. Vì thế, ngày ngày tôi đều 
nghiền ngẫm rất kỹ những ca từ của bài hát này. Ca khúc đó như Thục Khôi vô hình 
của tôi vậy. Tôi chuẩn bị lên giường chìm vào giấc ngủ thì chợt có tiếng gõ cửa.
Cộc…cộc…cộc…
Có chút sợ hãi và hoài nghi vì đã khuya rồi mà còn có người gọi cửa.
-“Ai đó? Sao giờ này còn gọi cửa?”. Tôi từ trong nhà vọng ra.
Một lát sau, từ phía sau cánh cửa là một giọng nam.
-“Là anh đây. Thục Khôi đây. Anh muốn gặp em, em có thể mở cửa cho anh được 
không?”. Thục Khôi đáp lại.
-“Anh nói dối, Thục Khôi đang ở Ireland làm sao có thể xuất hiện ở đây được. Anh là 
ai?”. Tôi vẫn không tin và hoài nghi hỏi lại.
-“Chính anh đây- Thục Khôi đây mà Khả Như. Em có thể mở cửa cho anh được 
không. Anh nhớ em nhiều lắm! Từ ngày anh rời xa em đêm đó, không khi nào anh 
không nghĩ tới em. Và lòng anh càng đau hơn khi biết tin em có người yêu mới, nên 
anh quyết định đến tìm gặp em. Có phải em đang mở bài hát “You raise me up” đúng 
không? Ngày trước, anh đã hát ru em ngủ bằng ca khúc này mà. Em còn nhớ không?”. 
Thục Khôi trả lời lại trong sự tuyệt vọng và đau khổ.
Lời anh ấy vừa dứt , tôi bèn mở cửa và Thục Khôi xuất hiện trước mặt tôi. Tôi lao như 
mũi tên xuyên vào tim anh ấy và ôm chầm lấy anh trong sự hạnh phúc quặn đau. Nước 
mắt trào ra như không thể cản ngăn được. Tôi khóc trong sự hạnh phúc, khóc như để 
giãi bày bao đau khổ bấy lâu nay tôi phải gánh chịu…
Sáng hôm sau, tôi tiễn Thục Khôi ra sân bay. Và từ đó chúng tôi lại xa cách nhau. Trên 
đường về, tôi vẫn nhớ như in câu chuyện đêm qua tựa như mơ nhưng lại là thật của 
chúng tôi. Đó là một đêm hạnh phúc, một đêm không ngủ của hai con tim với đầy rẫy 
những vết thương còn vẹn nguyện mà chúng tôi đã trải qua. Sau cùng hai con tim đó 
lại cùng chung nhịp đập. Tôi ngỏ ý về việc muốn sang Ireland du học sau khi tốt nghiệp. 
Và Thục Khôi hoàn toàn đồng ý về chuyện này.
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Ba tháng sau, tôi hoàn thành chương trình tốt nghiệp đại học và chuẩn bị bay sang Ireland. 
Tôi đã nói lời chia tay với Thanh Sơn để cậu ấy có thể tìm hạnh phúc mới, tìm người xứng 
đáng hơn với tình yêu đó.

Thục Khôi đón tôi nơi mảnh đất mới- Ireland. Nhìn phía chân trời Ireland tôi thầm nghĩ:
…Tình yêu như liều thuốc bổ giúp con người ta chiến đấu anh dũng hơn để tìm về với 
tiếng gọi hạnh phúc của mình. Nhờ đất nước Ireland, nhờ ca khúc “You raise me up”, mà 
tôi có thêm động lực sống tìm về với hạnh phúc của mình sau những chông gai. Tình yêu 
của tôi và Thục Khôi khởi đi từ Việt Nam, nhưng lại triển nở tại đất nước đậm màu tình yêu 
này. Ireland- nơi dẫn lối tình yêu…
***
Sau khi ru tôi vào giấc mộng say, Thục Khôi tiến ra sân bay và bước chân đến một đất 
nước mới – Ireland. Là một người đàn ông mạnh mẽ, nhưng anh ấy vẫn không thể nào 
kiềm chế được cảm xúc cùng dòng nước mắt cứ thế vô tình tuôn chảy trong tim anh ấy. 
Anh ấy yêu tôi nhiều lắm, nhưng anh ấy không thể tiếp tục ở bên cạnh chăm sóc cho tôi. 
Thục Khôi biết tôi sẽ giận và sẽ đau khổ rất nhiều, nhưng vì yêu tôi nên anh ấy phải quyết 
định ra đi…

-“Mẹ cấm con qua lại với cô gái Khả Như đó nữa! Con nhìn xem gia cảnh cô ta có gì xứng 
với nhà mình, nhà nghèo rồi còn quê mùa nữa. Mẹ không thể chấp nhận một người con 
dâu như vậy được. Con là con trai duy nhất của mẹ, nên mẹ sẽ không để con tiếp tục đến 
với cô ta nữa! Bây giờ, mẹ cho con hai chọn lựa. Một là con lập tức cưới Tâm Đan- con 
gái của bạn mẹ, cô ấy rất xứng với con. Hai là con lập tức đi sang Ireland du học theo kế 
hoạch của mẹ. Mẹ cho con thời gian suy nghĩ và con phải trả lời mẹ. Nếu con không làm 
theo lời mẹ, đừng trách mẹ vô tình với cô bạn gái nhà quê của con.”

Những lời nói như còn vang vẳng bên tai Thục Khôi. Anh ấy không thể nói ra sự thật này 
với tôi, vì vậy anh ấy quyết định ra đi.

3 giờ 20 phút sáng, cùng với chiếc balo nặng trĩu trên vai, Linh lướt vội qua dòng 
người thưa thớt ở sân bay. Đôi cánh bằng sắt to lớn của chuyến SE-DNM xé toạc 
bầu trời rạng sáng Ireland. Điểm đến là Sài Gòn, cô đang trên đường trở về nhà sau 
một cuộc bỏ trốn.
***
Mọi thứ bắt đầu từ trận cãi nhau với mẹ vào một buổi sáng chủ nhật mùa hạ. 
“ Nhiếp ảnh? Con từ bỏ học Luật chỉ để lang thang với chiếc máy ảnh và một tương 
lai vô định thế này à. Điều gì khiến con nghĩ rằng con có thể làm điều đó mà không 
hỏi ý kiến của mẹ?”
“ Con không còn là đứa con nít để phải xin phép mẹ cho mỗi thứ con muốn trong 
đời nữa. Không ai có thể thay con quyết định cuộc sống của mình!”

Bố Linh mất sớm khi cô chỉ mới 7 tuổi. Một tai nạn giao thông đã mang ông đi. Để 
lại hai mẹ con Linh ở cái khu chung cư cũ giữa lòng Sài Gòn. 

Có lẽ sự thiếu vắng bóng dáng của bố và cái nỗi mưu sinh khiến bà trở nên lãnh 
đạm. Những đoạn hội thoại tâm sự giữa hai mẹ con cứ vơi dần theo năm tháng. 
Mẹ Linh dạy con theo cách rất nghiêm khắc, bà sẽ không ôm lấy Linh vỗ về khi cô 
bị ngã - điều mà tất cả những người mẹ trên thế giới vẫn làm, bà sẽ chỉ lẳng lặng 
đứng đó, đợi cho đến khi cô ngừng khóc và tự mình đứng lên. Nhiếp ảnh trong mắt 
bà là cái nghề lang bạt, bà lại kỳ vọng ở Linh một tương lai ổn định. Thế nên khi 
phát hiện ra việc Linh tự ý nghỉ học ở trường để theo đuổi đam mê bấm máy, bà đã 
vô cùng tức giận.

Trong những mảnh ký ức mơ hồ còn sót lại, Linh nhớ mình đã từng là công chúa 
nhỏ của bố. Ông luôn mỉm cười với nét mặt hiền hậu và nhẹ nhàng ôm lấy cô vào 
lòng mỗi khi cô không vui. Nếu bố còn sống, ông nhất định sẽ tôn trọng quyết định 
của Linh, cô nghĩ thế. 

Bỏ trốn
cùng

Ireland
HOÀNG THỊ HƯƠNG GIANG      |     Hồ Chí Minh
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20 tuổi, cái tuổi lưng chừng giữa chín chắn và bồng bột. Ở độ tuổi ấy, người ta 
thường trở nên gai góc và muốn “đào tẩu” khỏi mọi sự kiểm soát. Những kẻ 20 tin 
tưởng vào sự trưởng thành của bản thân, họ tự mình đưa ra những quyết định lớn 
lao của cuộc đời, và sẵn sàng “bùng nổ” nếu ai đó ngăn họ lại. “ Một cuộc bỏ trốn” - 
đó là tất cả những gì Linh nghĩ sau những bất đồng quan điểm với mẹ, trong thứ cảm 
xúc tức giận bao trùm. Giống như một cách thức thể hiện sự giận dỗi và chứng minh 
tính độc lập. Vậy là Linh đi, lên đường cho một cuộc bỏ trốn ngắn hạn. Không một lời 
nhắn, bằng tất cả số tiền tiết kiệm ít ỏi, chuyến bay đầu tiên đưa cô đến Ireland. Nơi 
có những bản tình ca ngọt ngào của Westlife và những giai điệu đi vào lịch sử của U2. 
Có lẽ ở nơi này sẽ không ai cằn nhằn về giấc mơ nhiếp ảnh của cô nữa. 

Dublin có thêm một kẻ lữ hành. Đôi giày da cũ màu nâu ngả màu in dấu trên khắp 
các con đường lát đá bóng loáng của thành phố, một cô gái trẻ với những đường nét 
đậm chất Châu Á mang trên lưng chiếc túi xách nhỏ, không ngừng bấm máy ghi lại vẻ 
đẹp cổ kính của hòn đảo ngọc biếc. Linh lang thang mãi trên tuyến đường tự do, để 
cái gió và khí trời Ireland cuốn trôi nỗi khó chịu trong lòng.
Aiden xuất hiện vào một ngày trời mưa tầm tã, tại một quán café nhỏ ven phố Dublin, 
cùng với tiếng đàn guitar lệch nhịp của cậu.

Phải, cậu ta đánh lệch nhịp. Linh nhận ra điều đó ngay từ khi những giai điệu đầu tiên 
vang lên từ chiếc bàn đối diện. Đó là một chàng trai với mái tóc màu gỗ, hơi xoăn. 
Cậu ta trông khá trẻ và đang loay hoay cố gắng kết nối các giai điệu lủng củng thành 
một bản nhạc hoàn thiện. Dường như nhận ra có ánh mắt đang nhìn mình, cậu ngẩng 
lên. Ánh mắt hai người chạm nhau, chàng trai với mái tóc màu gỗ mỉm cười:
“ Xin lỗi nếu tiếng đàn làm cậu khó chịu. Đây là lần đầu tớ thử sức với một loại nhạc 
cụ, nó có vẻ hơi khó nghe.” Cậu cười ngại ngùng.
“ Là bản Home, phải vậy không? Nếu như tớ nhớ không lầm.” 
Cậu gật đầu. “ Tuyệt thật, cậu thậm chí có thể nhận ra dù tớ đánh lung tung cả lên.” 
Aiden cười xòa. “ Bài hát là món quà tớ dành cho mẹ, vài ngày nữa là sinh nhật của 
bà ấy. Mẹ tớ rất thích bài hát này, bà cứ lẩm nhẩm theo giai điệu của nó suốt, cả khi 
nấu bữa tối và khi tưới nước cho đám hoa ngoài vườn.” 
“ Tớ từng nghe Home thời còn trung học, bản thu âm của Westlife. Giai điệu nhẹ 
nhàng của nó khiến tớ liên tưởng đến những cơn mưa đầu mùa, tinh khiết và phảng 
phất chút cô đơn. Tớ vẫn còn nhớ bản hợp âm, tớ nghĩ tớ có thể giúp cậu khiến các 
giai điệu xếp hàng theo đúng thứ tự của nó.” Linh mỉm cười dịu dàng.

Ở bên ngoài cửa sổ, bầu trời không ngừng trút xuống thành phố những hạt mưa nặng 
trĩu. Trái ngược với cái se lạnh của khoảnh khắc chuyển mùa, quán café vẫn tho-
ang thoảng hương thơm của những ổ bánh mới ra lò và tách cappuccino ấm nóng. 
Những câu từ của bản nhạc cũ kỹ năm nào len lỏi khắp không gian góc quán nhỏ.

Another summer day
Has come and gone away
In Paris and Rome
But I wanna go home

Maybe surrounded by
A million people,
I still feel all alone
I just wanna go home

“ Bà ấy xứng đáng nhận được nhiều hơn là một bài hát, so với tất cả sự kiên 
nhẫn và bao dung mà bà đã dành cho tớ. Dù không nói ra, nhưng tớ biết bà đã 
vì tớ mà  hy sinh rất nhiều thứ. Có lần tớ bắt gặp bà khóc, có lẽ sự vất vả và áp 
lực cuộc sống đã khiến bà kiệt sức. Mẹ tớ, bà ấy dành cả đời mình để chăm 
lo cho gia đình. Kể từ ngày bố tớ ngã bệnh, mọi thứ đổ dồn lên đôi vai mẹ. Đôi 
lúc sự quan tâm quá mức của bà ấy làm tớ thấy khó chịu. Nhưng sau tất cả, 
tớ biết bà chỉ đang cố gắng để trở thành một phần trong cuộc sống của tớ mà 
thôi. Cảm ơn cậu về sự giúp đỡ dễ thương này. Nếu không có cậu, món quà 
của tớ có lẽ sẽ không đến kịp vào ngày sinh nhật mất.”

Đó là lời cảm ơn cuối cùng của Aiden trước khi cậu rời đi. Linh vẫn ngồi lại 
quán, mãi cho đến khi cơn mưa ngoài trời đã tạnh hẳn. Giai điệu của Home cứ 
vang vọng trong tâm trí cô, giống như có sợi lông tơ mỏng khẽ chạm vào phần 
yếu mềm nhất nơi trái tim Linh. Dường như cô vừa bỏ quên vài điều, về một 
người quan trọng nhất trong đời. Cô lôi ra từ chiếc túi xách một vật nhỏ màu 
đen. Chiếc điện thoại đã khóa máy nhiều ngày được mở lên. Màn hình hiển thị 
rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Ở phần hộp thư thoại, có một đoạn tin nhắn rất dài. 

“ Từ ngày bố mất, mẹ đã cố gắng thay thế vị trí của ông ấy trong lòng con. 
Nhưng con biết không, thế giới này thật sự không dễ dàng với một người phụ 
nữ. Mẹ đã từng mệt mỏi và cảm thấy tuyệt vọng về cuộc sống. Mẹ hiểu nỗi 
vất vả của việc một mình bươn trải trong xã hội. Vì thế, mẹ không hy vọng con 
sẽ phải trải qua một cuộc đời giống mẹ. Mẹ nghĩ rằng sự nghiêm khắc có thể 
khiến con gái của mẹ trở nên kiên cường và mạnh mẽ. Nhưng những khoảng 
cách lớn dần giữa chúng ta là điều mẹ đã không ngờ tới. Mẹ ước mình đã làm 
tốt hơn. Chúng ta hãy thử bắt đầu lại một lần nữa, bằng một cuộc trò chuyện, 
con nhé.”

Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt của cô gái trẻ. Một vài vị khách 
xung quanh bắt đầu chú ý, họ đến gần hỏi han. Cô gái lắc đầu và bảo rằng 
mình ổn, cô nói cô phải trở về nhà.
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Kể về những nhóm nhạc nổi tiếng của xứ sở Ireland thì không thể không nhắc tới nhóm 
nhạc Westlife- huyền thoại của các bản tình ca với các giọng ca mang đầy ấm áp và nội 
lực của các chàng trai. Các nhạc phẩm của nhóm được đông đảo người nghe ủng hộ 
và trong đó có cả Tổng thống Mỹ Obama. Riêng tôi, tôi mê mẩn với những ca từ của I 
have a dream, lời hát đem lại cho tôi niềm tin và hi vọng mỗi khi tôi muốn bỏ cuộc. Tôi 
luôn nhớ:
 “If you see the wonder of a fairy tale
   You can take the future even if you fail”.
Tạm dịch: “ Nếu bạn nhìn thấy điều kỳ diệu trong truyện cổ tích
                    Bạn có thể nắm vững lấy tương lại thậm chí khi bạn thất bại”
Bạn biết những câu chuyện cổ tích từ đâu?  Với tôi, truyện cổ tích đến từ những câu 
chuyện mà bà thường kể cho tôi nghe mỗi chiều tôi đi học về. Những mấu chuyện nhỏ 
mà bà kể đã đem lại cho tôi những cái nhìn tốt đẹp hơn về những người biết vượt lên 
số phận để đến cái tốt đẹp hơn. Điều đó thật kỳ diệu!
Khi Mark- người bạn đang sinh sống tại Ireland-kể tôi nghe về quê hương của bạn. Ire-
land hiện lên thật thơ mộng, cứ như tôi đang chu du trong một thiên đường vậy, là đất 
nước giữ được nhiều truyền thống văn hóa lâu đời, đất nước với quốc huy là hình cây 
đàn. Ở nơi đó có những con người thân thiện, hơn nữa dân tộc ireland thuộc những 
dân tộc hạnh phúc nhất trên thế giới. Quốc gia với những thành phố đa văn hóa và đầy 
màu sắc- Dublin thật quyến rũ. Cảnh sắc với tôi thì một câu thôi: “ Sao nó đẹp giữ thần 
vậy!” thì Mark đáp:“ Ngọc Lục Bảo thì không đẹp sao được”. Và một điều tôi không thể 
bỏ qua là về nền giáo dục Ireland, ở đấy có nền giáo dục đảm bảo nhất ở Châu Âu.
Trước kia tôi đã thấy Ireland đẹp, nhưng qua lời kể của Mark thì tôi thêm yêu Ireland, 
càng thấy Irreland đẹp, càng muốn đến đó để thực hiện ước mơ của mình.
Ireland giống như thế giới cổ tích của tôi vậy. Nhưng đến được“ cánh hoa hồng đẹp 
đẽ” đó thì tôi chắc chắn phải bước qua rất nhiều chông gai. Tôi chỉ biết một điều rằng 
mình hãy luôn giữ ngọn lửa đam mê, ngọn lửa chinh phục ước mơ trong mình:  “Cap-
puchino ngon khi uống nóng 
  Cuộc đời ý nghĩa khi ta còn lửa đam mê”, 
Và luôn nhìn tương lại theo hướng tốt đẹp giống như Westlife nhìn thấy điều kỳ diệu 
trong chuyện cổ tích:
 “ If you see the wonder of a fairy tale
   You can take the future even if you fail”.

Gửi H,
Cũng lâu lắm rồi, kể từ lần cuối cùng mình viết thư cho cậu nhỉ? Dạo này cậu khỏe 
không? Cuộc sống nơi ấy vẫn tốt đẹp chứ? Chắc là vậy rồi, bởi dù đó là đâu đi chăng 
nữa, chỉ cần có cậu, đó cũng sẽ là nơi tràn đầy sức sống và hạnh phúc. Không biết 
bao lần trước giờ ngủ mình từng ước mong có một phép màu thần kỳ nào đó sẽ giúp 
mình được một lần tới nơi mà cậu sống, để gặp lại cậu một lần nữa. Nhưng có lẽ bây 
giờ vẫn chưa phải lúc ấy, phải không?

H à, vừa rồi dọn dẹp nhà kho, mình đã tìm lại chiếc đài cassette cùng đĩa nhạc Westlife 
hồi ấy. Kể từ khi cậu đi, mình không dám nghe lại những giai điệu kia, bởi một nỗi sợ 
vô hình luôn bao bọc lấy mình. Thế nhưng hôm nay, mình muốn nghe lại ca khúc ấy. Có 
lẽ thời gian 8 năm ít nhiều cũng đủ để mình có thể bình thản đối diện với mọi chuyện. 
Chiếc đài giờ đây đã không còn vẻ mới tinh đẹp đẽ như cái hồi cậu hớn hở mang 
nó đến khoe với mình năm ấy, rồi cả hai cùng ngồi dưới tán cây bằng lăng lắng nghe 
giọng hát đầy ngọt ngào của nhóm nhạc Westlife biểu diễn ca khúc Season in the sun. 
Khoảng thời gian ấy thật đẹp đẽ bao nhiêu, H nhỉ? Ngón tay mình run run nhấn nhẹ 
lên chiếc nút phát nhạc, nay đã hằn in trên đó những dấu vết bong tróc theo thời gian. 
Chiếc đài tựa một ông lão già nua bị mài mòn tài năng trong xó nhà kho chật hẹp, phát 
ra những tiếng lạch cạch đầy trách móc trước khi tiếng nhạc được cất lên. Giọng hát 
ấm áp sau đó như phá tan bầu không khí tĩnh lặng đầy ngột ngạt của trưa hè tháng sáu

Goodbye to you my trusted friend 
We’ve known each other since we were nine or ten 
Together we’ve climbed hills and trees 
Learned of love and ABC’s 
Skinned our hearts and skinned our knees… 

IRELAND
THẾ GIỚI CỔ TÍCH 
TRONG TÔI

Lá thư 
gửi tới 
Thiên đường 

NGUYỄN THỊ THÚY NGÂN        
Hà Nam

TRƯƠNG THỊ KIM LƯƠNG    |    Hà Nội
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Theo bản năng mình lầm nhẩm theo lời hát quen thuộc ấy. Bánh xe thời gian như chầm 
chậm lăn ngược trở lại… Từng ký ức kỷ niệm cứ ngỡ chôn vui sâu trong tiềm thức nay 
hiện ra rõ nét như mới ngày hôm qua thôi….

Đó là lớp học nơi lần đầu tiên chúng ta gặp gỡ. Mình khi đó, một học sinh cá biệt của 
lớp, thành tích học tập lại luôn đứng nhất từ dưới lên. Trái ngược lại cậu, một cô bạn dễ 
thương, không chỉ giỏi học tập xuất sắc mà tính tình còn khiêm tốn, thầy cô bạn bè đều 
yêu quý. Hai đường thẳng ngỡ như song song không thể có điểm chung ấy vậy mà lại 
bất ngờ giao nhau tại nơi không ai có thể ngờ tới. Cô giáo yêu cầu cậu phải kèm mình 
học, để thành tích của lớp không bị kéo tụt xuống. Mình khi đó tự tin ghê lắm, tuyên bố 
sẽ không bao giờ chịu “khuất phục” trước cô bé nhỏ nhắn kia đâu, lại còn thể hiện bản 
lĩnh “kẻ gây rối”, nhiều lần làm cậu suýt khóc vì bị mất đồ, trêu chọc, cậu còn nhớ chứ? 
Về sau, không dưới một lần, mình từng thắc mắc, tại sao hồi đó, cậu chỉ biết im lặng 
chịu đựng những tật xấu đó của mình mà chưa một lần lên tiếng báo cáo với giáo viên 
chủ nhiệm. Cậu chỉ cười không đáp…
***
Thời gian cứ vậy trôi đi, cậu làm tròn vai trò một gia sư vô cùng tốt mặc dù gặp phải một 
“học trò” cá biệt, đến thầy cô nghiêm khắc nhất cũng phải bó tay. Cậu kiên nhẫn đến bất 
ngờ, thậm chí có thể giành nguyên cả buổi tối chỉ để giảng đi giảng lại một câu toán dễ, 
mà một học sinh trung bình cũng có thể giải được trong 5 phút. Mình càng cố tình không 
nghe, cậu lại nhắc thêm một lần, đến mức mình phải gắt lên giận dữ. Đáp lại chỉ là một 
thái độ bình thản “Chừng nào cậu chưa nói hiểu rồi, tớ sẽ tiếp tục nói”. Mình luôn tự tin 
với sự cứng đầu của bản thân, nhưng chỉ là trước khi gặp được cậu mà thôi.

Ngày đạt được điểm 10 toán đầu tiên, cả lớp ai cũng sững sờ. Có trời mới biết tại sao 
một đứa luôn được 3 toán đột nhiên chăm chỉ học hành đến vậy. Khi đó, mình nhớ cậu 
đã xúc động suýt khóc, quay sang mình nói “Cảm ơn!”. Cậu nở một nụ cười rạng rỡ kh-
iến mình sững người ngây ngốc. Ngoài mặt thì tỏ vẻ cau có khinh thường “Tôi chỉ không 
muốn bị lải nhải điếc đầu thôi” nhưng chỉ có mình biết, một ngọn lửa nhỏ đã nhen nhóm 
cháy trong tâm trí đứa trẻ khi đó. Nụ cười đẹp khi ấy, mình muốn giữ lấy nó…
***
Chúng ta trở nên thân thiết hơn, nói chuyện với nhau nhiều hơn. Câu chuyện không chỉ 
dừng lại ở những bài tập trên lớp nữa mà lan rộng ra cả chuyện Á, chuyện Âu. 
Cậu có biết không, ở xa rất xa nơi này, có một quốc gia tên là Iceland. Nó không phải 
là lục địa băng lạnh lẽo khô cằn như cái tên đó đâu. Đó là một nơi rất đẹp nhé. Thảo 
nguyên xanh bát ngát, những rặng núi hùng vĩ, những thành phố cổ kính…Đó cũng là 
quê hương của nhóm nhạc Westlife đó. Chắc cậu không biết đâu, nhưng mình thích 
nhạc của họ lắm, mình ao ước có một lần được đặt chân tới đó, được một lần gặp họ…

…Goodbye my friend it’s hard to die 
When all the birds are singing in the sky 
Now that spring is in the air… 

Cậu đắm chìm trong giai điệu ấy một cách mơ mộng. Đó cũng là lần đầu tiên mình được 
nghe một bài hát của một nhóm nhạc ở Iceland, qua giọng hát của cậu. Mặc dù không 
hiểu nhiều nghĩa bài hát, mình vẫn vui vẻ đong đưa người theo điệu nhạc. Mình đã biết 

được một bí mật của cậu, có thể coi như đó là một liên kết nho nhỏ giữa hai người đi. 
Cảm giác lúc đó, cậu biết không, mình vui sướng thật chẳng khác đứa con nít được ba 
mẹ mua cho quà bánh nó ưa thích.
• Tưởng gì chứ dễ ợt, khi lớn lên, tôi sẽ đưa cậu đến đó…
Mình đã hùng hồn hứa như vậy, lấy sức bình sinh ưỡn ngực đứng thẳng làm bộ một 
người trưởng thành khiến cậu phải phì cười. Dù mặt đã đỏ như trái gấc, mình vẫn cố 
chấp giữ nguyên tư thế vậy, lần đầu tiên trong đời, mình mong muốn lớn nhanh biết 
bao…
***
Cậu ốm, phải nghỉ học. Nghe cô giáo nói, cậu bị bệnh nặng lắm, phải vào viện cơ mà. 
Buổi học hôm đó, không một chữ nào lọt đầu mình. Tiếng trống vừa điểm, mình chạy 
chứ bay đến bệnh viện mặc kệ trời hôm đó mưa tầm tã. Hôm đó cậu mắng mình ghê 
lắm, hiếm khi thấy cậu giận dữ như vậy. Cậu nói chỉ bị cảm vặt thôi, sẽ sớm được ra 
viện, còn nhờ mình phải học chăm chỉ để giảng lại bài nữa. Vậy là tối nào sau khi đi 
học, mình cũng ghé qua viện để đưa bài. Cậu khi đó còn trêu. “Giờ trông ra dáng một 
giáo viên lắm rồi nhỉ” Cả hai cùng cười bò. Chỉ có điều, cậu vẫn chưa thể xuất viện. Một 
tháng, hai tháng, không khí đầy mùi thuốc trùng ấy đã làm cho cậu từ một cô gái luốn 
tràn đầy sức sống thành một người gầy yếu, tưởng một làn gió thổi qua cũng gục ngã 
được. Duy chỉ có nụ cười rạng ngời- như ánh mặt trời ấy là chưa bao giờ mất đi, cùng 
giọng hát trong trẻo luôn ngân nga theo những câu hát quen thuộc

…Pretty girls are everywhere 
Think of me and I’ll be there …

Một hôm vào viện thăm cậu, mình loáng thoáng nghe được bác sĩ nói gì đó, mắt ba mẹ 
cậu đều đỏ hoe, cái gì là bệnh ung thư hiếm gặp, khối u đang di căn rất nhanh, thời gia 
sống rất ít… Đầu óc mình rối bù trong đống kiến thức khó hiểu đó, nhưng có vẻ nó rất 
nghiêm trọng. Chỉ có cậu là rất bình tĩnh an ủi cả hai người. 
“Cậu có tin tồn tại một thế giới bên kia không? Con người sau khi chết sẽ không biến 
mất, họ chỉ chuyển sang một nơi ở mới thôi”
“Suy nghĩ vớ vẩn thiệt giống mấy đứa con nít. Chết là hóa thành cát bụi, ta không nhìn 
thấy họ tức là họ không tồn tại”
 “Ta chỉ biến mất khi không còn trong ký ức của mọi người thôi. Nếu như một ngày tớ 
chết, cậu sẽ dành một chỗ trong tâm trí để nhớ về tớ chứ?”
“Đừng nói những điều vớ vẩn… nếu cậu…tôi nhất định sẽ quên cậu, quên tất cả”. 
Chưa bao giờ mình cảm thấy sợ hãi đến vậy, lời bác sĩ còn vang vọng bên tai như một 
dự báo xấu sắp ập đến một ngày không xa 
“Chỉ là lời nói đùa thôi mà, đừng lo lắng, tớ sẽ không sao đâu”
Một lời nói dối… lại giống như chiều mưa hôm đó, cậu từng nói mình chỉ bị cảm vặt, 
phải không?
***
Ngày cậu đi cũng là một chiều mưa ảm đạm. Mình chỉ dám đứng từ xa, vô vọng trông 
theo đám người lặng lẽ đưa cậu xuống nền đất ẩm. Giận dữ, đau đớn và bất lực. Trên 
tay mình vẫn cầm lại chiếc đài cassette phát ca khúc cậu yêu thích nhất, nước mắt hòa 
lẫn vị mưa mặn chát, không biết tự lúc nào đã nhòe đầy mặt 
…We had joy we had fun we had seasons in the sun 
But the hills that we climbed were just seasons out of time.

S Á N G  T Ạ O  C Ù N G  I R E L A N D                 2 0 1 9

I R E L A N D  C O N T E S T                 2 0 1 9

93

92



***
“Hứa với tớ cậu phải sống thật tốt nhé, có được không? Tớ sẽ luôn ở nơi đó dõi 
theo cậu mỗi ngày. Nếu cậu bỏ bê bản thân dù chỉ một lần, tớ sẽ không bao giờ 
gặp cậu nữa…”
“Hãy thay tớ thực hiện điều ước còn dang dở, có được không?” 
Mình luôn ghi nhớ và thực hiện lời hứa đó, cậu có nhìn thấy không? Mình cũng 
đã đặt chân đến đất nước Iceland xa xôi ấy, gặp được những ca sĩ cậu vẫn hằng 
ngưỡng mộ. Nhưng cũng giống như cái kết dang dở của ca khúc ấy

…We had joy we had fun we had seasons in the sun 
But the hills that we climbed were just seasons out of time.

Mình chẳng bao giờ có cơ hội làm được một thứ, đó là nói với cậu:
- Mình thích cậu nhiều lắm, H. à! 

Trong một cuộc phỏng vấn đầu đời sau khi tốt nghiệp đại học, trước lúc kết thúc cuộc 
trò chuyện, người phỏng vấn đã hỏi tôi: “Em thích làm điều gì nhất trong cuộc đời?”, 
khác với những gì tôi đã tự tin thể hiện trước đó, không khí lúc này lắng xuống, cũng 
là lúc tôi chợt nhận ra sự lúng túng trong câu trả lời của mình bởi hơn ai hết ngay thời 
điểm này, tôi hóa ra đã không thể biết thật sự đâu mới là điều tôi thích nhất và mong 
muốn được làm nhất với cuộc đời của mình. Tất nhiên là, tôi đã trượt, nhưng tôi thầm 
biết ơn về một câu hỏi từng khiến lòng dậy sóng, bởi trả lời được câu hỏi thì dễ nhưng 
thành thật với chính mình mới khó…
 
Đã hơn một lần thức dậy với suy nghĩ mình là ai, ước mơ của mình là gì, và đâu mới 
thật sự là sứ mệnh mà bản thân muốn theo đuổi? Có lẽ, tôi không phải là người duy 
nhất hoang mang hay vẫy vùng mãi trong đống rắc rối nội tâm này.
 
Sáng nay, bầu trời nhiều mây, nắng vẫn ở ngay trên đầu, dòng người vẫn qua lại vội 
vã, thi thoảng vài chú chim không còn ở trên cây mà lại sa ngay trên mặt đất kiếm tìm 
những mối quan tâm của riêng chúng. Và tôi, 10 năm trước cũng là một đứa trẻ với 
những nỗi lo lắng của riêng mình, tôi sợ mình bị điểm kém, buồn vì những lời chọc 
ghẹo vu vơ của đám bạn, khóc vì đã không đỗ vào trường cấp 3 như mình mong 
muốn. Thế giới lúc ấy chỉ quanh quẩn từ nhà đến trường thôi, nhưng sao đâu đâu cũng 
thấy nhiều điều lo nghĩ, cả những nỗi buồn mà tôi cho rằng là khiếp khủng vào những 
năm mười mấy. Tôi ngồi bên khung cửa sổ, nghe tiếng máy bay trên đỉnh trời và nhìn 
lên chăm chú, lòng ước một lần ngồi trên đấy để biết được nơi tôi đang đứng trông 
sẽ như thế nào. Nhiều năm sau đó, tôi đỗ đại học, món quà đầu tiên tôi nhận được là 
một chuyến bay nơi mà Sài Gòn là đích đến. Tôi chẳng còn nhớ rõ điều này đã khiến 
tôi sung sướng đến đâu, chỉ biết rằng ở trên kia nhìn xuống, mọi thứ tưởng chừng gói 
gọn trong lòng bàn tay. Tôi chợt nghĩ, đời người cũng giống như một chuyến bay, càng 

NẾU KHÔNG THÍCH NƠI 
BẠN ĐANG ĐỨNG, 
HÃY TƯỞNG TƯỢNG NƠI 
BẠN MUỐN ĐẾN
HÀ THỊ KHÁNH VÂN     |    Thừa Thiên Huế
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bay cao mọi thứ sẽ khuất xa dần sau màn mây, càng đi xa càng nhìn rõ hơn chính mình trong 
những tháng ngày cũ kĩ để tiếp tục làm nên một “tôi” tốt đẹp hơn cho thực tại.

Hôm nay, tôi thức dậy sớm hơn, bắt đầu kế hoạch chạy bộ mỗi sáng trước lúc bắt tay vào 
công việc của ngày mới, điều mà tôi đã trì hoãn trước đó rất nhiều lần. Tôi đeo tai nghe, 
bật trên chiếc smart phone bài hát của ban nhạc Ireland vô tình biết đến từ thời trung học, 
thường phát trên sóng Xone FM mỗi tối – Westlife.
“Everybody’s looking for that something 
One thing that makes it all complete 
You’ll find it in the strangest places 
Places you never knew it could be…”
Tạm dịch:
“Ai ai cũng đang kiếm tìm một điều gì đó
Một điều khiến cho mọi thứ trở nên hoàn thiện
Bạn sẽ tìm thấy điều ấy ở những nơi lạ nhất
Những nơi bạn chưa từng ngờ tới …”

Những giai điệu quen thuộc này tôi đã nghe không ít lần, nhưng âm thanh và lời ca len lỏi vào 
tâm trí trong một buổi sáng tinh mơ khác lạ như hôm nay thì là lần đầu tôi cảm nhận. Tôi vừa 
chạy, vừa ngẫm nghĩ hình ảnh mà mình muốn hướng tới trong tương lai, giá như tôi biết rõ 
bản thân đang tìm kiếm điều gì và cần phải chọn lựa lối rẽ nào là thích hợp nhất thì tốt biết 
mấy! Nhưng như thế thì còn gì thú vị, vậy nên tôi luôn thường trực trong mình câu hỏi: “Tôi là 
ai?” và có lẽ, cuộc sống đang cần tôi đi tìm đáp án cho chính mình.

Trên con đường tôi chạy bộ qua, có đôi vợ chồng bán bún bò đã dậy từ lúc 4 giờ sáng – tôi 
đoán vậy, mùi ruốc và hương sả đã thơm nức lòng cả một khu phố, chắc hẳn khóm lửa đã 
được nhen từ rất sớm. Một O chở sau xe rổ bắp lớn chạy ngang, hiền lành hỏi tôi có ăn bắp 
không và không quên gửi kèm nụ cười thương mến của một người dân lao động thật thà, 
tôi đoán O nhất định là người phụ nữ mạnh mẽ nhất trong một ngôi nhà đầy tình thương 
nào đấy. Nơi tôi sống 5g sáng vẫn còn tĩnh lặng, những chiếc đèn đường chỉ vừa được tắt; 
bên bờ sông Hương, rất nhiều người dậy sớm để tập thể dục. Tôi thấy những người lớn, 
vài gương mặt tò mò buổi sáng dưới sương mai của bầy trẻ nhỏ, và hầu hết là lời thì thầm 
khe khẽ theo từng bước chân chậm rãi của những người già. Những điều dịu ngọt này, tôi 
chưa một lần biết được trong giấc ngủ vùi mình cận giờ làm trước đó. Kỳ diệu thay, những 
thứ trước mắt tôi lại hệt như trong ca khúc mà tôi đang chìm đắm theo từng nẻo đường sớm 
nay:

“Some find it in the face of their children
Some find it in their lover’s eyes
Who can deny the joy it brings
When you’ve found that special thing
You’re flying without wings”
Tạm dịch:
“Có người tìm thấy ở khuôn mặt những đứa con mình
Có người lại tìm ra ở đôi mắt của người mình yêu

Ai có thể phủ nhận được niềm vui mà điều ấy mang lại chứ?
Khi bạn tìm ra điều đặc biệt đó
Có nghĩa là bạn đang bay mà không cần cánh”

Tôi hàn gắn lại tâm hồn từ những thứ lọt vào “khung hình” của mình: là những gương 
mặt, những đôi mắt, những nụ cười, những sự tập trung và lòng cố gắng tôi gặp sáng 
nay. Tôi hiểu, rất nhiều người trong số họ bao gồm cả tôi, ngay lúc này đang hạnh phúc 
vì đã dậy sớm hơn hôm qua một giây, một phút, hay thậm chí cả một giờ đồng hồ để 
biết rằng phép lạ chẳng cần tìm kiếm đâu xa mà từ chính những điều bình dị và ấm áp 
nhất của cuộc sống mang lại, tôi cũng tin điều mà bạn gặp đầu tiên từ buổi sáng sẽ 
quyết định nên năng lượng và động lực giúp bạn bước thêm một ngày được trọn vẹn 
hơn. Và phải chăng, câu hát “Some find it sharing every morning”, tạm dịch: “Vài người 
tìm thấy điều ấy trong ánh nắng mai” cũng đang vỗ về trái tim chính tôi lúc này.
 
Bạn biết đấy, thật ra dù là người lớn hay trẻ con thì cũng sẽ có lúc chới với với những 
rắc rối và hoang mang của riêng mình. Nhưng vào những năm tháng ấy, không ai dạy 
chúng ta cách vượt qua những mông lung này, cách tốt nhất là hãy tự an ủi và động 
viên bản thân, một lời độc thoại tích cực với chính mình biết đâu lại khiến trái tim thêm 
phần mạnh mẽ. Trong cuộc hành trình làm người lớn, có vô vàn khó khăn và thử thách 
đang chờ đợi, có đôi khi một lời nói vô tình cũng đủ con tim vốn nhạy cảm dễ dàng tổn 
thương, đôi khi thứ mà bạn đối diện lại là những ngày không đầu không cuối vì chẳng 
biết mình có yêu thích công việc đang làm hay không.

“So, impossible as it may seem 
You’ve got to fight for every dream”
Tạm dịch:
“Tuy nhiên, có vẻ mọi chuyện vẫn còn khó khăn
Bạn phải đấu tranh cho mỗi khát vọng của mình”
Hành trình làm người lớn quá ư là vất vả với những nỗi mệt nhọc trong lòng không biết 
bày tỏ cùng ai.  Dù vậy, tôi cố gắng xem mỗi rào cản là cơ hội của mình. Thêm một lần 
thất bại là thêm một lần tôi rèn sức mạnh nội tại của mình thêm mạnh mẽ, tôi bình tĩnh 
trước những lời chê bai, nhớ kĩ hơn một lời động viên chân thành, trân trọng hơn một 
nụ cười từ những người xa lạ, biết ơn hơn những cảm xúc và câu chuyện thật thà.

Hôm nay, tôi đã cố gắng khác tôi của hôm qua. Từng bước chân dịch chuyển khi mặt 
trời còn chưa thức hẳn, tôi tự tặng mình những phút giây đi tìm lẽ sống, một bản nhạc, 
một trái tim tĩnh lặng để khởi đầu ngày mới, một cái nhìn gần gũi hơn với thiên nhiên và 
đời sống. Tôi đã dành ngày nghỉ lễ để đi đến những vùng trời nơi mà tôi chưa bao giờ 
đặt chân đến, chạy hàng chục km và biết lòng đang hết mình cho thực tại, chỉ đơn giản 
ngay lúc này tôi chợt nhận ra những điều tồi tệ rồi cũng sẽ nhanh chóng lùi phía sau nếu 
tôi cứ tiếp tục hướng đến bầu trời; những ánh mắt phán xét, những trải nghiệm trên 
quãng đường mà tôi gặp khiến tôi dũng cảm hơn để đối mặt với chính mình.  “I’m flying 
without wings”, tôi đang bay mà không cần cánh.
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Cuộc sống sẽ rất tuyệt vời nếu mỗi người trong 
chúng ta nhận được những tràng vỗ tay lớn và sự 
hoan nghênh dù chỉ một lần, nhưng sẽ càng tuyệt 
vời hơn nữa nếu bạn là cổ động viên trung thành 
nhất cổ vũ cho chính bạn. Bỏ lại tất cả những nghi 
ngờ về bản thân, còn rất nhiều nơi chờ tôi chinh 
phục, học hỏi và trưởng thành; như một lời ca 
nồng ấm mà các chàng trai Westlife đã nhắn gửi:

“Cos who’s to know which one you let go 
Would have made you complete”
Tạm dịch:
“Vì ai mà biết điều mà bạn để rời xa
Có khi chính là điều khiến bạn trở nên hoàn thiện”

Vậy nên, mỗi ngày tôi nhắc nhở bản thân phải nỗ 
lực thêm một chút! Tôi lấy cột mốc 10 năm để nhìn 
lại, vì đó cũng là lần đầu tiên tôi biết đến Westlife, 
số 10 cũng chính là tháng mà ca khúc “Flying With-
out Wings” ra đời và cũng là tháng mà Westlife đã 
từng đặt chân đến Việt Nam để thực hiện liveshow 
duy nhất trong sự nghiệp.
 
     Bởi vì không một ngọn núi nào bằng phẳng, 
nên tôi hi vọng những lần thất bại, những lạc lối 
của tuổi trẻ, sự kiên nhẫn và dám làm kẻ mộng mơ 
của những tháng năm này sẽ viết nên câu chuyện 
đáng nhớ hơn cho tôi của 10 năm sau nữa. Ước 
mong khi ấy tôi đã kịp đặt chân lên “hòn đảo ng-
hìn lời chào” Ireland để được sống, được yêu, và 
được chạm tay tới những điều kì diệu màu xanh 
có thật. Cảm ơn âm nhạc của Westlife đã khiến 
tôi vượt qua những tháng ngày cô đơn, cảm ơn 
“Flying Without Wings” đã giúp tôi vững lòng hơn 
trước muôn ngàn phương hướng, cuối cùng cảm 
ơn mảnh đất Ireland đã là nguồn cảm hứng giúp tôi 
trân trọng thêm những điều nhỏ nhặt từ cuộc sống 
và đánh thức trong tôi thêm nhiều giấc mơ.

Bài viết lấy cảm hứng từ “Everyday I love you” - Boyzone

Lần đầu tiên gặp gỡ, em tựa như con thú bị tổn thương, lạc lối trong khăn trải giường 
trắng cùng ống truyền lạnh lẽo.
Anh chưa từng biết đến em, lại được nhờ vả để đưa cho em một chậu cây xương rồng 
nhỏ, động viên em hãy mạnh mẽ lên. Thoáng chốc ghé qua, là tình thương trong anh bị 
em làm rung động hay là định mệnh dẫn lối, anh cũng không biết mình vì sao lại chẳng 
thể nào rời mắt khỏi em.
Tối đó, lần đầu anh hiểu thế nào là tương tư một người. Đến mất ngủ.
Từ đấy ngày nào anh cũng ghé qua em, đôi lúc chỉ là tặng em một hộp bánh hay đơn 
giản là ngồi trò chuyện với em. Anh thực lòng hy vọng mình có thể trở thành chỗ dựa 
cho em.
Thật kỳ lạ, anh nghĩ mình bắt đầu thích em. Mỗi ngày, mỗi ngày càng không thể ngừng 
nghĩ về em.
Em lớn tuổi hơn anh rất nhiều, lại đã từng trải qua quá nhiều khắc nghiệt của cuộc 
sống. Gia đình em không hòa thuận, bị hắt hủi bởi chính người chồng em yêu thương 
khiến em trở nên trầm cảm đến gần như phát điên, giống như em không còn là chính 
mình nữa.
Thế nhưng dù đến tận khi chồng em có vợ mới, có cậu con trai kháu khỉnh, em vẫn 
không thể nào ngừng nghĩ về người ấy.
Và anh nghĩ, mình cũng phát điên mất rồi. 
Em bảo anh phải rời đi, em bảo em không xứng đáng với anh. Rằng em chỉ là một 
người sắp chết. 
Thì sao nhỉ? Đôi lúc anh vẫn tự hỏi như thế. Anh chỉ muốn ở bên cạnh em, ngoài điều 
đó ra, giống như những thứ còn lại cũng chẳng quan trọng đến thế. 
Anh còn nhỏ, còn có rất nhiều thứ anh không thể làm được. Nhưng chỉ cần em tin 
tưởng anh, một lần nữa thử đặt niềm tin vào trong anh, dù khó khăn thế nào mình vẫn 
có thể vượt qua, chỉ cần em vẫn nắm lấy tay anh.
Anh không nhạy cảm, không biết nói nhiều lời hoa mỹ, cũng không được tinh tế như 
những người đàn ông lớn tuổi em quen biết.
Nhưng, anh vẫn muốn hỏi lại em một lần, liệu em có nguyện ý?

Tương Tư Khó Nói
NGUYỄN THÚY QUỲNH      |     Hồ Chí Minh
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Westlife là nhóm nhạc đầu tiên của Ireland mà tôi biết đến và cũng là nhóm nhạc tôi yêu 
thích nhất. Mỗi bài hát do những chàng trai ấy thể hiện đều mang đến một cảm xúc 
riêng, đầy lắng đọng và đầy ý nghĩa. Nếu như My love cho ta cảm giác nhớ nhà, nhớ 
người yêu, nếu như Beautiful and while là cảm giác hạnh phúc của một chàng trai khi 
lấy được cô gái mình yêu làm vợ thì You raise me up lại là một bài hát khiến ta nhớ đến 
những người luôn ở bên cạnh mình. Khi nghe You raise me up, nhiều người nghĩ đến 
chúa, có những người nghĩ đến những người bạn hoặc người yêu, nhưng đối với tôi 
mỗi khi nghe bài hát này tôi lại nghĩ về bố mẹ.

You raise me up, so I can stand on mountains
You raise me up to walk on stormy seas
I am strong when I am on your shoulders
You raise me up to more than I can be

Bây giờ tôi đang đi học xa nhà và vài ba tháng mới về nhà được một lần. Tôi vẫn 
thường xuyên gọi điện cho mẹ tâm sự, hỏi han tình hình ở nhà và kể về những chuyện 
thường ngày, nhưng mỗi khi về nhà tôi vẫn có thể nói chuyện cả ngày được với mẹ, 
không biết bao nhiêu là câu chuyện trên trời dưới đất nữa. Bố tôi không phải là người 
giỏi thể hiện tình cảm và sự quan tâm đối với con cái, có lẽ bố chỉ thể hiện qua hành 
động nhưng những tình cảm ấy tôi cảm nhận được hết. Mỗi khi nhớ con gái, bố lại 
gọi điện nhưng cũng chỉ hỏi mấy câu: “Con ăn cơm chưa? Dạo này khỏe không? Nhớ 
giữ gìn sức khỏe, học tập tốt nhé?”, nhưng tôi biết rằng bố đang nhớ cô con gái út bé 
bỏng của bố.  

Bố mẹ luôn là người an ủi động viên khích lệ tinh thần mỗi lúc tôi phải vượt qua những 
thử thách khó khăn nhất, khiến tôi như có một sức mạnh to lớn  để có thể đối đầu với 
sóng gió cuộc đời, đó là những người mà luôn luôn luôn đứng về phía tôi, ủng hộ và lo 
lắng cho tôi trên mọi bước đi. Đối với ai cũng thế, hai tiếng “bố mẹ” sao mà thiêng liêng 
và cảm xúc đến lạ, trái tim dâng tràn lên cảm xúc biết ơn, biết ơn vì bố mẹ đã sinh ra và 
nuôi tôi lớn đến từng này, biết ơn vì tình thương yêu, vì sự hi sinh mà họ dành cho tôi, 
vì họ đã luôn ở bên tôi và tha thứ cho những lúc tôi làm họ buồn.

“Cảm ơn bố mẹ rất nhiều! Con sẽ luôn cố gắng để trở thành niềm tự hào dù là nhỏ thôi 
của của bố mẹ! Con yêu bố mẹ rất nhiều!”

Có lẽ khi nhắc tới âm nhạc của đất nước Ireland ai cũng nghĩ tới những ca khúc nổi 
tiếng như My love, I lay my love on you, You raise me up của nhóm nhạc Westlife…
Nhưng ít ai biết tới bài hát Ireland’s call được coi là một trong những bài hát dân tộc 
của đất nước cỏ ba lá (shamrock) đáng mến này.
Sở dĩ tôi biết tới bài hát này đó chính là do người đồng nghiệp của tôi cô gái mang tên 
Leanne Horan, một cô giáo đến từ Ireland đã mang một phần nào không khí đất nước 
của cô qua bài hát này tới các em học sinh tiểu học.
“Come the day and come the hour
Come the power and the glory
We have come to answer
Our Country’s call
From the four proud provinces of Ireland

Ireland, Ireland
Together standing tall
Shoulder to shoulder
We’ll answer Ireland’s call…”

YOU RAISE ME UP
CẢM ƠN BỐ MẸ 
ĐÃ LUÔN Ở BÊN CON!

Ireland’s call

NGUYỄN THỊ THU HỒNG       |     Hà Nội

PHAN THỊ THANH        |      Hà Nội
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Tuổi thơ của tôi gắn bó với xóm trọ nghèo vào những năm một nghìn chín trăm hồi 
đó. Khi ấy, mỗi độ hè về, khi các chuyến đi chơi chỉ là những món quà xa xỉ, có lẽ lũ 
trẻ xóm tôi chỉ mong chờ những cơn mưa. Những ngày mưa đó, không chỉ xua đi cái 
nóng hanh hao, chờn vờn quanh những căn nhà thấp bé san sát tựa đầu vào nhau, mà 
còn để lại trong lòng chúng tôi, ký ức về một tuổi thơ tuyệt đẹp. 
Buổi chiều không còn oi ả, nằm dài trên chiếc giường gỗ ọp ẹp, lặng yên tận hưởng 
mùi bùn đất trộn lẫn với mùi hơi nước trong mưa, đang hoang hoải bốc lên len lỏi qua 
khung cửa sổ. Đây là hương vị của bình yên mà rất lâu sau này đã bị khói bụi thị thành 
che khuất. Giữa cái tạp âm chộn rộn của từng giọt mưa đang nhảy múa trên mái tôn 
hiên nhà, tôi vẫn nhớ rõ cảm giác an yên của lòng mình khi nghe tiếng nhạc văng vẳng 
xa nơi căn nhà liêu xiêu cuối ngõ. Băng cũ, cassette cũ, và tiếng hát rè rè phát lên như 
kéo về dĩ vãng rất xưa.

“Soledad, 
It’s a keeping for the lonely

Since the day that you were gone
Why did you leave me?

Soledad…”

Ông già cuối hẻm sống một mình, không con, ngoài chiếc xe đạp rong ruổi mưu sinh 
hằng ngày thì chỉ có chiếc máy cassette cũ làm bạn. Đã nhiều lần, lũ trẻ trong xóm vòi 
vĩnh phát những liên khúc tươi vui, nhưng ông chỉ móm mém cười. Và những chiều 
mưa sau đó, Soledad vẫn âm vang da diết như một nỗi niềm mênh mang ám ảnh. 
Soledad trong tiềm thức của mấy đứa trẻ con chỉ là cụm từ ngân nga vô nghĩa nhưng 
lại đồng hành trong suốt tuổi thơ chúng tôi, và gắn liền với những tháng ngày bình yên 

Soledad, 
CHIỀU MƯA VÀ NHỮNG 
CÂU CHUYỆN NGÀY XƯA.

ĐỖ NHẬT THANH         |      Hồ Chí Minh

Ireland’s call là một bài hát thường được các cầu thủ đá bóng của nước Ireland hát trước 
khi bắt đầu trận đấu. Qua bài hát này, các cầu thủ thể hiện một tinh thần chiến đấu vì dân 
tộc, vì niềm tự hào đất nước khi lời ca được hát vang cùng hình ảnh họ khoác vai nhau, 
vai kề vai như lời bài hát “Shoulder to shoulder”.
Và tại đây, một lớp học nhỏ, dưới sự hướng dẫn của cô Leanne – một vị “đại sứ” Ireland, 
đã đem ca khúc ấy tới các em học sinh lớp ba, cùng nhau hát vang lên lời bài hát như 
thể các em chính là một phần nhỏ của Ireland vậy. Âm nhạc và tiếng hát của các em vang 
lên, hòa trộn cùng nhau toát lên một tinh thần mạnh mẽ hiếm thấy. Tôi cũng bị cuốn theo 
bài hát ấy bởi chính giọng hát của các em. Không hiểu sao lúc ấy trong lòng tôi thấy xúc 
động đến lạ kỳ. 
Từ sau hôm ấy, có một số học sinh đã tự học thuộc lòng bài hát rồi cùng nhau hát với 
tâm thế rất tự hào và mãnh liệt; còn tôi thì thi thoảng tự ngân nga mấy câu hát của Ire-
land’s call một cách ngẫu hứng.
Tháng 3 vừa qua, cô đã mời mẹ của mình sang Việt Nam và điều mà mẹ cô muốn làm 
nhất khi sang đây đó chính là tới thăm các em học sinh của cô, bởi cô Leanne rất hay kể 
chuyện với mẹ mình về lớp chủ nhiệm của cô. 
Một lần nữa, Ireland’s call lại có dịp được thể hiện bởi các bạn nhỏ đáng yêu trước vị 
khách đáng quý đến từ Ireland. Mẹ của cô đã mua quà từ Ireland cho các em khiến các 
em nhỏ càng thêm phần thích thú và yêu mến không chỉ cô mà còn cả mẹ cô nữa. 
Thực sự, trước khi gặp cô Leanne, tôi không có nhiều thông tin hay khái niệm cụ thể nào 
về Ireland. Nhưng từ khi được làm việc với cô, cô đã cho tôi hiểu hơn về đất nước cũng 
như con người Ireland thật hiền hòa, thân thiện và đáng kính. Đây sẽ là những kỉ niệm 
đáng nhớ trong cuộc đời tôi mà tôi khó có thể quên được. Tôi hi vọng một ngày nào đó 
tôi sẽ được đặt chân lên đất nước ấy và trực tiếp trải nghiệm cuộc sống, văn hóa đất 
nước cũng như con người nơi đây.
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nhất trong suốt cuộc đời. 
Rất lâu sau này, khi xóm nghèo chỉ còn là miền ký ức xa xưa. Bất 
chợt đâu đó trong biết bao câu chuyện hồi tưởng của người lớn, 
ông già ngày đó vẫn luôn mở đoạn băng Soledad để nhớ về người 
vợ đã khuất cùng những ngày cũ đã qua. Dường như đó là âm đoạn 
tình ca đã đồng hành cùng ông bà xuyên suốt tuổi trẻ. Giai điệu buồn 
của Soledad – khúc độc hành vang vọng Ireland, dù xoáy sâu vào 
nỗi niềm hiện tại cô đơn nhưng lại nương níu ông về bao năm hạnh 
phúc. Thấp thoáng sau những âm điệu khi trầm ngâm day dứt, lúc 
vỡ òa như sóng lòng cuồn cuộn, là những mảnh tình yêu chắp vá 
từ nỗi nhớ thiết tha, là hi vọng một ngày nào đến Ireland nên thơ với 
những ước mơ cùng nhau nhưng đã không thể thực hiện được. Mãi 
cho đến ngày ông và tiếng nhạc cassette của ông chỉ còn có thể là 
hoài niệm của những người xóm giềng ở lại.
Biết bao hồi ức tình yêu của những người trẻ cách đây vài thế hệ 
đã qua, đều gói gọn trong những lời hát kinh điển của những chàng 
lãng tử Westlife nay đã đi vào huyền thoại. Cảm nhận về âm nhạc ở 
những thời điểm khác nhau như nỗi buồn Soledad khơi gợi trong tâm 
thức của mỗi người là không thể so sánh. Chỉ có những hồi ức kỷ 
niệm gắn với bài hát, dù đã phai mờ theo thời gian, lại vẫn luôn hiện 
diện mỗi khi đâu đấy vang lên khúc nhạc đó, là không thể vỡ tan. 

“Soledad, 
In my heart, you were the only

And your memory lives on
Why did you live me?

Soledad…”

Chuyện ông già thích nghe tình ca thi thoảng cũng trở về trong trí 
nhớ bộn bề của tôi vào những ngày thong thả muốn tìm lại một chút 
an yên xưa cũ. Thế nhưng giờ đây, âm nhạc cassette chỉ gợi lại âm 
hưởng hoài cổ chứ chẳng thể mang lại cảm giác bình yên khi ngước 
nhìn màn mưa năm nào. Cũng như ông, có lẽ khi nghe Soledad chỉ 
có thể ôm nỗi nhung nhớ về bà, còn cảm xúc hạnh phúc đã không 
thể vẹn nguyên sau bao tháng năm cô đơn đằng đẵng. Làm sao ký 
ức có thể sống lại trong một buổi chiều mưa, khi ta đang ở trong một 
cuộc đời đổi khác được nữa?
Có những chiều mưa, nhắc nhớ những câu chuyện ngày xưa…

Sài Gòn, ngày 16.01.2018…

Tôi sắp bước sang tuổi 40 và ngồi trong một quán bar giữa lòng đô thị 
tấp nập. Chiếc loa trên trần bắt đầu phát ra một giai điệu:

“…Oh, my life
Is changing every day
In every possible way…”

Đó là ca khúc “Dreams” của nhóm nhạc Ireland có tên The Cranberries. 
Trong phút chốc, bài hát khiến tôi cảm thấy bồi hồi. Mối tình tuổi trẻ của 
bạn có gắn với bài hát nào không? Hay một loại rượu? Một đất nước 
chưa từng đặt chân tới? Một đêm say ngất ngưởng ở chốn thành thị 
phồn hoa?
***
Đó là một ngày mùa xuân năm 2001, thế giới bước sang thế kỷ 21 và 
một thiên niên kỷ mới. Tôi là chàng trai 22 tuổi, mới tốt nghiệp đại học 
ngành du lịch và đang hoang mang trước ngưỡng cửa cuộc đời. Kỷ 
nguyên mới mang theo sự thay đổi. Internet, E-Mail, điện thoại, truyền 
hình cáp, những chiếc đĩa CD… mọi thứ thay đổi hàng ngày, theo mọi 
cách có thể xảy ra. 
Sài Gòn đón tôi bằng ánh mặt trời chói chang khi kết thúc hành trình 
gần 1.730 km, kéo dài 72 giờ bằng tàu hỏa từ Hà Nội. Chia tay mối tình 
đầu sau 5 năm gắn bó, tôi quyết định Nam “tiến” để thay đổi, quên đi 
cảm giác đau khổ ở một vùng đất mới cách xa nhà, xa mọi thứ quen 
thuộc trước đây. Giai đoạn làm thêm thời sinh viên, tôi để dành được 

MILLENNIUM DREAM
GIẤC MƠ THIÊN NIÊN KỶ
MAI NHƯ NGỌC      |     Hà Nội
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22 triệu và có dự định vào Sài Gòn lập nghiệp cùng người yêu cũ khi 
tốt nghiệp. Khi mọi chuyện rẽ sang hướng khác, tôi cho mình kế hoạch 
đặc biệt: tiêu hết 22 triệu trong một năm ở Sài Gòn. Sau đó, tôi sẽ trở 
về và bắt đầu lại mọi thứ với tinh thần mới. 
Tôi gặp em lần đầu trong quán bar có tên SHAMROCK khi làm bartend-
er tại đây. Em kém tôi hai tuổi, là ca sĩ biểu diễn mỗi tối. Không gian của 
quán rất nhỏ, chật kín cũng chỉ đến 20 người. Đây là quán bar phong 
cách Ireland với ánh sáng vàng, bàn ghế gỗ, mảng tường xanh lá và 
vô số loại rượu “tây”, từ Tequila, Gin, Vodka tới Whiskey. Thời ấy, đây 
là nơi thật khác biệt với nhiều vũ trường hay phòng trà rộng lớn giữa 
trung tâm Sài Gòn. Khách tới đây chủ yếu là người nước ngoài. 
Ngay tối đầu tiên làm việc ở Shamrock, tôi đã ấn tượng với em. Một cô 
gái mảnh mai với tóc tém cá tính, đôi mắt kẻ đậm, diện chiếc áo thun 
đen có hình cỏ ba lá và đeo guitar đứng hát ở một góc phòng. Em bắt 
đầu biểu diễn với ca khúc “Dreams” của The Cranberries. Chất giọng 
của em trong vắt và cách luyến láy bắt chước kiểu hát yodel (lặp đi lặp 
lại và nhanh chóng đổi độ cao-thấp của âm giọng) như Dolores O’Ri-
ordan, nữ ca sĩ chính trong nhóm, nhưng theo lối xử lý riêng. Cách em 
nhắm mắt như thể che đi đôi mắt đượm buồn, đung đưa cơ thể khi 
hòa vào âm nhạc, chẳng cần biết gì xung quanh khiến tôi nhớ đến hình 
ảnh diễn viên Vương Phi trong “Trùng Khánh Sâm Lâm” của đạo diễn 
Vương Gia Vệ. Đó là bộ phim khiến tôi tin rằng mọi thứ đều có thời hạn 
sử dụng, kể cả tình yêu.

Em hát chuỗi ca khúc của The Cranberries như “Linger”, “Animal In-
stinct”, “When You’re Gone” và kết thúc với “Zombie” – bài hát nổi tiếng 
nhất của nhóm nhạc này. 
Tôi bắt chuyện khi em diễn xong, ngồi ở quầy bar và gọi một shot 
Jameson – loại whiskey nổi tiếng nhất của Ireland. 
“Cô có biết vì sao chữ Whiskey trên chai Jameson có ‘e’, còn những 
loại Whisky khác thì không có không?”, tôi cầm chai Jameson trên tay.
“Không, tại sao vậy?”
“Canada, Nhật hay nhất là Scotland đều có Whisky ngon. Nhưng chỉ 
Ireland là có chữ “e” ở tên quốc gia. Vì thế, những nhà chưng cất rượu 
tại đây thích phát âm tên đặc sản quê hương mình là ‘whiskey’, thay vì 
‘whisky’ như các nơi khác”. 
“Anh có vẻ rành về Ireland?” 
“Đó là thứ hiếm hoi tôi biết về đất nước đó, ngoài những bài hát của 
The Cranberries mà em vừa hát”.
Cuộc đối thoại đầu tiên của tôi và em bắt đầu như vậy, về thứ rượu 
được chưng cất qua ba khâu riêng biệt và ủ trong thùng gỗ sồi ít nhất 
từ 5 đến 7 năm, có hương vị mượt và ngọt. Thế rồi đến thứ âm nhạc 
mang hơi thở vùng Limerick. 

Và đất nước Ireland…

Trong giai đoạn giao thời, khi văn hóa Anh, Mỹ, Nhật, Hàn du nhập vào 
Việt Nam mạnh mẽ. Tại sao một cô gái Sài Gòn 20 tuổi lại quan tâm tới 
Ireland? 
Câu trả lời rất đơn giản
Cô ấy từng yêu một chàng trai Ireland. 
Người yêu cũ của em là chủ đầu tiên của quán Shamrock, một chàng 
trai Ireland. “Shamrock” mang ý nghĩa là một nhánh nhỏ còn non của cỏ 
ba lá – loài cây mang lại hạnh phúc, may mắn, cũng là biểu tượng của 
Ireland. Mối tình của em kết thúc khi chàng trai kia về nước. Quán Sham-
rock được nhượng lại nhưng chủ mới cũng rất thích văn hóa Ireland nên 
giữ mọi thứ như trước. 
Câu chuyện của em ly kỳ như một bộ phim đầy bi kịch và nước mắt. Cha 
em từng ở trong các băng nhóm giang hồ và thiệt mạng trong một cuộc 
thanh trừng xã hội đen giữa những năm 90s. Một thời gian sau, mẹ em 
sang Mỹ và có gia đình mới. Em sống cùng những người họ hàng sót lại 
và từ sau cấp ba, em chỉ vùi mình vào âm nhạc và rượu. Sang tuổi 20, 
em đặt thời hạn trong một năm học tiếng Anh để đi Ireland. Tiền trợ cấp 
của mẹ ở Mỹ đủ để em du học tự túc tại bất kỳ nơi nào của châu Âu. Em 
chọn Ireland vì vẫn còn yêu chàng trai ngoại quốc đến trong những tháng 
ngày tăm tối của cuộc đời. 
Tôi và em đều mới bước ra cuộc đời, chưa vượt qua được cảm xúc của 
mối quan hệ cũ, đều chẳng có định hướng cụ thể cho tương lai, làm một 
công việc bán thời gian nhưng lại có thời hạn cho bản thân.  
Hai con người cô đơn trước đó chưa từng quen biết lại gặp nhau giữa 
chốn đô thị hơn 5 triệu người. Điều gì xảy ra tiếp theo? Sau đó… đương 
nhiên là bên nhau.
Chúng tôi thành những người bạn và ngày nào cũng uống đến say 
khướt. Chúng tôi thích cảm giác tự do phóng khoáng của tuổi đôi mươi, 
được phép mất phương hướng nhưng có thể làm chủ cuộc sống của 
mình so với thời kỳ “chưa đủ tuổi”.
Thế rồi…
Một đêm đầu hè, tôi và em rời Shamrock để đi ăn mì gõ sau khi đã uống 
nửa chai Jameson. Một cơn mưa xối xả không dứt chẳng mấy chốc 
khiến đường phố Sài Gòn ngập úng. Chẳng thể về nhà, tôi và em phải 
thuê nhà nghỉ trong con ngõ của quán mì. Đêm ấy, trong căn phòng chật 
chội với tiếng mưa bên ngoài, tôi và em đã vượt qua giới hạn của những 
người bạn “rượu” để đến với nhau bằng sự đồng điệu trong thứ cảm 
xúc chênh vênh của tuổi trẻ và sự cô đơn. 
Từ hôm ấy, tôi và em trở thành một đôi dù chẳng ai nói lời yêu, cũng 
chẳng ràng buộc gì, đơn giản là bên nhau đi qua từng con đường. Mùa 
hạ, mùa thu, mùa đông rồi lại tới mùa xuân. Chẳng thể hỏi Sài Gòn nóng 
hay lạnh qua các mùa mà chỉ có thể gọi là ngày nắng hay ngày mưa. Tôi 
quen với việc đèo em trên chiếc xe máy Super Cub, tôi lái còn em chỉ 
đường đi khắp Sài Gòn. Buổi tối ở Shamrock, em hát còn tôi pha chế đồ 
uống. Đêm xuống, chúng tôi làm tình rồi uống rượu, rồi lại làm tình. 
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Tôi và em miên man trong một giấc mơ nông nổi, đến mức đôi khi tôi quên cả thời hạn một 
năm mình đặt ra trước đó. Em vẫn đi học tiếng Anh như một thói quen bắt đầu từ trước 
khi chúng tôi gặp nhau. 
“Em muốn được một lần xem The Cranberries biểu diễn ngoài đời.”
“Anh muốn tới buổi diễn đó cùng em.”
Tôi và em chưa bao giờ nói lời yêu nhưng luôn giống như một đôi tình nhân đang hạnh 
phúc.
Nhưng giấc mơ nào rồi cũng kết thúc, ai cũng phải thức dậy bắt đầu ngày mới. 
Một hôm, em bất ngờ hỏi tôi về người yêu cũ. 
“Anh có còn yêu cô ấy không?”
Lúc đó, tôi không hiểu sao mình khựng lại, chẳng thể trả lời câu hỏi của em. Đã gần một 
năm ở Sài Gòn, tôi không liên lạc với mối tình đầu và đúng là có những lúc, khi không có 
hơi men hoặc ở một mình, tôi thấy nhớ cô ấy. Trước sự bối rối của tôi, em cắt ngang khi 
rót thêm rượu vào ly. 
“Thôi uống đi, nay em muốn uống nhiều hơn.”
Chúng tôi kết thúc trên giường như bao ngày khác nhưng sáng hôm sau, em rời đi rất 
sớm. Tôi không bao giờ nghĩ đó là lần cuối tôi gặp em. 

Em âm thầm chuẩn bị mọi thứ và bay đi Ireland cho kỳ học mùa xuân mà không một lời 
tạm biệt. Tôi hoàn toàn sụp đổ nhưng cũng chẳng thể trách móc vì thậm chí đến lời tỏ tình, 
tôi cũng chưa bao giờ nói với em. Mối quan hệ ấy chỉ có thể gọi là giữa lưng chừng của 
tình yêu dù trong thâm tâm, tôi biết mình có tình cảm với em. 

Đến khi về Hà Nội, tôi mới nhận được E-Mail từ địa chỉ @lazymail của em ở Ireland. Em viết 
rất dài, dài hơn hẳn một lá thư điện tử thông thường của giai đoạn Internet công cộng bắt 
đầu phổ biến. Em viết rằng không muốn nói lời từ biệt với tôi nên đã chọn cách biến mất 
để mọi thứ chỉ có bắt đầu mà không có kết thúc. Tôi từng tự hỏi liệu ngày ấy, nếu tôi nói lời 
yêu, em có ở lại…
Cảm xúc trong mỗi mối quan hệ cũng có thời hạn và khi qua đi, nó chỉ còn là ký ức.
Tôi và em vẫn trò chuyện qua E-Mail một thời gian sau đó, như những người bạn. Đôi lần 
em gửi hình chụp từ Dublin. Có bức ảnh em đứng bên vách đá Moher giữa khung cảnh kỳ 
vĩ của Ireland. Em diện chiếc áo thun in hình cỏ ba lá như ngày đầu tôi gặp và nở nụ cười 
rạng rỡ. Trông em rất hạnh phúc. 
Thế rồi chúng tôi cũng bị nhịp sống thời đại cuốn đi. Các E-Mail nhạt dần đến khi @lazymail 
bị thay thế bởi Yahoo Mail. 
The Cranberries tan rã đầu năm 2003 và tôi không giữ thói quen nghe nhạc của họ. Nhưng 
mỗi lần bất chợt thấy giai điệu “Dreams” vang lên đâu đó, tôi lại nghĩ về em. 
***

Ngày 16.01.2018, báo chí khắp nơi đưa tin Dolores O’Riordan – giọng ca chính của The 
Cranberries – qua đời ở tuổi 46. Ở các quán bar, người ta mở lại những bản nhạc của 
ban nhạc Ireland đình đám một thời. Ngay tại nơi đây, “Dreams” vang lên khiến tôi nhớ 
lại những tháng ngày tuổi trẻ. Lời hứa cùng em đi xem buổi diễn live của The Cranberries 

tưởng đã quên từ lâu nhưng nay bị đánh thức dậy. Và tôi biết nó sẽ mãi mãi không bao 
giờ thực hiện được. 
Không biết giờ này em có còn ở Ireland, có nhớ đến tôi khi uống Jameson và nghe The 
Cranberries? Có khi em cũng đang ở Sài Gòn, giữa thành phố 8,6 triệu dân này. Gần 20 
năm trôi qua, thời gian thay đổi, con người cũng thay đổi, chỉ có ký ức là thứ được đóng 
chai mà không cần hạn sử dụng. Biết đâu một ngày nào đó, tôi và em sẽ gặp lại nhau, 
có khi lại là ở Ireland, bên vách đá Moher hùng vĩ. Em vẫn ôm guitar ngân nga các bài 
hát của The Cranberries, còn tôi sẽ ngồi bên cạnh với chai Jameson Whiskey như tháng 
ngày đầu thiên niên kỷ thứ ba. 
Trong tim mình, tôi lưu giữ hình ảnh em như một giấc mơ mà mỗi lần muốn đi vào đó, tôi 
chỉ cần nghe “Dreams”:

“…Oh my life is changing everyday 
In every possible way 
And oh my dreams 
It’s never quite as it seems 
‘Cause you’re a dream to me…”
“…Cuộc sống của tôi thay đổi mỗi ngày
Theo mọi cách có thể xảy ra
Và những giấc mơ của tôi
Không bao giờ có thể chạm tới hoàn toàn 
Vì em là một giấc mơ với tôi…”

Nick M.
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[Nhật kí cánh chuồn chuồn bão]

Con chuồn chuồn đứng đấy
Chẳng phải muốn ướt mưa
À thì ra nó đợi
Cô em nhỏ về chưa.

Có những giấc mơ với chị thật đẹp, em ạ. Vào một ngày, chị thấy mình của cái 
thời bé xíu, và em, hai đứa ngồi hát vu vơ dưới bầu trời đầy sao. Hồi đấy buồn 
cười nhỉ, chúng ta chẳng có gì ngoài tâm hồn trong trẻo. Trong giấc mơ, tim chị 
khẽ run lên. Vài vết thương trong lòng lại trở mình cồn cào. Giá như, những giấc 
mơ và bầu trời đầy sao ấy có thật trong hiện tại.

Hôm nay Sài Gòn đổ mưa như trút sau bao ngày nắng gay gắt. Chị ngồi ở một 
quán cafe nhỏ trong lòng thành phố, bên tai thấp thoáng vài giai điệu quen thuộc 
của “Seasons in the sun”. Chị chợt nhớ một ai từng nói với chị rằng: “ Có những 
bài hát ta thích chỉ vì thấy mình trong đó”. Những mùa nắng mang đến cho chị nỗi 
nhớ hanh hao và kí ức mỏng mảnh. Chị thấy cô bé nhỏ nhắn và giọng hát cao vút, 
chị thấy những cánh diều, ngọn đồi,... cùng chút hương thoảng mang tâm trí du 

“ EM, TIA NẮNG 
VÀ NHỮNG MIỀN NHỚ”
TRẦN THỊ HÀ LINH       |     Bình Dương

ngoạn về miền quê xa xa. Em có nhớ bài hát mình cùng nghe trên chiếc radio cũ mèm 
của ba? Westlife là nhóm nhạc em từng yêu năm mười bốn tuổi. Chị cũng thế. Đôi khi, ta 
yêu ai đó chỉ từ một điều nho nhỏ. Với Westlife, mình yêu từ lời ca sâu lắng:
“We’ve known each other since we were nine or ten
Together we’ve climbed hills and trees
Learned of love and A-B-C’s
Skinned our hearts and skinned our knees”

Mình đã có những buổi trưa trốn ba mẹ không ngủ để đi lang thang mọi ngóc ngách. 
Mình đã leo trèo trên ngọn đồi quê ngoại, thích thú tìm bông cỏ lau thật đẹp hay đôi khi 
chỉ vài chùm dẻ. Hai đầu gối em và chị đầy các vết xước. Những thanh âm, câu hát mà 
năm chàng trai Westlife cất lên bằng chất giọng ngọt ngào ấy có lẽ chính là điều tuyệt 
vời nhất đối với chúng ta. Gần đây, giấc mơ về những mùa nắng của hai chị em lại xuất 
hiện trong chiêm bao của chị. Trong mơ, nụ cười em nhuộm màu nắng vàng ươm. Tia 
nắng lấp lánh nhảy múa trên mái tóc nâu hơi bù xù. Và đôi mắt em thêm trong veo. Nắng 
còn thơm mùi ngai ngái nhưng lại mang chút bình yên của quê hương mình. Giữa cánh 
đồng đầy rơm rạ sau mùa gặt và những chiếc diều đầy sắc màu trên cao, bầu trời biêng 
biếc,... chị nhảy chân sáo, miệng nghêu ngao vài câu ca. Một bài hát được thể hiện bởi 
những chàng trai xứ Ireland xa lạ, hóa ra lại quen đối với bất kì đứa trẻ nào ở đất nước 
mình. Hoặc, với những ai đã từng là đứa trẻ. 
“We had joy
We had fun
We had seasons in the sun;
But the hills that we climbed
Were just seasons out of time.”

Chị ước được mua một chiếc vé quay về tuổi thơ. Lắm lúc, muốn đến phát khóc như 
đứa trẻ đòi mẹ mua bằng được chiếc chong chóng xanh đỏ. Chị ước mình được leo 
trèo trên ngọn đồi thuở bé cùng em. Những mùa tươi đẹp và ngây ngô ấy giờ đã qua 
rồi. Không như câu chuyện cổ tích thần kì thời hiện đại, chị chẳng thể là Nobita ngốc ng-
hếch chờ đợi phép màu từ cỗ máy thời gian của mèo máy Doraemon. Kí ức phút chốc 
tựa cánh hồng khô mình từng ép trong cuốn nhật kí, chẳng ngào ngạt hương như đóa 
hoa tươi, chẳng sắc thắm. Nó ngày càng mỏng mảnh, nhưng trong chấp niệm vẫn là 
cánh hồng đã từng xinh đẹp, vẫn thơm mùi hương của những gì đã cũ kĩ. Chị để mặc kí 
ức đưa mình về miền nhớ hoang hoải vời vợi. Có đôi lần, chị khao khát vứt bỏ mọi thứ, 
vứt đôi giày ba ta chật chội và cả những chộn rộn thường nhật. Chỉ còn đôi chân trần 
và khối óc rỗng tuếch nhưng vô tư. Đôi chân trần lại được thỏa sức trên thảm cỏ xanh 
rờn, quanh chị sẽ là vài cánh bồ công anh bay trong gió. Có chị và em. Có những câu 
hát. Chị muốn chạy thật nhanh, thật nhanh khỏi thế giới ồn ào. Thế giới đó chẳng có em. 
Nhưng cuộc sống làm gì cho ta quyền cưỡng cầu. 
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in the sun” đã cho chị biết yêu thương dẫu mỗi ngày nỗi nhớ và giấc mơ bám lấy chị, giọt 
nước mắt đọng lại khóe mi vào sáng sớm. Khi chị biết thương, mọi thứ đã không còn kịp. 
Thời gian lạnh lùng bước đi thật nhanh, mặc cho ngoài kia, những mùa nắng vẫn đang đến 
và cơn mưa thì chỉ thoáng qua trong bất chợt.

Chị là cánh chuồn chuồn bão, đôi cánh yếu ớt hứng chịu ngày mưa gió ngập trời. Con 
chuồn chuồn nào mà không mơ về ngày nắng đẹp, ngay cả khi thân mình ướt sũng. 
Nhưng em biết đấy, dù thế nào chị vẫn sẽ bay cao. Dưới những cơn mưa, đôi cánh chuồn 
chuồn bão mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần. Rồi chị sẽ lại đứng lên, như chưa từng gục ngã 
bởi bất cứ sự mất mát nào.

... Có những giấc mơ với chị thật đẹp, em ạ. Vào một ngày, cạnh chiếc radio cũ mèm, hai 
đứa nhóc tì nào đấy ngồi say mê nghe nhạc thần tượng. Dù âm thanh hơi rè một chút, 
nhưng nó được phát lên từ chiếc radio yêu quý của ba. Quá khứ luôn là món quà vô giá, 
để khi nhìn vào nó, chị có thể nhận ra mình đã từng như thế nào. Còn hiện tại, trời Sài Gòn 
tạnh mưa đã lâu. Tiệm cafe lên đèn, giai điệu quen thuộc của “Seasons in the sun” không 
còn nữa. Nhưng hình như trong chị vẫn vang vọng đâu đó vài câu hát của bản nhạc đã cũ:

“ We had joy, we had fun
We had seasons in the sun
But the wine and the song
Like the seasons have all gone...”

Này cô bé, em có đang nghe đấy không? 

Thật ra, mọi khi chị chẳng thích nắng tẹo nào. Nắng làm làn da chị đen nhẻm. Và cũng vì 
một ngày nắng năm chị em mình sắp tròn mười bảy tuổi, em bỏ chị lại giữa những giấc 
mơ. Sẽ chẳng khi nào chị quên được khoảnh khắc nước mắt không rơi nổi khi nhìn thấy 
em tinh khôi như thế, nằm ngủ một giấc an yên. Kí ức bỗng hóa mảnh gương vụn vỡ, 
không nhặt thì không thể ghép lại. Mà nhặt rồi, khó tránh khỏi những vết cắt.

“ It’s hard to die
When all the birds are singing in the sky;
Now that the spring is in the air
With the flowers everywhere;
I wish that we could both be there.
We had lives
We had fun
We had seasons in the sun;
But the stars we could reach
Were just star-fish on the beach.”

Thật khó để ra đi, phải không? Khi bầu trời, những chú chim, bông cỏ lau hay chùm dẻ,.. 
vẫn đang ở đó trong hoài niệm của mình. Chúng như ngôi sao trên bầu trời, với mãi, với 
mãi cũng không cách nào chạm tới đôi tay. Chị biết, em đã chịu đựng tất cả nỗi cô độc 
khi ba mẹ không thể hiểu em, khi chị không thể bên cạnh. Nhưng nỗi đau có bao giờ là 
mãi mãi, rồi sau cơn mưa sẽ lại là ngày nắng đẹp. Mưa tưới mát tâm hồn đang khô hạn, 
hạt giống yêu thương sẽ nảy lên mầm xanh. Như cậu bé Rémy bị bỏ rơi từng lang thang 
cùng cụ Vitalis khắp mọi miền nước Anh và nước Pháp để kiếm sống, rồi cũng đến lúc 
được đoàn tụ cùng gia đình, phải không? Còn người ở lại, lúc nào cũng là người chịu 
nhiều thương tổn nhất. Chị nhìn thấy đôi vai to lớn của ba run run trong đêm, chị thấy mẹ 
ngồi trước bàn thờ khóc đến hoen mắt. Chị không thể nắm tay em bước trên ngọn đồi 
ấy nữa, bầu trời đêm đầy sao chỉ có mỗi chị. Niềm vui chẳng bao giờ ở lại với chúng ta 
thật lâu như ngày còn bé, em nhỉ.

Ngày còn bé, con người ta rất dễ thích một thứ gì mà không cần hiểu hết về nó. Như 
cách chị em mình thích “Seasons in the sun” vậy. Em sẽ không thể biết bài hát này chính 
là lời trăn trối lẫn ân hận của một người đàn ông trước lúc nhận bản án tử với người bạn 
thân đã chết cùng hai đứa con gái bé bỏng của mình. Người đàn ông này đã chịu những 
cú sốc tâm hồn lẫn thể xác khi chứng kiến vợ dan díu với người bạn thân thuở thơ ấu. 
Khi ấy, ông ta đánh mất lí trí rút súng bắn chết họ và tự thú ngay trong đêm. Cuộc đời 
con người đó đã từng hạnh phúc, nhưng nó kết thúc bằng bi thương. Chẳng phải bài 
hát nói về niềm vui, kỉ niệm và cả những hân hoan nữa. Đấy là bản di chúc đầy nước 
mắt. Ca khúc mình nghe được Terry Jack viết lại dựa trên bản gốc tiếng Pháp đầy ám 
ảnh của người nhạc sĩ nổi tiếng Jacques Brel. Vậy nên, giai điệu đẹp và lời ca nhẹ nhàng 
của nhóm nhạc huyền thoại xứ Ireland không làm hai đứa nhóc như bọn mình hiểu được 
nỗi đau ẩn chứa. Chúng ta cứ nghe, cứ yêu cho đến khi nhận ra bên trong tình yêu đó 
hằn chứa những vết thương. Chúng lớn dần đi, được bao biện và che đậy bởi những 
nụ cười. Chị nhận ra mình không khác gì chàng Icarus đáng thương mải đuổi theo Thần 
mặt trời Helios và cỗ xe lửa nóng rực. Quên mất rằng, đôi cánh trên lưng chỉ được kết 
dính từ sáp ong. Khi Icarus rơi xuống biển sâu, trái đất vẫn không ngừng quay. “Seasons 
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Ngày nhận được tấm postcard của Lam gửi từ Galway, Ireland tôi lặng đi mất một lúc. 
Sống trong thời đại công nghệ mà chỉ cần mở điện thoại là có thể nói chuyện cả ngày 
thì việc Lam gửi postcard khiến tôi vừa buồn cười vừa cảm động. Lam vẫn nhớ tôi 
thích làm những thứ bình thường theo một cách bất thường.
Đó là một tấm ảnh rất đẹp, rất yên bình chụp vách đá Inishmore vào một ngày không 
có mặt trời. Có cái gì đó vẫn làm tôi cảm thấy thôi thúc khi nhìn thấy núi đá sừng sững 
và nước biển màu xanh coban trong trẻo.
----------------------
“Tao muốn đi Ireland. Đi đâu cũng được, chỉ cần giờ này năm sau không phải ngồi 
đây.”
Gấp lại cuốn tạp chí Wanderlust đặt trên bàn, Lam trầm ngâm một lúc mới nói và 
ngước lên nhìn tôi. Nghe vẫn không chắc chắn nhưng có gì đó khiến tôi cảm thấy 
được sự quyết tâm trong câu nói của Lam. Cậu bạn tôi thích có lẽ sẽ rời đi sớm thôi. À 
không phải có lẽ, mà là chắc chắn.
Đó là một buổi chiều tháng 5 khi mà cả hai vốn đang phải chuẩn bị cho kì thi Đại học 
gần kề.
Lạ lùng là không đứa nào trong hai đứa thật sự lo lắng về việc có thi đậu hay không, 
không phải vì giỏi quá rồi thi đâu đậu đó, mà là vì không có kì vọng gì nhiều. Năm nhất 

Những điều 
không bao giờ biết
NGUYỄN MINH THI        |       Hồ Chí Minh

sẽ chỉ là một trạm dừng chân thôi, rồi tự mình sẽ cố gắng tìm một cái học bổng để được bay. 
Vậy nên thay vì giam mình trong lớp luyện thi toàn sách vở, lý thuyết và áp lực, bọn tôi lẻn khỏi 
trường, chui vào một quán cafe nhỏ và giết thời gian bằng cách vùi đầu vào mấy cuốn tạp chí 
du lịch.
Lam luôn muốn được một lần đặt chân đến Ireland. Tôi cũng vậy. Khác nhau duy nhất ở chỗ 
Lam thật sự tìm cách để thực hiện ước mơ của mình còn tôi chỉ là đứa mơ mộng có nói mà 
không có làm, miệng luôn nói mình cuồng Ireland vậy chứ hỏi ra thì chẳng biết gì về Ireland 
ngoài mấy tấm ảnh trên Instagram cả. Lam thường kể tôi nghe về Ireland, lần nào cũng vậy, 
những hiểu biết của Lam về một vùng đất mà mình thậm chí chưa từng đặt chân tới luôn làm 
tôi ngạc nhiên. Không phải lúc nào tôi cũng hiểu hết những gì Lam thao thao bất tuyệt khi mà 
những chủ đề bọn tôi nói với nhau thay đổi thất thường như thời tiết ở Sài Gòn vậy, khi thì là 
văn hóa, con người ở đó, khi lại là âm nhạc.

Lam nói muốn đi Ireland chắc nịch như vậy sau khi dừng lại một lúc lâu ở mấy tấm ảnh chụp 
Inishmore và vách đá Moher, mà cũng vừa lúc đó cái playlist nhạc ngẫu nhiên thế nào lại mở 
đúng bài Danny Boy.

“Ê có bài này hay nè nghe thử không? Thấy nó hợp với mày.”

Dĩ nhiên là Lam nói câu này với tôi nhiều hơn chục lần, nhưng ít có lần nào tôi thật sự thấm 
được cái gu âm nhạc khác lạ đó. Lam đưa tai một bên tai nghe cho tôi. Tiếng nhạc du dương 
như rót vào tai. Có lẽ đó là bài duy nhất cả hai cùng thích, bản Irish ballad Danny Boy về sự 
chờ đợi.

Tôi nghĩ bài hát đó đẹp, nỗi nhớ trong bài hát đó cũng đẹp. Lam lại nghĩ khác, chuyện tình 
đẹp nhưng nghe có vẻ bi lụy quá, việc một người sẵn sàng chờ ai đó như vậy trong thời buổi 
này nghe có vẻ không mấy thực tế. Chỉ duy nhất một điều cả hai đều đồng ý với nhau là thiên 
nhiên trong bài thật sự đẹp, đó là bức tranh Ireland mà những tâm hồn phiêu du như chúng 
tôi vẫn luôn thèm thuồng mỗi lần nghĩ đến. Nhắm mắt lại là có thể tưởng tượng ra tiếng còi xe 
lửa chạy xuyên qua những triền núi trải dài ở Ireland, có thung lũng
Glendalough nằm bên cạnh hai bờ hồ, có bán đảo Dingle cùng những ngôi nhà nhỏ yên
bình và có thiên nhiên Ireland chầm chậm thay đổi theo mùa.
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Oh Danny boy, the pipes, the pipes are calling
From glen to glen, and down the mountain side
The summer’s gone, and all the roses falling,
It’s you, it’s you must go and I must bide.
But come you back when summer’s in the meadow,
Or when the valley’s hushed and white with snow,
And I’ll be here in the sunshine or in shadow,
Oh Danny boy, oh Danny boy, I love you so…”

“Nghe như một câu chuyện tình đẹp nhưng buồn quá. Một cô gái chờ một chàng trai 
không đếm bằng ngày tháng năm mà lại tính bằng cảnh đẹp như này thì sao người nghe có 
thể chịu nổi chứ.”

“Thì tâm hồn dân Irish vốn cũng bay bổng như vậy mà. Cảnh ở đó đẹp quá con người
không tận dụng được cũng uổng. Nhưng mà thấy không, mấy bản ballad nhẹ nhàng như
này hợp với mày nhất...”

Rồi Lam lại thao thao bất tuyệt cái gì đó tôi không còn nghe rõ. Ừ nói như thể là ta đây hiểu 
lắm. Vậy sao không hiểu giúp là tôi chẳng muốn Lam đi một mình một chút nào nhỉ.

“Nhưng mà không biết khi nào mới được tận mắt ngắm ha. Thử tưởng tượng một lần 
được ngồi trên vách đá Inishmore và mở Danny Boy nghe thì phiêu biết mấy. Một bài hát 
như này đi kèm với cảnh đẹp ở đó thì không có gì bằng ha.”

“Nói vậy thôi chứ mày cũng có đi đâu.”

“Nhưng mày thì đi?”

“Tất nhiên rồi. Tao đi rồi tao sẽ gọi video call cho mày ở nhà mở Danny Boy mà nghe.”

-------------------------
Hai năm kể từ ngày hôm đó Lam đến Galway thật. Mất đến hai năm vì cậu được nhận vào 
một trường Đại học khác ở châu Âu chứ không phải Ireland. Nhưng Lam không gọi video 
call, thay vào đó là postcard. Có lẽ vì cũng được một thời gian hai đứa không liên lạc nhiều 
với nhau. Những tấm postcard cùng một lá thư đến tay tôi vào một chiều mưa cuối tuần.
Lam viết:

“Cảm giác lúc đứng trên những vách đá của Dun Aonghasa ngắm hoàng hôn làm tao cảm
thấy chuyến đi này xứng đáng cực kì. Những vách đá vôi ở đây đẹp lắm vì nó dốc đứng 90 
độ thật đó. Dĩ nhiên là tao cũng đi Moher nữa, leo lên tận tháp canh O’Brien và nghe Danny 
Boy. Mày nói đúng. Bài hát này đúng là dành riêng cho Ireland và chỉ có Ireland mới mang 
lại cảm giác chân thật nhất khi nghe nó.

Mày nên tới đây đi. Không đi thì không bao giờ biết được cảm giác đứng ở Ireland mà 
nghe Danny Boy là như nào đâu. Có xem hàng trăm tấm hình trên Instagram hay xem 
Youtube thì thực chất mày cũng vẫn chỉ đứng ở một chỗ đó. Vậy nên người ta mới 
phải đi. Vậy nên tao mới phải đi. Đó là cảm giác mày chỉ có thể thấy một lần trong đời, 
vào đúng thời điểm đó trong thời gian và đúng vị trí đó trong không gian, sẽ không có 
một kỉ niệm thứ hai nào giống hệt như vậy nữa.

Ví dụ như mãi khi đến “hồ bơi” Wormhole tao mới hiểu cảm giác đi đến một nơi quá 
nhiều người đến nó không thú vị bằng một nơi mà chỉ mình mày tìm được. Không biết 
thiên nhiên Ireland tuyệt vời đến thế nào mà có thể gọt giũa được hẳn một cái hồ bơi 
vuông vức đến vậy giữa những vách đá. Lúc mỗi đợt sóng tràn vào lấp đầy hồ bằng 
bọt biển trắng xóa tao lại cứ tưởng Galway đang vào mùa đông. Nghe nói dạo gần đây 
Wormhole được biết đến nhiều hơn hẳn nhờ cuộc thi lặn Red Bull Cliff. Hơi tiếc vì tao 
đã không tới đây vào lúc diễn ra mùa giải, không thì đã có thể kết bạn được với vài 
người dân Irish nhiệt tình và biết đâu được mời thêm vài cốc bia Guinness. Hôm nay 
tao chỉ đứng đây một mình thôi. Nhớ mày quá.”

Tôi chưa hết thèm vì nghe Lam miêu tả cảnh đẹp ở Inishmore thì đã bị ba chữ “nhớ 
mày
quá” đánh gục. Thiên nhiên Ireland không những thơ mộng mà còn có thêm sức mạnh 
khiến người khác phát bệnh “sến” như vậy cũng hơi đáng sợ. Tôi phải tự trấn tĩnh mình 
vì sợ những cảm xúc dành cho Lam sẽ lại bắt đầu nhen nhóm. Lam chỉ nói vậy vì nhớ 
tôi như nhớ một người bạn.

Nhưng tôi thật sự bị Lam thuyết phục vì mấy câu chữ “Không đi thì không bao giờ biết 
được cảm giác đứng ở Ireland mà nghe Danny Boy là như nào đâu” rồi lại “cảm giác 
mày chỉ có thể thấy một lần trong đời, vào đúng thời điểm đó trong thời gian và đúng vị 
trí đó trong không gian.” Tôi thật sự tò mò Danny Boy sẽ như thế nào nếu được nghe 
ở chính quê hương Ireland. Đúng hơn là tôi có hàng trăm điều tò mò về Ireland. Những 
con người ở đó có thật sự nồng nhiệt và hiếu khách như lời kể không, dân Ireland có 
uống bia nhiều như mọi người vẫn thường nói không, Ngày Thánh Patrick có phải tất 
cả mọi nơi trên đất nước đều ngập màu xanh…?

Tôi không thể mãi trông đợi vào Lam để được nghe kể những điều đó nữa. Tôi cần 
phải tìm được chuyến đi cho riêng mình.
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Hòn đảo Ireland hiền hòa, yên bình với những nỗi đau đã qua hiện lên nhẹ nhàng khi 
tôi nghe bài hát: Isle of Hope, Isle of Tears (Hòn đảo của hi vọng, hòn đảo của nước 
mắt) do band nhạc nữ Celtic Woman trình bày. Đây là band nhạc tụ hội những giọng 
ca solo Ireland, chơi theo phong cách nhạc Celt (một thể loại nhạc cổ xưa của người 
Celt), trong đó không thể thiếu âm thanh của tiếng vĩ cầm. Âm hưởng dân gian trong ca 
từ và giai điệu chạm đến trái tim đã giúp những album của Celtic Woman được bán ra 
với hơn 50 triệu bản, đưa Celtic Woman trở thành một trong những nhóm nhạc nữ nổi 
tiếng trong lịch sử âm nhạc.
Lần đầu tiên nghe bài hát này, tôi đã thấy xao động, bởi giọng ca quá đỗi gần gũi của 
4 cô gái, bởi quá khứ hiện lên nhẹ nhàng đến không ngờ. Bản nhạc kể về câu chuyện 
của một cô gái nhỏ người Ireland,tên là Annie Moore, người đầu tiên di cư đến Mỹ 
thông qua hòn đảo Ellis (hòn đảo là cửa ngõ đón nhận dân nhập cư nổi tiếng của 
Mỹ). Từ câu chuyện của Annie Moore, bài hát nói về sự di cư của phần lớn người dân 
Ireland sang Mỹ vào cuối thế kỉ 19, khi nạn đói (do mất mùa khoai tây) đang diễn ra 
trên đảo và cướp đi sinh mạng của rất nhiều người dân. Sự ra đi là cách để người dân 
thoát khỏi nạn đói, mất mùa, và dịch bệnh hoành hành. Sự ra đi này đã để lại trong lòng 
người những vết thương, đan xen với ký ức và hy vọng. 
Giai điệu vĩ cầm trong ca khúc vang lên da diết, khuấy động trong lòng người ký-ức-về-
quê-hương, một ký-ức-về-mái-nhà mãi mãi ở trong lòng người Ireland: 

Isle you’ll never see again
But the isle of home is always on your mind.  
Điều tuyệt vời là, ẩn sâu trong ca khúc này, không có nỗi niềm tuyệt vọng. Bài hát nhắc 
về nỗi đau bằng một thanh âm dịu dàng nhất, thanh âm dung chứa một ký ức mịn 
màng, lấp lánh hi vọng về tương lai: 
In a little bag she carried
All her past and history,
And her dreams for the future
In the land of liberty.
Bài hát cùng thanh âm êm ái của band nhạc đã góp phần hàn gắn một vết thương từ 
quá khứ. Tôi cảm nhận thấy một tình yêu tha thiết, bao dung và êm đềm như tình yêu 
của Chúa. Bài hát do band nhạc Celtic Woman trình bày đã nhiều lần đưa tôi vào giấc 
ngủ và xoa dịu ủi an ủi tôi nhờ niềm đồng cảm. Cảm ơn Celtic Woman vì những thanh-
âm-chữa-lành. 

Cậu lắng nghe chứ, bài hát này như là để cho chúng ta , tớ sẽ bắt đầu trị liệu bằng 
âm nhạc và cậu vẫn nhớ chứ : I need you- Westlife là bài hát mà chúng ta đã từng 
nghe khi cậu còn là cô gái 20 tuổi mà tớ thương rất nhiều nhưng để lạc cho đến 
bây giờ...

Baby baby I swear to you
Baby baby I’m here for you

Cậu đã rất khó khăn để vượt qua thời gian đó.Tớ đã buồn biết bao khi nhận thấy 
dù ở ngay cạnh bên nhưng tớ không thể chạm được vào cậu. Cậu bên cạnh tớ 
nhưng tất cả chỉ như 1 thể xác vô hồn cái vỏ bọc ấy cứng ngắc khiến tớ dù rất 
muốn xoa dịu, rất muốn làm chỗ dựa cho cậu để đi qua những ngày chênh chao 
ấy mà không thể làm gì nhiều được. Tớ thấy mình vô dụng và hanh hao biết bao 
nhiêu.Người ta nói hạnh phúc là thứ dễ lây lan, nhưng nỗi buồn còn len lõi vô tận 
một cách đáng sợ và ảnh hưởng của nó thì cũng không kém phần khủng khiếp khi 
đã phá hủy cậu một cách tàn nhẫn đến thế. 

I don’t know why
Why I did those things to you
What went through my mind

And I don’t know why
Why I broke your heart in two

Guess that I was blind

“ISLE OF HOPE, 
ISLE OF TEARS”
MỘT THANH ÂM CHỮA LÀNH 

I Need You 

TRỊNH THỊ LIÊN        |       Đà Nẵng  

TRẦN THỊ THÙY LINH         |        Daklak  
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Tớ biết thất tình là nguyên nhân chính , nhưng chính sự thất vọng về bản thân của cậu đã 
làm cậu đau đớn đến nhường ấy. Dù trước đây cậu luôn cười rạng rỡ , luôn là cô gái mạnh 
mẽ , yêu đời mà tớ vô cùng ngưỡng mộ, có lúc pha lẫn cả ghen tỵ vì tớ kém cỏi hơn cậu 
rất nhiều về mọi phương diện. Và vì là bạn thân , tớ vẫn luôn âm thầm bên cậu như  thế. Để 
cậu chia sẻ  những nỗi niềm vui buồn trong cộng việc cuộc sống và tình yêu. Nơi mà tớ vẫn 
song hành bên cậu một cách âm thầm lặng lẽ và được giấu kín như bưng bởi vì chúng ta 
đã từng là gì đó của nhau trong quá khứ mà cậu bây giờ chả muốn nhắc lại nữa. Bởi là quá 
khứ ấy, cậu của tớ cũng từng gánh chịu rất nhiều thương tổn mà tớ ,một kẻ vô tình đến xấu 
xa đã gây ra. Và dù hiện giờ có đánh đổi cả thanh xuân này cứ tự mình thấy có lỗi mà dịu 
dàng bên cậu như thế cũng chẳng thể nào thay đổi quá khứ được. Nhưng từ giây phút mà 
tớ nhận ra điều mà tớ ngốc nghếch tạo nên , tớ đã lựa chọn ở bên cậu như một người bạn 
để vẫn có thể nhìn thấy nụ cười của cậu ngày hôm đó. Để tớ biết cậu vẫn ở đó và tớ vẫn 
luôn ở đây. 

Baby how I wish you could forgive me
One more time

And I swear
I’ll be there

Anytime you want me to
I’ll be true

Here to you
Don’t leave me lonely

‘Cause I need you

Cậu đã khóc nhiều, rất nhiều cho người con trai ấy, trái tim cậu đau đớn biết bao khi anh 
ấy lừa dối cậu, bởi cậu đã dành quá nhiều niềm tin yêu cho anh ấy.Cô gái 20 tuổi của tớ , 
đã từng nói chả vội yêu ai làm gì mà phải nỗ lực đi làm kiếm tiền nuôi dưỡng bản thân thật 
tốt và chăm lo được cho gia đình , báo hiếu cho cha mẹ, an ổn cho các em đi đã rồi yêu 
sau chưa muộn. Ấy vậy mà khi anh ấy xuất hiện , Người con trai lì lợm theo đuổi cậu, đã 
làm cậu thay đổi dù không phải là tất cả ,cậu vẫn giữ được lý tưởng và mục tiêu của mình 
nhưng trái tim cậu dù đã ngập tràn hạnh phúc bao nhiêu thì bây giờ khi đau khổ nó đã tàn 
phá cậu.Cậu đã không còn là cô gái mà tớ biết, không còn là đứa con gái đáng tin cậy của 
gia đình bạn bè đồng nghiệp. Mà trở thành một cô gái vô hồn. 

Tớ gặp lại cậu không lâu sau ngày hôm đó, khi người ấy tàn nhẫn nói lời chia tay, và buông 
ra biết bao lời nói đáng sợ, đáng sợ hơn là cậu đã không làm chủ được bản thân và từ bỏ 
cuộc sống chỉ vì người đó.Tớ sẽ không  hỏi vì sao cậu làm vậy vì tớ biết cậu sẽ không trả 
lời. Cậu đã đánh mất bản thân mình . Đôi mắt cậu không hề còn sự liên kết với cuộc sống. 
Đôi mắt biết cười của cậu đã không còn nữa, nhìn trống rỗng vô định chỉ biết nhìn vào 
khoảng không xung quanh không  xác đinh.Nụ cười của cậu điên dại , đáng sợ  khi ai đó 
chạm vào cậu. Và cả đôi bàn tay mảnh khảnh  đã từng rất ấm áp, luôn xòe ra trước để nắm 
1 cách dịu dàng giờ chỉ còn chằng chịt những vết cứa vô tội vạ ,căm phẫn đáng thương ở 
cổ tay, và bàn tay thì lạnh, buông thõng ,không còn sức sống nữa.Nhìn cậu như thế tớ đã 
sợ hãi vô cùng , tớ đã run rẩy, tớ căm ghét người con trai đã gây ra tất cả những điều kinh 

khủng ấy với cậu. Hắn không đáng. Nhưng giờ tớ biết , người tớ cần là cậu, tớ muốn cậu 
sẽ quay trở về dù không được như xưa nhưng bằng cách nào đó tớ phải đem cậu trở về. 
Vì cậu quan trọng với tớ biết nhường nào. Tớ đã từng bỏ lỡ cậu trong quá khứ , nhưng hiện 
giờ thì không . Tớ sẽ không để cậu chịu tổn thương nữa. Tớ sẽ hàn gắn và giúp cậu quên đi 
kẻ không đáng ấy và cùng nhau bắt đầu lại.Cậu vẫn từng nói tớ là bác sĩ trị liệu tốt nhất quả 
đất đúng không? Vậy bây giờ tớ sẽ không tốt với thế giới hay ai cả mà chỉ mình cậu thôi. Tớ 
sẽ để cậu cảm nhận được tớ một lần nữa. Để biết rằng cậu vẫn luôn ở đó và tớ vẫn luôn ở 
đây. Không chỉ trong tiềm thức mà thực tại này ,chúng ta tồn tại là để cho nhau, vì nhau. 

I’ve been a fool
Now I can see the price to pay

I can’t run and hide
‘Cause I’m losing you

And my chances slipped away
With each time I lied

Baby how I wish you could forgive me
One more time

And I swear
I’ll be there

Anytime you want me to
I’ll be true

Here to you
Don’t leave me lonely

‘Cause I need you
Baby living without you

Will tear me apart
When I…
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ÂM NHẠC TÌNH YÊU
XỨ SỞ IRELAND 
THỒ THỊ NHƯ THỦY         |       Huế  

Tôi năm nay 43
Anh ấy mới 28
Chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên trong một ngôi làng thời trung cổ của Pháp. Từ cái nhìn đầu tiên, 
chẳng biết nói thế nào nhưng hình như tôi đã phải lòng anh ấy. Nhưng tôi là một người phụ nữ đã 
bước qua cái tuổi tứ tuần, giữa chúng tôi lại xuất hiện cái gọi là rào cản tuổi tác.Trong đầu tôi bấn 
loạn với hai dòng suy nghĩ khác nhau....Tôi chẳng biết có nên cho anh ấy cơ hội hay là không?

Sau hơn 5 tuần đấu tranh tư tưởng và rồi tôi cũng quyết định đi chơi với anh. Tôi không thể 
cưỡng lại anh ấy. Anh là bạn trai đặc biệt mà tôi từng có. Anh là một họa sĩ, một nhà điêu khắc, 
anh yêu thích kiến trúc Roma và yêu âm nhạc xứ sở Ireland.

Có lần tôi hỏi anh:
“Tại sao lại là âm nhạc Ireland? Có lý do đặc biệt gì chăng?” 

Anh ấy chỉ mỉm cười và rồi ngân nga một khúc nhạc dạo đầu nào đó.
“Just a smile and the rain is gone
Can hardly believe it
There’s an angel standing next to me
Reaching for my heart”....
(“Chỉ cần một nụ cười và mưa đã biến mất
Khó có thể tin được
Có một thiên thần đứng cạnh tôi
Vươn tới trái tim tôi”....)
- Ồ! Nó thật hay!- Tôi phải thốt lên như vậy.
Vâng lần đầu tiên tôi nghe một giai điệu hay đến thế. Một đoạn lời thôi nhưng như thể nó đã chiếm 
lấy toàn bộ trái tim tôi rồi! Ca từ thật ấm áp và tuyệt vời.
Mãi sau này tôi mới biết thì ra đây là bài “I Lay My Love On You” của nhóm nhạc huyền thoại
Westlife một thời làm mưa làm gió. Tôi bắt dần nhịp điệu và yêu âm nhạc của hòn đảo Ngọc Lục 
Bảo lúc nào không hay, tôi bắt đầu nghe nhiều bài nhạc với nhiều thể loại hơn. Đôi khi là những 
bản ballad ngọt ngào như “When you’re looking like that”, “World of our own”, “What makes a 
man”, “Safe”, “Home”, “My love”...Hay đôi khi lại sôi động như “Beautiful tonight”, “Vivala vida”, 
“Only girl”, “Bad romance”....
Tôi khó có thể tin nổi mình vào cái độ tuổi này lại được sống theo lối chơi thời trẻ một lần nữa. Tôi 
yêu anh bởi cách anh quan tâm, chiều chuộng và sự lãng mạn trong con người anh.
Thời gian qua đi anh ấy ngày càng đặc biệt hơn. Đời tôi chưa khi nào hạnh phúc hơn thế. Chúng 
tôi đi rất nhiều nơi, tới rất nhiều lễ hội, chúng tôi đã từng trèo lên những giáo đường rất cao. Anh 
ấy dùng chiếc chìa khóa có thể mở bất kì giáo đường cũ nào...và tôi mở nó ra, chúng tôi lẻn vào 
trong, ngắm nhìn những bức tranh và rồi anh ấy lại hát cho tôi nghe...Vẫn là giai điệu ngọt ngào 
ấy...
“As I lay my love on you

S Á N G  T Ạ O  C Ù N G  I R E L A N D                 2 0 1 9

I R E L A N D  C O N T E S T                 2 0 1 9

123

122



Lang thang phố vắng chiều nay
Lối xưa hoài niệm những ngày có nhau
Con tim thổn thức còn đau
Căn nhà trống vắng nhuốm màu thê lương

Trong anh khoảng trống yêu thương
Nỗi đau hằn trũng một gương mặt buồn
Cô đơn chẳng rõ ngọn nguồn
Sầu dâng ngập lối, sóng cuồn cuộn qua

Tìm về ký ức ngày xa
Những ngày tháng ấy đôi ta đã từng
Đan tay ngồi hát tưng bừng
Đan tay ta thắp bừng bừng lửa yêu

Tâm tư chất chứa bao điều
Lời yêu anh nói bao nhiêu cho tường?
Đâu người con gái anh thương?
Sợ rằng gặp lại cũng dường xa xôi

My Love
TRẦN HOÀI SƠN        |       Quảng Ngãi

Nên đành cầu nguyện thế thôi
Giấc mơ rồi sẽ mang đôi ta về
Những ngày giăng gió hẹn thề
Những ngày mơ mộng vai kề bên vai
 
Tình này đem trả cho ai?
Bao năm sao chẳng nhạt phai bao giờ
Vùi mình trong những cuộc cờ
Bóng em sao lại chẳng mờ chẳng tan?

Nhớ người chỉ biết thở than
Biệt ly phải chuyện hợp tan thường tình?
Bao năm anh vẫn một mình
Bao năm anh vẫn chờ tình đơm bông

Lối về sao quá mênh mông
Lối về anh vẫn lặng trông đợi chờ
Tìm em trong những giấc mơ
Chiêm bao anh lại tình cờ gặp em.

I never knew that love could feel so good
Like a once in a lifetime
You change my world
I lay my love on you”...
Cuồng nhiệt và nồng cháy. Tôi phát hiện ra có một điều gì đó ở anh khiến anh trông như một 
đứa trẻ với đôi mắt phát ra những tia sáng lấp lánh ánh ngời.
Chúng tôi đã yêu nhau như thế....
Nhưng rồi vào một ngày, bỗng một ý nghĩ nảy ra trong tôi...Và tôi hỏi:
- Jran, anh có muốn có con không?
Và anh ấy nói:
- Có, đương nhiên là có!
Tôi chắc hẳn đã kéo anh lên tận mây xanh, anh ấy cười rạng rỡ... và trong khoảnh khắc đó, tôi 
chỉ có thể thốt lên rằng “Chúa ơi!”....
Tim tôi như ngừng đập, có thứ gì đó nắn bóp và chèn vào trái tim tôi. Tôi hiểu mọi thứ thế là 
hết, vậy là kết thúc rồi!
Tôi đã có con và chúng đã trưởng thành cả. Tôi yêu sự tự do và cuộc đời mình hiện tại, 
không gì trên đời này có thể tước đoạt điều đó khỏi tôi.
Tôi trở về nhà và khóc suốt đêm dài. Và ngày hôm sau tôi rời khỏi anh....Nhưng đó chưa phải 
là kết thúc. Trong gần 3 năm sau đó tôi và Jran đã đấu tranh để được sống theo cách mà 
mình muốn. Và trong một sự quyết đoán cuồng si, anh ấy sẵn sàng từ bỏ giấc mơ của mình, 
còn tôi sẵn sàng cho anh những đứa trẻ. Nhưng cả hai điều hiểu đó là việc làm không dễ 
dàng. Tôi không thể.Tôi bắt đầu mang theo những cô bạn gái trong những chuyến đi chơi của 
hai chúng tôi, hy vọng rằng anh sẽ để mắt đến họ, nhưng anh lại chẳng bao giờ thèm để ý. Tôi 
không biết thật sự tôi nên làm gì để tốt cho cả hai. Chúng tôi không thể xa nhau.
Thời gian thấm thoát thoi đưa...Tôi đã gần 48.... Một ngày nọ tôi đang ngồi trên sân thượng 
nhâm nhi tách cafe thì đột nhiên cô gái ấy đến. Đó là một phép màu, thật mạnh mẽ tôi có thể 
cảm nhận được cô ấy, cô có một mái tóc vàng hoe, đội một chiếc mũ nhung, đó là chiếc mũ 
thời Victoria bé nhỏ và mềm mại. Cô ấy là người đẹp nhất tôi từng thấy. Rồi tôi đến gần và bắt 
đầu tâm sự với. Cô là một nhà văn chuyên viết truyện thiếu nhi...2 tuần sau đó chúng tôi đã 
gây dựng nên một mối quan hệ khá thân mật.
Cho đến một hôm tôi mời cô ấy đến nhà chơi để gặp Jran. Khi họ chạm mặt nhau, tôi đã thấy 
anh ấy mỉm cười. Tôi biết rằng thế là tốt rồi....tốt rồi....
Tôi lấy cớ có một cuộc hẹn quan trọng để tôi có thể rời đi. Anh biết. Và tôi đã ôm lấy anh. Jran 
không để tôi đi, anh ấy đã nói rằng:
- Đừng làm thế, đừng rời bỏ tôi!
Tôi chỉ đáp lại:
- Thoải mái đi nào, cứ thoải mái khi không có tôi, làm ơn!
Rồi tôi đi lòng vòng mấy lượt, và chẳng bao giờ quay lại đó. Tôi đi, họ gọi cho tôi vào ngày 
hôm sau và suốt khoảng thời gian sau đó. Tôi đổi số, chuyển chỗ ở và không gặp anh trong 4 
năm.
Cho đến một ngày tôi cầm điện thoại gọi cho anh và nói tôi sẽ đến thăm....
Sau chừng ấy năm, căn nhà đó, phòng tranh đó vẫn như xưa, đang đứng thẩn thơ, tôi bắt 
gặp một cái đầu bé xinh màu vàng đang chạy loanh quanh, với mái tóc loăn xoăn, cô bé chạy 
về phía tôi, thân thiết như đã biết tôi từ lâu lắm rồi, với đôi mắt xanh tuyệt đẹp, cô bé hỏi tôi:
- Cô có phải là bà tiên không?
Tôi mỉm cười và ngay thời khắc đó tôi nghe đâu đấy giai điệu của bài hát ấy lại phát ra 
“Just a smile
and there’s no way back”
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Sói vỉa hè. Tôi đặt tên cho anh như vậy. Anh là anh trai của cô bạn thân 
nhất của tôi. Người anh mà tôi ước ao, vì tôi là con một.Tôi vẫn thường 
ghen tỵ với nhỏ bạn của tôi vì điều ấy.Có một người anh thật thích , lúc 
nào anh ấy cũng yêu thương và bảo bọc cô em gái bé nhỏ của mình 
như sợ ai sẽ cướp mất. Lúc nào trên môi anh cũng là một nụ cười hiền 
dịu với ánh mắt quá đỗi thân thương.Vì tôi là hàng xóm nên đôi khi vẫn 
được hưởng sái ánh mắt ấy mỗi lần cùng nhau đi chơi ở công viên hay 
trên đường đi học. Nhưng đó chỉ là một thời gian rất ngắn của tuổi thơ 
chúng tôi khi còn được ở bên nhau như những anh em bình thường , 
bạn thân bình thường.

Năm tôi lên tám, Dương cô bạn tôi cũng thế, và anh thì mười tuổi. Thời 
gian đó, gia đình bạn tôi gặp rất nhiều biến cố, gây tổn thất vô cùng 
nặng nề, đến nỗi tôi không thể ngờ mọi thứ lại diễn ra nhanh đến thế 
.Gia đình anh , đã từng là một gia đình hạnh phúc , êm ấm nhất xóm 
nhỏ của tôi, ai ai cũng ngưỡng mộ vì những hình ảnh ngọt ngào của 
gia đình 5 người ấy. Bố mẹ anh , 2 anh em và bà nội sống ở đó 1 ngôi 
nhà nhỏ nhưng luôn tràn ngập tiếng cười.Người bố làm chủ của công 
ty kinh doanh hàng hóa, mẹ là nội trợ còn bà nội là một người bà mẫu 
mực, 2 đứa con chăm ngoan, học giỏi ai cũng quý mến. Vậy mà độ ấy, 
1 dịp người ta thấy ông bố về nhà với vẻ loạng choạng của 1 người say, 
không hiểu sao lần đầu tiên
sau bao nhiêu năm người ta nghe thấy tiếng đập phá ,chửi rủa, lăng 
mạ đến đáng sợ của ông, tiếng kính vỡ tan nát của vô số đồ đạc, tiếng 
khóc thét của cô bạn tôi, nức nở của mẹ, lạc loài đâu đó tiếng can ngăn 
rền rĩ của bà.Chỉ riêng có anh , tôi không nghe tiếng của anh. Sau đêm 
hôm đó mọi người trong xóm đồn rộ lên tin, công ty của bố anh phá sản 
, nợ ngập đầu, vì bố anh theo đuổi 1 người phụ nữ khác bị cô ta lừa 
nhưng bố anh vẫn ngu muội bỏ đi theo người đàn bà ấy. Chắc vì bị phát 
hiện
nên ông về nhà say xỉn đánh đập vợ con rồi mới bỏ đi. Ông đi bỏ lại 
rất nhiều thứ lộn xộn mà tất cả dồn lên đôi vai của mẹ anh . Ông biệt 
tăm từ dạo đó. Còn lại mẹ, mẹ anh tất tả cáng đáng mọi thứ, số nợ từ 
trên trời rơi xuống,nỗi đau bị phản bội, bị mẹ chồng rẻ rúng vì bà đổ lỗi 
tại cô mà chồng mới như thế, chứ không vì ai khác, bà rất vô lý nhưng 
ai biết được sao bà lại đổi tính chỉ sau đêm đó, hẳn bà cũng quá sốc 
mà không thể làm gì. Còn 2 đứa trẻ tự bám víu lấy nhau, vì thương mẹ 
chúng cũng phải chịu những lời bàn tán về số phận, có người thương 

Sói vỉa hè 
TRẦN THỊ THÙY LINH          |       Daklak

xót hiểu cho, giúp đỡ nhưng có người không hiểu lại xa lánh ghét bỏ.Số 
phận cũng giỏi trêu ngươi người khác lắm mà. Nhưng để vì sao tôi lại 
gọi anh của bạn thân tôi là Sói vỉa hè thì còn đau thương hơn, quá đau 
thương đối với tôi và bạn tôi lúc ấy cả với người mẹ đang chật vật lo 
từng bữa cơm hàng ngày.
Hôm đó là 1 hôm rất bình thường như những ngày trôi qua của chúng 
tôi, cả ba chúng tôi vẫn đi học cùng nhau và trên con đường đến 
trường khi đó dù tôi và Dương vẫn cười nói vui vẻ nhưng tôi tự biết có 
gì đó đã khác từ lúc chuyện của ba anh xảy ra, anh luôn lầm lì và ít nói 
không còn vui vẻ chuyện trò như trước, ánh mắt anh cũng không hiền 
dịu nữa mà thay vào đó sự đề phòng, hằn học và dáo dác của 1 người 
tìm kiếm gì đó nhưng cũng vô cùng sợ hãi 1 thứ gì đó. Và hôm ấy cảm
giác của tôi càng mãnh liệt hơn khi đang đi giữa lưng chừng con đường 
hoa giấy tím tụi tôi vẫn đi. Anh đột nhiên quay phắt lại ánh mắt giận dữ 
nhưng đầy quyếttâm hét to:
Anh phải đi tìm ba...
Rồi anh ném chiếc cặp về phía chúng tôi , chạy băng qua đường, trước 
ánh mắt ngạc nhiên cực độ của 2 đứa tôi .Khi chiếc cặp rơi xuống , 
Dương định thần gọi với:
Anh ơi , em theo với...
Rồi nhỏ chạy theo, tôi vội vàng ôm cặp của anh , chạy theo cả hai. Ngày 
hôm đó chúng tôi đã trốn học, 3 đứa học sinh cấp một lang thang hết 
con đường này đến con đường khác, dãy phố này đến dãy phố kia. 
Ánh mắt anh như dại đi vì mệt, vì đói, vì đau đớn , thi thoảng anh nhìn 
nhầm 1 người đàn ông nào đó giống bố anh, anh gọi lớn nhưng người 
ta nào phải bố anh cứ bước đi, cứ phóng xe lao đi, kệ cho tiếng gọi của 
anh có xé tan cả khu phố dù bị át đi bởi tiếng còi xe, tiếng cười nói giễu 
cợt của phố thị. Dương lầm lũi theo anh, ánh mắt cũng đôi khi ánh lên 
những hy vọng khi nghe tiếng anh trai gọi bố, nhưng rồi cũng cụp xuống 
ầng ậng nước khi sai người. Tôi chỉ biết dõi theo cả hai người mà cảm 
giác buồn không tả nỗi trong đầu chỉ luôn vang lên câu: “Bác Thắng ơi 
bác ở đâu? Bác về đi”
Rồi trời cũng về chiều ,tôi bắt đầu lo sợ khi nghĩ về chuyện bố mẹ tôi 
đang đi tìm, và tôi bắt đầu nghĩ mình bị lạc vì tôi không biết tụi tôi đang 
ở đâu nữa con đường trước mặt mang một cái tên hoàn toàn xa lạ, 
mà tôi biết chắc tôi chưa từng đến có rất nhiều người bắt đầu chỉ trỏ , 
xì xầm xung quanh tụi tôi, vì cái bộ dạng của chúng tôi, tơi bời xơ xác 
có phần bẩn thỉu vì bụi bẩn, và vì đói .Vào cái giờ mà tất cả học sinh đã 
được bố mẹ đón về nhà thì chúng tôi lại lang thang nhưng họ chỉ bàn 
tán vậy rồi bỏ đi không ai hỏi tụi tôi một câu nào, phố thị xô bồ và đôi khi 
vô tâm vậy. Tụi tôi vẫn đi không xác định , theo bước chân anh. Nhưng 
đến 1 con phố nhỏ , a chợt vội vã chạy theo rất nhanh bóng 1 người 
đàn ông và một người phụ nữ lạ. Chúng tôi guồng chân chạy theo anh 
dù mệt lả, nhưng rồi khi anh cất tiếng gọi không rõ ràng bị lạc hẳn đi vì 
chạy nhanh, phần vì ngày hôm nay anh đã gọi quá nhiều rồi. Người đàn 
ông ấy không nghe thấy gì cả, vẫn thong dong lái xe đi xa khuất tầm 
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mắt của tụi tôi, và người phụ nữ thì vòng tay ôm eo ông âu yếm nói chuyện vui vẻ lắm. Họ 
đi xa rồi, anh cũng khựng lại không đuổi theo nữa. Khi chúng tôi chạy đến bên, chỉ nghe 
giọng anh lẩm bẩm đứt quãng:

-Là ba,... là ba ...ông ấy ...đi thật ...rồi…

Cả hai chúng tôi khóc òa lên.Và vào giây phút khi cả 3 đã kiệt sức ấy, chỉ còn mỗi việc 
khóc là làm được thì lại đã tự mình tìm đến một tai họa, 1 tai họa mà anh đã gánh hết 
cho tụi tôi. Một con chó của một nhà nào đấy bị thu hút bởi tiếng khóc của 2 đứa con 
gái ngốc nghếch đã chạy ùa ra, sủa váng lên và hung hãn chạy lại phía chúng tôi toan 
cắn xé. Và anh , chỉ trong giây phút con chó chồm lên , anh đã chạy ra ôm trọn 2 đứa 
dùng hết sức mình che chắn cho chúng tôi khỏi con chó to khủng khiếp ấy.Nó cắn anh 
đau lắm, rách toang phần gấu quần, nó dữ tợn cắn cả phần tay anh đang ôm chặt tôi và 
Dương. Tôi không thể đếm lúc đó anh bị bao nhiêu vết cắn , chỉ nghe tiếng con chó gầm 
gừ đay nghiến những mảng thịt da trên người anh lâu lắm mưới dứt ra rồi lại ngoạm chỗ 
mới, chắc nó sẽ không bao giờ hài lòng và thỏa mãn được đâu. Vì mãi đến lúc người dân 
quanh đó thấy ồn thấy tiếng kêu cứu và tiếng khóc ré lên của tụi tôi, họ chạy ra kéo con 
chó hung dữ ấy ra khỏi người anh , thì tôi vẫn thấy ánh mắt đỏ ngầu thèm muốn của nó. 
Nó là con chó đáng sợ nhất mà tôi từng thấy. Nhưng điều đáng sợ hơn là khi nhìn anh ,tơi 
tả lắm máu me đầy trên chiếc áo trắng, chảy lan ra cả tay rồi cái váy học sinh của tôi và 
Dương,Những chỗ nhìn được cả da cả thịt và đầy rẫy những vết răng nanh sâu hoắm của 
con chó độc ác. Anh như ngất lịm sau khi được người dân đến cứu nhưng trên môi vẫn 
lắp bắp được vài chữ:

- Hai đứa không sao rồi...Không đau đâu…

Anh được mọi người đưa đến bệnh viện và nhờ đó bố mẹ tôi, và mẹ anh cũng đã tìm 
thấy tụi tôi, tất cả đều vô cùng lo lắng và sợ hãi khi thấy chúng tôi. Không ai đánh mắng 
gì lúc đó nhưng về nhà thì từ đó tôi bị cấm túc đủ thứ và điều đau đớn nhất là bố mẹ tôi 
cấm tôi giao du với anh và Dương. Từ hôm đó tôi chỉ có thể nhìn hai anh em qua cửa sổ, 
qua cổng qua bức tường rêu phong cũ kĩ. Và từ hôm đó sau mãi đến hôm anh xuất viện 
tôi mới biết anh đã không còn như xưa. Những vết cắn của con chó đã thành sẹo loang 
lổ trên thân người anh, ở chân rồi tay, từ đỏ , nâu sầm đến tím rịm, nó làm anh đáng sợ 
là 1 phần nhưng sự thật nữa là anh bị dại, giống như con chó đó.Một con chó dại thật 
sự đã cắn anh, và dù người ta có tiêm thuốc cho anh thì với những bất ổn tâm lý lúc đó 
đã khiến anh ngã quỵ. Anh đã không thể trở về là người anh mà tôi biết nữa.Mẹ tôi cấm 
tiệt việc tôi bén mảng đến nhà anh , dù chỉ sát tường vì sợ tôi bị anh cắn, tôi cũng sẽ dại 
giống anh. Và từ đó tình bạn của tôi với Dương cũng từ từ trở nên mờ nhạt trong đau 
đớn.Tôi thương anh, thương cả Dương nhưng không có cách nào đến gần họ. Tôi vừa 
sợ vừa đau. Anh đã cứu tôi khỏi con chó ấy, cứu cả cuộc đời tôi , che chở và bảo bọc tôi, 
dù tôi chỉ là đứa em hàng xóm, tôi biết ơn anh. và tôi hiểu cho Dương và anh những nỗi 
đau họ phải chịu. Vậy mà tôi đã không làm được gì cả .Sau bao năm bệnh tình của anh 
càng ngày càng tồi tệ hơn. Anh không còn nhận ra nhiều người,anh chỉ theo cảm giác của 

mình, đôi khi anh quậy phá cào xé đủ thứ, rồi dần đần mẹ xích anh lại, anh tru tréo như 
một con chó thật sự. gầm gừ, nước dãi , nước mũi chảy ròng ròng và cả đôi mắt cũng 
đục ngầu một màu đỏ khi lên cơn.Ấy vậy mà trong đêm tối vào những đêm gần kề ngày 
mà chúng tôi gặp nạn, anh đi tìm ba. Anh chạy ra đường ngồi 1 góc vỉa hè, nơi mà ba anh 
thường đứng đón tụi tôi mỗi khi đi học về như một con sói lạc hú gọi đàn. Những tối đó 
tôi không nghe tiếng anh hét hay gầm gừ như một con chó nữa mà là những âm thanh 
phát ra như tiếng ba anh từng gọi. Những đêm đó là những đêm tôi không ngủ được, 
tôi nghĩ cả Dương cũng thế, dù bao nhiêu năm rồi tôi và cô không nói chuyện với nhau.
Nhưng ngăn cách qua mấy bức tường chúng tôi vẫn hiểu nhau như dạo đó. 
Dương là một cô gái tốt và nghị lực như mẹ của cô.Năm tám tuổi lúc ba cô bỏ đi. cô đã 
gọi tôi ra công viên, một mình không có anh đi cùng. Cô đã khóc cả buổi hôm đó, đã gọi 
ba trong day dứt và tủi hổ. Cô cũng muốn đi tìm ba như anh, muốn trở về ngày xưa khi 
gia đình còn êm ấm. Cô cũng chạy theo anh suốt cả ngày hôm đó, cầu mong đưa ba trở 
về .Lúc anh bị cho cắn cô cố giằng anh ra để đánh con chó không cho nó cắn anh, nhưng 
anh cô mạnh lắm, anh cô không cho phép cô bị thương. anh cô chỉ có cô là em gái. Vì cô 
nên anh bị vậy nên cô hết lòng cho anh, cô không tìm ba nữa , cô chấp nhận cuộc sống 
này và chăm lo cho anh, thương mẹ và bà. Hàng ngày nhìn anh vật lộn trong cơn dại , cô 
khóc trong câm lặng. Cô dành mọi món ngon cho anh, may vá những món đồ anh xé nát, 
trò chuyện với anh lúc tỉnh. Cười với anh nụ cười hiền dịu nhất như lúc anh cò bảo bọc 
cô. Cô cố gắng học thật giỏi luôn cả phần anh, dù bị mọi người xa lánh ghẻ lạnh , cô vẫn 
không hề than phiền vẫn luôn cười và yêu cuộc sống , sống thay cả phần của anh. Những 
đêm không ngủ, nghe tiếng anh, cô luôn nhớ lại ngày hôm đó , 1 ngày đau thương mà cô 
đã mất luôn cả ba và anh trai . Nhưng rồi cô vẫn luôn tự nói với mình” Ba cô vẫn sống tốt 
ngoài kia, và cô vẫn luôn có anh trai bên mình”

Tôi nghe được tin, Dương sắp đi du học, Dương học giỏi và dành một xuất học bổng 
đi đến Ireland, đó là một con đường rộng mở với cậu ấy. Bà mất đã lâu, còn mẹ cậu đã 
có một công việc ổn định có thể lo cho anh ở nhà. Cậu ấy đến lúc cũng phải có một con 
đường đi cho riêng mình. Tôi đã rất vui cho cậu dù còn lo lắng cho anh. Đêm ấy tôi nghe 
bài hát này Wild child - Enya

Ever close your eyes
Ever stop and listen

Ever feel alive
And you’ve nothing missing

You don’t need a reason
Let the day go on and on

Let the rain fall down
Everywhere around you

Give into it now
Let the day surround you
You don’t need a reason

S Á N G  T Ạ O  C Ù N G  I R E L A N D                 2 0 1 9

I R E L A N D  C O N T E S T                 2 0 1 9

129

128



Let the rain go on and on
What a day, what a day to take to

What a way, what a way to make it through
What a day, what a day to take to a wild child

Only take the time
From the helter skelter

Every day you find
Everything’s in kilter

You don’t need a reason
Let the day go on and on

Every summer sun
Every winter evening
Every spring to come
Every autumn leaving

You don’t need a reason
Let it all go on and on

What a day, what a day to take to
What a way, what a way to make it through

What a day, what a day to take to a wild child
What a day, what a day to take to

What a way, what a way to make it through
What a day, what a day to take to a wild child

What a day, what a day to take to
What a way, what a way to make it through

What a day, what a day to take to
What a way, what a way to make it through
What a way, what a way to make it through

What a day, what a day to take to a wild child
What a day, what a day to take to a wild child

Sáng hôm Dương đi sau bao nhiêu năm, tôi đã đủ can đảm qua nhà Dương, tôi gặp anh nằm 
ngủ trên chiếc giường góc nhà, yên bình và dịu dàng vì đó là nhà anh. Tôi khẽ đắp chiếc chăn 
anh đắp bị lệch.Tôi gõ cửa phòng Dương và gọi tên cậu, nói :
-Chúng ta cùng ra sân bay nhé! Đến Ireland.
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Dù chưa từng một lần được đặt chân đến với hòn đảo xinh đẹp Ireland,  nhưng chính 
dòng chảy của nền âm nhạc đã đưa tôi đến những mạch nước ngầm và bắt rễ trong 
trái tim tôi một tình yêu với âm nhạc xứ Ireland. 
Nếu âm nhạc của mỗi quốc gia là thứ chất riêng chảy trong máu nguồn của họ thì “ m 
nhạc truyền thống là trái tim của văn hóa và lịch sử Ireland, nó không phải là một sự cổ 
xưa tĩnh lặng, nó vẫn còn tồn tại, đầy sức sống và rộng mở để thay đổi nhưng vẫn giữ 
gìn những giá trị cốt lõi của nó”. 
Tôi từng nghe đủ các thể loại nhạc. Không giống như rock ồn ào, gào thét và mạnh 
mẽ, tôi lại khá thích những bản ballad du dương đầy cảm xúc, đặc biệt là bài hát “You 
Raise Me Up” của nhóm nhạc Westlife - một thời làm mưa làm gió trên các bảng xếp 
hạng với hàng loạt ca khúc đình đám. Tôi thích sự nhẹ nhàng và sâu lắng của lời bài 
hát. Những nốt nhạc đầu tiên như đôi cánh nhẹ tựa đưa tôi rong ruổi khắp mọi miền 
Ireland

    “When I am down and oh my soul so weary
     When troubles come and my heart burdened be

     Then I am still and wait here in the silence
      Until you come and sit a while with me...”

Bethoven đã từng nói: 
“Music is the mediator between the spiritual and the sensual life”.
( m nhạc là trung gian giữa đời sống tinh thần và cảm giác).
Vì vậy mỗi bài nhạc khi ta nghe đều hiển nhiên chứa đựng nhiều điều ý nghĩa sâu sắc 
trong đó, với “You Raise Me Up” nó như nhắn gửi với chúng ta rằng trong cuộc sống, 
có  đôi lúc con người ta sẽ gặp bế tắc, khó khăn và vấp ngã. Những lúc ấy có người 
thấu hiểu và chia sẻ, ở bên cạnh và nâng đỡ , vực lại tinh thần chúng ta là một điều quý 
giá và tuyệt vời.

      “You raise me up, so I can stand on mountains
        You raise me up, to walk on stormy seas
        I am strong, when I am on your shoulders
        You raise me up, to more than I can be....”

       “You raise me up, so I can stand on mountains (stand on mountains)
        You raise me up, to walk on stormy seas (stormy seas)

        I am strong (I am strong), when I am on your shoulders (I am strong)
        You raise me up, to more than I can be....”

Đây không đơn giản là một bài hát nghe cho vui hay để giải trí, nó còn được xem như 

You Raise Me Up
NGHE VÀ NHỚ  

HỒ THỊ NHƯ THỦY           |        Huế

một bản thánh ca vang lên trong các nhà thờ, ca đoàn trên thế giới, với một niềm hy 
vọng cho những ai tin vào Đức Chúa, Chúa sẽ luôn ở bên cạnh và nâng đỡ các con của 
Người.
Với tôi “You Raise Me Up” là một  bài ca chạm đến ngưỡng cao của cảm xúc, nó như 
một cái bánh ngọt ngào khó lòng mà từ chối thưởng thức. 
Tuy rằng địa lý xa xôi, tôi chỉ có thể ngắn nhìn Ireland ở khoảng cách gần qua tọa độ 
địa lý trên bản đồ, nhưng chính âm nhạc, đặc biệt là bài hát này đã giúp tôi thêm yêu và 
hiểu hơn về  Ireland.
Tôi tin chắc chắn rằng, con người của đảo “Ngọc Lục Bảo” cũng giống như âm nhạc 
của họ vậy - gần gũi đến lạ thường!
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Bạn thích thể loại nhạc nào? Với tôi, sau những giờ học căng thẳng, khi tôi rảnh rỗi, 
khi nấu cơm hay ngồi trên xe bus, những bản ballad nước ngoài luôn là lựa chọn hàng 
đầu và trong cái list nhạc đó chắc chắn không thể thiếu được những bản Ballad của 
Westlife như Soledad, You raise me up, I lay my love on you,…Nhưng có lẽ ca khúc 
đưa tôi đến với Westlife đến với đất nước Ireland đó là My love. Tôi nghĩ My love là ca 
khúc khá là quen thuộc với thế hệ 8x, 9x ở Việt Nam cũng như thế giới. 
  An empty street, an emty house, a hole inside my heart,…” những câu hát đầu tiên 
được cất lên bởi giọng ca ấm áp của Shane Filan đã để lại cho tôi nhiều ấn tượng ban 
đầu, kể cả khi bắt đầu nghe là lúc tôi bặm bẹ từng từ Tiếng anh nhưng giọng ca được 
cất lên sau khúc dạo nhạc đã kích thích tôi, nhẹ nhàng mà sâu lắng. Và cho đến khi tự 
tìm hiểu lời, đến khi cảm nhận từng từ trong lời bài hát mới thấy có sự trống trải, cô 
đơn đến lạ thường nhưngvẫn đưa lại sự nhẹ nhàng làm cho bản thân tôi thích thú. 

Nếu dịch ra nghĩa Tiếng việt, lúc đầu tôi đã nghĩ đó là tình yêu giữa những người khác 
giới. Nhưng khi một người bạn của tôi đến từ Ireland- cô ấy cũng là một big fan của 
Westlife, cô ấy đã nói với tôi rằng đó là tình yêu quê hương của các chàng trai trong 
boyband khi họ phải rời xa quê hương để đi lưu diễn. Cô ấy còn lấy các dẫn chứng 
thông qua những cảnh được xuất hiện trong MV như là Cliffs of Moher, tại ga tàu, 
trên con phố tấp nập người qua, hay qua câu hát điệp khúc “ So I say a little prayer,…
Reaching for the love that seems so far”. 
Những chàng trai ấy có sự nổi tiếng, có vẻ đẹp mà các cô gái yêu thích, có sự giàu có 
nhưng lúc này đây chính là nỗi nhớ quê hương tha thiết, mong muốn quay trở về quê 
hương nhưng không thể do bị hủy chuyến tàu nên “ I try to read, I try to work” để quên 
đi sự nhung nhớ quê nhà- Ireland, nơi có những người thân yêu đang ở đó. Và chính 
tình yêu của những chàng trai Irish đối với quê hương đã khiến tôi có mong muốn đến 
Ireland dù chỉ một lần để cảm nhận vẻ đẹp, tình yêu của con người nơi đây.
“ My love” có lẽ là bài hát Tiếng anh gắn bó với tôi lâu nhất thậm chí chỉ cần bật nhạc 
tôi cũng có thể phiêu theo nhịp điệu của nó để cảm nhận, hưởng thụ giọng ca tuyệt vời 
của 5 chàng trai Irish.

Ireland – đất nước nổi danh của những giá trị văn hóa truyền thống đặc trưng mà vẫn 
hòa hợp với đổi thay của thế giới hiện đại, của bước đi vừa nhanh vừa choáng ngợp 
bởi cậu bé tên “Thế giới”. Đặc biệt là đối với âm nhạc Ireland, âm nhạc vừa mang 
những giai điệu đồng quê thân thương nhưng vẫn giục giã với những nốt melody rock 
hiện đại. Có lẽ với một cô bé ở tuổi 9x như tôi, thì những bản nhạc opera, hay những 
bản nhạc đồng quê Ireland còn khá lạ lẫm…và có lẽ đối với những ban nhạc Ireland ở 
thế hệ của 8x hay 9x chúng tôi hay nghe, hay thần tượng thì không ai không thể quên 
được cái tên 5 ông anh lớn “WESTLIFE”.

Nhắc đến WESTLIFE – ban nhạc 5 chàng điển trai đến từ Ireland từ những thập niên 90 
cùng với những bài hát tình yêu bất hủ kết duyên cho rất nhiều chàng trai, cô gái trên 
thế giới như: My love, I lay My love on You, Uptown Girl, Swear It Again hay những bản 
nhạc cover từ những tiền bối đi trước: Soledad, I have a dream etc. Nhìn chung, những 
bài hát của WESTLIFE đều có những thông điệp đầy tính nhân văn và tràn ngập tình 
yêu thương con người xuyên suốt bài hát dù giai điệu vui tai hay đượm buồn.

Đối với cá nhân tôi, có lẽ có một bài hát của 5 chàng ngự lâm vừa mang thông điệp cá 
nhân lại vừa mang những thông điệp sâu xa dành cho cả nhân loại, một bài hát được 
phát hành năm 2008 – “US AGAINST THE WORLD”.
Ngay những câu đầu đệm melody “Us Against The World” ngân lên… có lẽ nhiều bạn 
đã mường tượng ra cái gì đó thật bao la phải không?. Và rồi lời bài hát cất lên:
You and I, were been at it so long
But still got the strongest fire
You and I, we still know how to talk
Know how to walk that wire
Em và tôi, chúng ta đã chịu tình cảnh này quá lâu rồi
Trong tôi vẫn giữ được ngọn lửa cháy mãnh liệt

KHỞI ĐẦU CHO 
HÀNH TRÌNH ĐẾN 
VỚI TIẾNG ANH 

WESTLIFE
US AGAINST THE WORLD
CẢ MỘT BẦU TRỜI THÔNG ĐIỆP 

TRẦN THỊ THU TRANG
Nam Định

NGUYỄN THỊ TÚ ANH 
Hà Nội  
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Em và tôi, chúng ta vẫn biết phải tranh luận ra sao
Vẫn biết phải sánh bước cùng những bất đồng thế nào
Sometimes I feel like the world is against me
The sound of your voice, baby, that’s what saves me
When we’re together I feel so invincible
Đôi lúc tôi cảm thấy cả thế giới đang quay lưng lại với mình
Giọng nói thân thương của em, em yêu
Là điều đã cứu lấy tôi
Khi kề bên nhau, tôi thấy mình như không thể gục ngã
Trong cuộc sống đầy sự biến đổi không ngừng, mức sống càng ngày được nâng cao 
thì áp lực kiếm sống, áp lực công việc – trách nhiệm xã hội hay thậm chí cả ngay những 
mối quan hệ xung quanh mỗi cá nhân. Một con người với nhiều nỗi lo, nhiều áp lực và 
thật khó để có thể tìm ra cách giải quyết mọi vấn đề cũng như áp lực về những vấn đề 
đó. Cuộc sống là cái gì đó tương đối, không giống như Toán học – có thể tìm ra ngay 
được đáp án chính xác, còn cuộc sống thì lại chứa đầy những sự tương đối và không 
hoàn toàn công bằng. 
Từ những áp lực đó, con người dần dần trở nên cô đơn, lạc lõng hơn, vì ai cũng có 
công việc và cuộc sống riêng để lo nghĩ. Sự chia sẻ trong cuộc sống dần dần nhạt nhòa 
và ít đi. Nhưng vẫn có bộ phận một cơ số đông chọn cách vùng lên, đối mặt với những 
áp lực đó. Họ coi những áp lực, những nỗi lo toan của cả xã hội kia là động lực, là thứ 
cần phải đấu tranh vì một tương lai tốt đẹp hơn. Hay nói đúng hơn nếu nghe bài hát 
trong phút chốc sẽ thấy một sự tiêu cực ẩn chứa trong đó là niềm tin lạc quan, tinh thần 
chiến đấu mãnh liệt của những cá nhân có niềm hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn. 
Sức mạnh lạc quan – thông điệp trong bài hát Us Against The World không phải đơn 
giản là sức mạnh thể chất mà đó là sức mạnh của ý chí được bồi đắp đơn giản chỉ bằng 
giọng nói động viên ấm áp của người thương, thậm chí nếu hiểu rộng ra “your voice” ở 
trong lời bài hát có thể hiểu là của một người bạn tri kỷ, của người mẹ dành cho con của 
mình khi con mệt mỏi.
Thông điệp thứ hai mà bài hát mang lại đó là trong cuộc sống và trong thời đại toàn cầu 
hóa, có những thứ xảy ra gây bất đồng quan tâm, gây mâu thuẫn và đáng sợ hơn là sự 
bảo thủ tồn tại trong mỗi cá nhân mà quên mất sự tôn trọng ý kiến của những người 
khác, đặc biệt là đối với những người thân yêu xung quanh mình. Chính vì vậy mà có 
đoạn hát:
Therell be days well be on different sides
But that doesn’t last too long
We find ways to get it on track
And know how to turn back on

Sometimes I feel I can’t keep it together
Then you hold me close and you make it better
When I’m with you I can feel so unbreakable

Chúng ta cùng đối mặt với cả thế giới
Đối mặt với cả thế giới đấy

Rồi sẽ đến những tháng ngày
Ta ở hai phương đối lập thế nhưng
Điều đó sẽ không thể lâu được đâu
Chúng ta sẽ cùng tìm cách để mọi thứ trở lại đúng nhịp
Và biết phải quay lại thế nào
Vì vậy dù mọi chuyện có trái chiều như thế nào, hãy cố gắng đừng vì những bất 
đồng đó mà đánh mất sự tốt đẹp về nhau, hãy luôn cho nhau cơ hội để có thể cùng 
nắm tay nhau, cùng vững tin về những giá trị tốt đẹp vẫn còn tồn tại quanh ta.

Thông điệp cuối cùng có lẽ vượt qua cá nhân, vượt qua cả tình thương giữa những 
cá nhân, những tập thể nhỏ xung quanh cuộc sống của mỗi người mà “Us Against 
The World” chứa đựng một thông điệp vĩ đại và cao cả hơn nhiều. Nhắc lại thời điểm 
bài hát ra đời tháng 03 năm 2008 – một năm của nạn khủng bố toàn cầu, đặc biệt là 
khu vực Ấn Độ - vụ khủng bố kinh hoàng Mumbai khiến hơn 170 người thiệt mạng. 
Khủng bố Hồi giáo cực đoan ở khu vực Trung Đông chính thức trỗi dậy mạnh mẽ 
với nhiều cuộc tấn công nội chiến giữa những người Hồi giáo hay những mâu thuẫn 
chưa thể xóa nhòa giữa các nước Hồi giáo bại trừ Mỹ và Phương Tây. World ở đây 
đại diện cho hai “thế giới”...Một thế giới chúng ta phải sẵn sàng đương đầu, chống 
lại …thế giới của hiềm khích, của chiến tranh, của khủng bố cực đoạn, của đói ng-
hèo, của thảm họa thiên nhiên – biến đổi khí hậu và một thế giới chúng ta cùng nhau 
xây dựng, phát triển, mang tình yêu thương đến cả nhân loại.
We’re not gonna break cause we both still believe
We know what we’ve got
And we’ve got what we need alright
We’re doing something right
Đôi ta mãi không chia lìa
Vì ta vẫn cùng chung niềm tin
Chúng ta biết mình đã đạt được những gì
Và ta có những gì mình cần
Ta đang làm những gì mình cho là phải.

 “Us Against The World” của ban nhạc Westlife giống như bài hát nổi tiếng của Mi-
cheal Jackson “ Heal The World” – với nhiều thông điệp ý nghĩa dành cho không chỉ 
mỗi cá nhân mà còn là sợi dây mạnh mẽ gắn kết mọi người cùng nhau vượt qua 
những thử thách, những khó khan trong cuộc sống. Bài hát là một giai điệu kiên 
cường lạc quan cho tất cả mọi người.
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Cuộc sống là chặng đường giữa sự sống và cái chết, là khoảnh khắc bên cạnh 
những người bạn yêu thương và rồi mỗi ngày bạn nhận ra trên con đường này, 
những người bạn yêu thương sẽ từng bước, từng bước dần xa khỏi bạn bởi vì lẽ 
sống chết tự nhiên đó. Mỗi con người, mỗi cá thể có cách nhìn nhận và cách đối 
mặt khác nhau với sự sống – cái chết, nhưng mình, sau bao lần phải chia xa những 
người mình thương yêu đi kèm đó là những tiếc nuối vì đã không dành đủ thời gian 
cùng với những điều nhỏ nhặt nhưng vô cùng hạnh phúc cho họ, mình chọn cách 
vui vẻ chấp nhận và tiếp tục hy vọng như thông điệp mà nhóm nhạc gia đình The 
Corrs truyền tải trong bài hát “Angel” dành cho người mẹ của mình. 

Bài hát ra đời vào năm 2004, được viết như một lời nhắn nhủ đầy yêu thương từ 
các thành viên gửi đến người mẹ đã mất năm năm trước đó. Giai điệu vui tươi cùng 
với sự kết hợp của các nhạc cụ sáo, dương cầm, trống, ghi-ta đã được The Corrs 
sử dụng để miêu tả hình ảnh một người mẹ đầy sức sống ngay từ phút đầu tiên của 
bài hát.
“She lived like she knew nothing lasts
Didn’t care to look like anyone else, and she was beautiful, so beautiful…
Và câu hát I still hear her laugh like she’s here cùng với nốt nhạc trầm, ngân nga cuối 
câu như ẩn ý cho một nỗi buồn chưa nguôi ngoai. Trước nỗi buồn này, The Corrs đã 
nhanh chóng mang lại niềm tin cho người nghe rằng mẹ của họ đang có một cuộc 
sống mới ở một chân trời khác với những điều tốt đẹp nhất
Forever angel, I hope they love you like we do
Do you get along with the others around?
It’s got to be better than before
You don’t need to worry now you’re gone…
Và đối với mình, tựa đề bài hát “Angel” thể hiện rõ nhất trong câu hát “Forever angel, 
I’ll be proud to be like you” ở gần cuối bài. Câu hát như muốn nói rằng con tin rằng 
mẹ sẽ luôn là thiên thần hộ mệnh bên con và con tự hào khi nhận được phần tinh 
túy nhất từ mẹ để tiếp bước cuộc sống này một cách toàn vẹn nhất. 
Nếu hỏi mình lý do vì sao mình chọn bài hát này, có lẽ cảm hứng lớn nhất bắt nguồn 
từ câu hỏi về cái chết và nỗi sợ trong im lặng của một cô học trò đã đi cùng với mình 
sáu năm. Bài viết này cô dành tặng con với hy vọng rằng con biết được rằng khi lẽ 
tự nhiên bắt buộc một người nào đó rời xa con, họ sẽ luôn cạnh con và hãy luôn 
nhớ rằng phần tinh túy nhất của những người con yêu thương luôn nằm bên trong 
con. Vì vậy, đừng sợ mà hãy sống tiếp thật mạnh mẽ con nhé. 

Angel 
PHẠM HUỲNH THANH NHƯ           |         Hồ Chí Minh 

Cuộc sống sẽ ra sao nếu thiếu đi tình yêu thương trên cõi đời này? là câu hỏi mà tôi 
luôn canh cánh trong lòng khi bắt gặp những cái nhìn thờ ơ, lãnh đạm của người qua 
đường dành cho người gặp nạn. Không khó để tượng tưởng! Và nếu con người ta 
phải sống trong sự lạnh lẽo của một thế giới không có sự yêu thương, thì con người sẽ 
ra sao và sẽ phải làm gì để tình cảnh kinh khủng ấy không xảy ra? 
Thế rồi tôi tìm thấy câu trả lời vang lên bởi giọng ca ngọt ngào của những chàng trai 
Ireland (Boyzone) trong ca khúc “Everyday I love you” đầy lãng mạn: 
“And you’ll never live until you love
With all your heart and soul.”
Tôi nhớ một câu nói nổi tiếng đầy cảm xúc của văn hào người Nga Mắcxim Goócki thế 
này: “Nơi lạnh lẽo nhất thế giới không phải là Bắc Cực mà là nơi thiếu tình thương”. 
Câu nói đã đem lại cho tôi nhiều suy nghĩ. Bắc Cực là nơi lạnh lẽo nhất thế giới, nhiệt 
độ khắc nghiệt quanh năm; thế nhưng có lẽ, cái lạnh ở vùng khắc nghiệt của thế giới ấy 
cũng chẳng bằng được cái lạnh trong lòng người, trong mối quan hệ giữa con người 
với con người. 
Chúng ta đang sống trong một thế giới nơi mà tình yêu thương dần trở nên mờ nhạt 
và bị phủ nhận. Cuộc sống hiện đại với những lo toan, tất bật về vật chất, hay ích kỉ cá 
nhân dường như khiến con người trở nên thờ ơ, lạnh nhạt với cuộc sống xung quanh. 
Tình thương cũng theo đó mà dần bị lãng quên, chôn vùi. Cuộc sống mà thiếu đi tình 
thương thì cuộc sống ấy cũng chỉ lạnh lẽo như Bắc Cực thôi! “Trên đời này chỉ có một 
việc duy nhất, đó là yêu thương nhau, thế thôi” (V. Huy-gô) mà sao khó đến vậy? Phải 
chăng con người đã dần quên mất cách yêu thương? Với tôi, không yêu thương đồng 
nghĩa với việc sống một cuộc đời vô nghĩa. Vì chỉ có yêu thương, con người mới cảm 
nhận được vẻ đẹp của con người và vẻ đẹp của cuộc đời họ đang sống. Không yêu 
thương là con người tự tước đi cái quyền, cái phần “người” trong họ.Yêu thương nửa 
vời, chúng ta sẽ chẳng bao giờ thực sự sống mà chỉ là những cái xác rỗng hồn, sống 
cuộc đời vô cảm thôi.

YOU WILL NEVER LIVE 
UNTIL YOU LOVE
VĂN KHÁNH HUYỀN           |        Hà Nội
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Và rồi, nhờ nhóm nhạc Boyzone, tôi đã học được một điều vô cùng trân quý từ bài hát 
Everyday I love you rằng: “Chúng ta sẽ chẳng bao giờ thực sự sống cho đến khi chúng ta 
yêu thương với cả trái tim và tâm hồn mình.” Cuộc sống chỉ thật sự có ý nghĩa khi chúng 
ta yêu thương người khác trọn vẹn. Nhờ thế mà cuộc đời Chí Phèo, con quỷ của làng Vũ 
Đại, cũng đã lóe lên những tia sáng dù mong manh nhưng đầy hy vọng bởi tình thương 
của Thị Nở đã làm thức tỉnh hắn sau những cơn say vô tận. Và khi học được cách yêu 
thương chân thành, Quái Vật lại được trở về làm Hoàng tử, sống cuộc đời hạnh phúc bên 
người mình yêu. 
Yêu thương đơn giản lắm! Nó đơn giản chỉ là tình cảm giữa người với người, xuất phát từ 
tấm lòng chân thật của mỗi cá nhân, là nơi bắt đầu của những tình cảm thiêng liêng nhất: 
tình gia đình, tình bạn, tình yêu đôi lứa. Khi trái tim chúng ta biết đau nỗi đau của những 
người hoạn nạn, tâm hồn biết rung lên những nhịp đồng điệu với những người xung 
quanh, thì khi ấy, tôi dám nói chắc rằng, bạn đang sống một cuộc đời thật ý nghĩa!
Thế giới con người nên là một thế giới mà chúng ta được quyền sống trong sự yêu 
thương. Yêu thương nhân đôi giá trị cuộc sống! Vì thế, xin đừng vì lỡ thích cái lạnh của 
mùa đông mà đánh mất đi hơi ấm của tình thương trong cuộc đời này

“…Some say love it is a hunger
An endless, aching need
I say love it is a flower
And you it’s only seed….”

Đây là những lời ca trong bài hát “The Rose”, tình cờ tôi nghe được những lời hát 
này trên sóng Radio, với chất giọng dịu dàng như lời thủ thì nó khiến tôi mê đắm vào 
từng câu hát, tôi yêu bài hát này và yêu luôn cả người hát – Westlife.
Bạn biết đấy, khi có tình yêu với một ai đó ta luôn muốn biết thêm mọi điều về họ. Và 
rồi họ tiến vào trái tim tôi một cách lặng lẽ mà chẳng thể ngăn cản. Tôi yêu những 
chàng trai đến từ đất nước Ireland xinh đẹp ấy, yêu cái cách mà các anh gửi tình yêu 
của mình về với quê hương qua “My Love”; băng qua những bến bờ từ đại dương 
tới đại dương về với thành phố Dublin yêu dấu, về với những cánh đồng xanh bất tận 
ở Sligo.
“So I say a little prayer
And hope my dreams will take me there
Where the skies are blue
To see you once again, my love
Overseas from coast to coast
To find a place I love the most
Where the fields are green
To see you once again my love “
Dù cố gắng vùi mình vào công việc,  tự xao lãng hay cố gượng cười thì nỗi nhớ ấy 
cũng không thể vơi bớt, là càng thêm nhớ Ireland.
“I try to read, I go to work
I’m laughing with my friends

WESTLIFE 
TỪ GIỌNG CA – ĐẾN TRÁI TIM 
– VÀ CHẠM ĐẾN TÂM HỒN
NGUYỄN THÙY TRANG            |         Hà Nội
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But I can’t stop to keep myself from thinking”
Trong “My Love”, đối với Westlife quê nhà Ireland chính là “cô gái” mà các anh vẫn luôn 
nhớ thương muốn quay về để được ôm chọn vào lòng mình.
Từ giọng ca, đến trái tim và cuối cùng Westlife chạm đến với tâm hồn tôi, không phải 
các bản tình ca ngọt ngào mà nhiều người vẫn nhớ đến khi nhắc tới các anh, cũng 
không phải những nỗi nhớ về quê nhà đã níu lấy trái tim tôi mà là sự dẫn lối trong tâm 
hồn qua “You raise me up”. Bản thánh ca thực sự của Westlife, hát lên dâng tặng Chúa 
Jesus.
Với tôi “ You raise me up” chỉ có một thông điệp duy nhất được gửi đến – sự dẫn lối 
trong tâm hồn, rằng Người sẽ luôn bên tôi khi  mệt mỏi và ngục ngã, nâng tôi lên qua 
sóng gió và khó khăn.
“When I am down and, oh my soul, so weary.
… You raise me up, to walk on stormy seas
… You raise me up…to more than I can be.”
Dù đã qua hơn 20 năm kể từ khi ra mắt và không còn nguyên vẹn 5 mảnh ghép , 
nhưng Westlife với những giai điệu pop mà các anh cất lên vẫn luôn đọng lại trong trái 
tim tôi và đi cùng với thời gian như những câu hát trong “Queen of my heart”.
“….I’ll always look back, as I walk away
This memory will last for eternity…”.

Vì ngày mai, có thể bạn sẽ không còn có thể...  
“Nếu được trở lại tuổi 21, cô sẽ làm gì?” - Một chiều mưa, hai con người, hai thế hệ, 
hai tâm sự về cùng một chữ “tình”. Lời bài hát “If I let you go” như tiếng lòng của hai 
người phụ nữ.
There’s no one like you
You speak to my heart
It’s such a  shame we’re worlds apart
I’m too shy to ask, I’m too proud to lose
But sooner or later I gotta choose...

“Cô sẽ không để người đó đi”. Sân bay đón người về trong hạnh phúc, cũng là nơi tiễn 
người đi trong một chiều tan vỡ. Why don’t this feeling just fade away... Và anh, em sẽ 
thế nào nếu ngày đó em nói I don’t want to let you go... Người phụ nữ mở lá thư chưa 
gửi và cũng không một lần nào nữa có thể được gửi:
“Ôm chặt lấy anh em thầm khẽ nói
Thật nồng nàn ba tiếng Anh yêu ơi
Em chợt tỉnh, đấy là chỉ là giấc mộng
Em ở đây và anh vẫn ở nơi xa.
Vì tương lai anh về nơi xứ lạ
Quyết lòng mình vì hạnh phúc của đôi ta”
- Sài Gòn, 1999 -

Cuộc sống có bao lâu mà bắt nhau chờ đợi. Mình chợt nghĩ đến những dòng hơi tiểu 
thuyết, ngôn tình một tẹo, từng đọc trên trang Retro Studio thì phải: Hãy làm khi còn có 
thể.
“Nếu bạn thật lòng yêu thương một người hãy là người chủ động với người ấy,
Nếu bạn muốn biết người ấy đang cảm thấy như thế nào, xảy ra chuyện gì, hãy hỏi 
người ấy,
Nếu bạn muốn nắm tay người ấy, hãy cứ bước đến và làm điều đó,
Nếu bạn muốn ôm cô ấy, hãy kéo người đó vào lòng,
Nếu bạn thực lòng yêu người đó rất nhiều, hãy cứ nói yêu”
Vì ngày mai, có thể bạn sẽ không còn có thể... If you let someone go, you will never 
know...

IF I LET YOU GO 
AND NOW I KNOW
NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN
Hồ Chí Minh
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“Tin..tin” 
Những tiếng còi inh ỏi vang lên. Trời đang mưa như trút nước. Đã hơn nửa tiếng trôi 
qua, chiếc xe máy của tôi vẫn đang bị kẹp giữa hàng chục chiếc xe khác cùng với tiếng 
còi inh ỏi và tiếng mưa rơi dữ dội trên mái đầu. Thật mệt mỏi! Tôi chỉ ước gì mình có 
đôi cánh để bay ra khỏi không gian ngột ngạt này. 

Bỗng, giai điệu bài hát “Beautiful day” của U2 ngân vang từ quán cà phê bên đường. 
Tiếng mưa rơi tí tách hòa vào từng nốt nhạc của bài hát khiến mọi thứ xung quanh tôi 
trở nên bình thản và nhẹ nhàng hơn.

“After the flood all the colours came out
It was a beautiful day
Don’t let it get away”

Lời bài hát cứ thế cất lên, tâm hồn tôi cũng hòa theo từng câu từng chữ trong câu hát 
ấy. Nhìn hàng xe dài đằng đẵng phía trước, nhìn dòng người đang hối hả luồn lách qua 
từng ngóc ngách để có thể về nhà sớm hơn sau một ngày làm việc đầy căng thẳng, tôi 
tự hỏi rằng liệu mọi thứ có đang quá vội vã? Dường như, chúng ta đang vội vã sống, 
vội vã làm việc, vội vã trong các mối quan hệ để rồi mọi thứ trôi qua quá nhanh đến nỗi 
bản thân không nhận ra những điều tốt đẹp đang hiện hữu trong cuộc sống này.

Và rồi, tôi nhìn mọi thứ diễn ra xung quanh tôi thật chậm và kĩ hơn. Tôi chợt nhận ra 

Beautiful day 
NGUYỄN NGỌC KIM NGÂN            |         Hồ Chí Minh

rằng, trời mưa thật đẹp làm sao. Những ánh đèn đỏ, đèn vàng của dòng xe đông đúc 
chiếu sáng những giọt mưa trong suốt như thủy tinh ấy đã tạo nên một khung cảnh 
thật đẹp. Phải chăng khung cảnh ấy được rất ít người để ý đến, bởi lẽ chúng ta vẫn 
đang còn phải chạy đua với nhịp sống hối hả, chạy theo những đam mê danh vọng 
phía trước, mà quên mất đi giá trị của cuộc sống này - giá trị của những điều chúng ta 
đang có. 

“What you don’t have you don’t need it now
What you don’t know you can feel it somehow
...
It was a beautiful day”

Từng giây, từng phút trong cuộc đời đều đáng quý và đáng trân trọng, bởi lẽ thời gian 
là hữu hạn. Hạnh phúc là do bản thân mình quyết định. Hãy mở lòng nhìn mọi việc 
theo một hướng tích cực, chúng ta sẽ thấy cuộc sống mình đang sở hữu tươi đẹp biết 
nhường nào. 

Đó có lẽ là một ngày thật đẹp đối với tôi, khoảnh khắc nghe được bài hát thời thơ ấu 
đã giúp tôi nhận ra được bài học lớn cho chính mình. Sau cơn mưa không hẳn cầu 
vồng sẽ xuất hiện, nhưng tôi biết, hôm ấy cầu vồng đã xuất hiện trong tôi.
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BEAUTIFUL IN WHITE – SHANE FILAN (WESTLIFE)

Ngày ấy thật đặc biệt
Ngày đôi mình bên nhau
Cùng ước hẹn dài lâu
Đến trời cùng biển tận.

Ngày ấy thật đặc biệt
Em váy lụa tinh khôi
Anh nhìn theo bồi hồi
Tựa chàng trai ngày cũ.

Ngày ấy thật đặc biệt
Lần đầu ta gặp nhau
Anh chẳng nói nên câu
Nhìn em cười đôi mắt.

Lúc ấy thật đặc biệt
Liệu rằng có phải yêu
Nhưng thôi, đừng nghĩ nhiều
Để con tim dẫn lối.

Nhờ ấy có hôm nay
Đôi mình tay trong tay

Thật đặc biệt 
BÙI THỤY TRÂM            |         Hồ Chí Minh

Vượt dòng đời chua cay
Nên gia đình bé nhỏ.

Ngày cưới thật đặc biệt
Anh nguyện đến ngàn thu
“I live I love you
Will have and hold you”.

Em ơi, em đặc biệt
Quãng đường dài em bước
Chông gai còn phía trước
Có chịu anh đi cùng?

Đến hôi phi yên diệt
Anh nguyện sẽ bên em
Cho dù là đêm đen
Hay là ngày nắng gió.

Em ơi, ngày đặc biệt
Em đẹp lắm “tonight”
“Beautiful in white”
Em làm vợ anh nhé?

 Người ta nói rằng: Có đôi khi chúng ta thích một bài hát không phải 
bởi vì bài hát đó nghe thật hay mà bởi vì ca từ viết thật giống chính 
mình. Thứ âm nhạc này vừa lọt vào tai liền cảm thấy vui vẻ nhưng khi đi 
vào lòng người lại vô cùng thương tâm. Tôi đã từng trải qua cảm giác 
“thương tâm” ấy. Đó là khi những giai điệu trong bài hát “ Us agains the 
world” của nhóm nhạc Weslife: “…Cause it’s us again the world. You and 
me against the world…” bất chợt vang lên trong hiệu sách. Cũng chính 
từ trong giây phút ấy, những kí ức về câu chuyện mối tình đầu của tôi 
chợt ùa về.
  Người ta bảo 17 tuổi là độ tuổi đẹp mà cũng đầy chông chênh và 
chàng trai năm 17 tuổi sẽ không thể theo bạn đi đến hết cuộc đời này. 
Mối tình đầu của tôi bắt đầu từ độ tuổi đầy những chông chênh ấy.
  Tôi và Thiên là bạn cùng bàn của nhau, hai đứa với tính cách gần 
như trái ngược. Nếu Thiên là một đứa sôi nổi, hoạt bát, ưa thích tranh 
luận, phản biện, “tỏa sáng” trong những môn tự nhiên thì tôi lại hoàn 
toàn khác biệt. Tôi là một đứa con gái rụt rè, ít nói, trầm lặng, thường 
thu mình trong vỏ bọc và dở tệ những môn tự nhiên. Bởi thế mà tôi với 
Thiên như mặt trăng và mặt trời. Thời gian đầu ngồi gần cậu ấy là lúc 
tôi gần như rơi vào “khủng hoảng tinh thần” với những lần phải đi dọn 
vệ sinh do cả lớp thi đua “đôi bạn cùng tiến” nhưng tôi lại không nhắc 
nhở được bạn cùng bàn, để Thiên luôn bị giáo viên ghi vào sổ đầu bài vì 
nói leo trong lớp. Đó cũng là thời gian những lần hai đứa thường xuyên 
tranh cãi với những lý do hết sức vụ vặn như: làm rơi cặp đứa kia nhưng 
không chịu nhặt, lấn chiếm vạch kẻ giữa bàn, vượt ranh giới, địa phận,…
Cứ mỗi ngày đi học là những ngày hai đứa như nước với lửa, mặt trăng 
với mặt trời. Vậy mà lại có một ngày mặt trăng và mặt trời lại phải lòng 
nhau.
  Câu chuyện ấy bắt nguồn từ việc tôi bị tai nạn nhập viện và phải thực 
hiện một ca phẫu thuật. Sau khi hết thuốc mê tỉnh lại, hình ảnh tôi thấy 
đầu tiên ngoài gia đình, lại có thêm bóng dáng quen thuộc…bạn cùng 
bàn của tôi. Điều này đã khiến tôi vô cùng hoang mang vì nghĩ rằng một 
đứa lạnh lùng như Thiên sao có thể xuất hiện ở đây, quan tâm đến cái 

YOU AND ME 
AGAINST THE WORLD
NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH            |         Thanh Trì, Hà Nội
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đứa hễ đến lớp là lại chửi nhau cùng nó. Tôi đã tưởng mình hoa mắt… nhưng sự thật là 
không, bóng dáng ấy đúng là Thiên. Và rồi, từ cảm giác hoang mang, Thiên lại khiến tôi trải 
qua một cảm giác gì đó lạ lùng, mới mẻ hơn và thật khó để có thể gọi tên được. 
  Vào cái ngày tôi được các bác sĩ cho tạm xuất viện nửa ngày về nhà, cả lớp và tất nhiên 
là có cả Thiên nữa cùng đến thăm tôi. Nhưng điều bất ngờ là khi cả lớp đã về từ mấy tiếng 
trước thì khi tôi lên xe taxi quay lại bệnh viện, ở phía cuối ngõ, lại thấy thấp thoáng bóng dáng 
của chàng trai với cặp kính cận cùng chiếc xe đạp đỏ đang lặng lẽ đứng nhìn về phía tôi. 
Chàng trai ấy không ai khác chính là Thiên. Ánh nhìn của cậu ấy vừa cho tôi cảm giác ấm áp 
lẫn cảm động, lại vừa mang đến một điều gì đó gần như là sự an ủi mà dù không trực tiếp 
nói ra tôi vẫn có thể cảm nhận được. Kể từ giây phút đó, những tháng ngày ở bệnh viện tôi 
không thể ngừng được việc suy nghĩ về ánh mắt của chàng trai kính cận nhìn mình phía cuối 
ngõ. Cùng với đó là mỗi lần mấy đứa bạn thân đến thăm tôi lại liên tục lải nhải nói rằng: “Thiên 
thích mày đấy Quỳnh ạ. Cả lớp ai cũng biết…” Chính vì những câu nói này lại càng khiến suy 
nghĩ trong tôi nhân lên gấp nhiều lần. 
  Mãi cho đến ngày xuất viện quay trở lại lớp học, tôi mới chính thức gọi tên được những 
cảm xúc trong lòng mình. Có lẽ chính bởi mớ suy nghĩ về Thiên trong suốt những ngày tôi ở 
viện nên khi trở lại lớp học, tôi để ý đến Thiên nhiều hơn. Người ta thường nói khoảnh khắc 
bạn thích một người nhiều khi đơn giản đến nỗi mà bạn đem kể cho người khác thì học sẽ 
phải thốt lên không thể hiểu nổi bạn, và tôi cũng thế. Khoảnh khắc tôi thấy tim mình rung rinh, 
khác lạ đơn giản là từ giây phút nhìn thấy Thiên chỉnh mắt kính. Thật sự nó đơn giản đến nỗi 
không thể đơn giản hơn. Hay bởi ngày hôm ấy những tia nắng vàng ươm từ ngoài rọi vào 
đúng lúc làm cho Thiên bỗng trở nên lung linh, hay bởi hôm ấy tôi nhìn Thiên ở một góc nhìn 
khác mọi ngày nên thấy được những điều mọi ngày chưa từng thấy, hay cũng vì những điều 
Thiên đã làm cho tôi trong thời gian tôi nhập viện đã khiến tôi có thiện cảm tốt nên giờ Thiên 
làm gì tôi cũng đều có ấn tượng đẹp, như việc chỉnh kính chẳng hạn. Tất cả đều mơ hồ, chỉ 
có thứ cảm giác tôi cảm nhận được và gọi tên trong lòng mình từ khoảnh khắc đó là rõ ràng. 
Và cũng chính giây phút tôi gọi tên được những cảm xúc trong lòng mình cũng là lúc tôi chủ 
động nhắn tin với Thiên: “Tớ nghe các bạn trong lớp nói cậu thích tớ phải không?” Tôi đã chờ 
đợi câu trả lời trong cảm xúc vừa ngại ngùng lẫn xấu hổ, bất an, chưa bao giờ tôi cảm thấy 
thời gian chờ đợi 1 tin nhắn lại lâu đến thế. Ngay sau câu hỏi của tôi là một đống kí tự thể 
hiện sự bối rối của Thiên “#####@@@@@.....” kèm theo 5,6s sau đó là tin nhắn: “Ừ. Đúng rồi. 
Tôi thích cậu.” Tôi không biết cảm giác của mọi người trước mối tình đầu có giống tôi không, 
nhưng cảm giác lúc ấy của tôi gần như là vỡ òa trong sung sướng và hạnh phúc. Cũng kể từ 
ngày đó mà chúng tôi trở thành 1 nửa của nhau. Và để trả lời cho việc mặt trăng và mặt trời 
yêu nhau này tôi chỉ có thể nói rằng: hai thanh nam châm trái dấu thì luôn hút nhau.
  Mối tình đầu là một điều vừa trong trẻo, thuần khiết, lại vừa có sự ngây thơ, hồn nhiên. Từ 
những lần chúng tôi cùng nhau học bài, làm đề cương ôn thi,…tất nhiên là trong sự bình yên 
thay vì chiến tranh như khi xưa. Đó là những món quà đơn giản tặng nhau vào các ngày lễ 
như sổ tay, đồng hồ đôi, cây thông noel,…cho đến lần tôi tự tay gấp đi 1000 con hạt giấy 
tặng cho Thiên nhân ngày sinh nhật của cậu ấy. Có lần trong lúc nói chuyện, Thiên nói với 
tôi: “ Cause it’s us again the world. You and me against them all” và nói rằng lời bài hát này 
của Weslife đã thay lời cậu ấy muốn nói với tôi. Cho dù có những khó khăn, dù cả thế giới có 
quay lưng với hai đứa thì cậu ấy và tôi sẽ cùng nhau đối mặt, vượt qua tất cả. Thế nhưng, 

đằng sau những nụ cười, những cái nắm tay run rẩy, rụt rè khiến má ửng đỏ vì thẹn 
thùng thì tình cảm năm 17 tuổi và chàng trai năm 17 tuổi cũng không thể theo tôi đi suốt 
cuộc đời. Vì cuộc đời vốn luôn có nhiều ngã rẽ và đặc biệt ở tuổi 17 thì những ngã rẽ ấy 
lại càng nhiều hơn nữa và chúng bắt buộc ta phải đưa ra sự lựa chọn của mình. Và sự 
chọn lựa nào cũng chắc chắn sẽ có những mất mát và phải đánh đổi điều gì đó: như 
mối tình đầu của mình chẳng hạn. Ngày mà tôi nhận ra nỗi khó xử trong lòng Thiên và 
con đường hai đứa lựa chọn quá khác nhau, tôi là người đã chủ động nói câu chia tay 
trước. Thiên cũng hiểu điều ấy, cậu ấy đồng ý với quyết định của tôi và nói rằng “hẹn gặp 
lại cậu.” Khoảnh khắc ấy, tôi đã khóc, đã đau khổ và cảm thấy có một điều gì đó thật đẹp 
đã bước ra khỏi cuộc đời mình, theo một cách nào đó thật đau đớn.
  Cho đến ngày lễ chia tay cuối năm, khắp nơi tràn ngập trong bóng nước, súng nước,…
cả khối 12 cùng nhau ngập trong một party nước như để được vui với nhau lần cuối 
cùng của thời học sinh. Hôm ấy, trên chiếc xe đạp đỏ ngày nào, Thiên lại chở tôi ngồi 
phía sau, cũng như lần cuối chúng tôi có thể gần nhau trước khi chia xa. Tôi lại được 
ngồi phía sau nhìn bóng lưng quen thuộc, nhìn cậu ấy chỉnh cặp mắt kính mỗi khi nó 
hạ xuống như khoảnh khắc tôi thấy bất chợt ngày nào. Cứ mỗi quả bóng nước đáp về 
phía chiếc xe, Thiên lại che chắn cho tôi. Thiên vẫn như thế, vẫn cứ là một chàng trai 
quan tâm, chu đáo, nhẹ nhàng. Không những thế, sau khi hứng chịu vô vàn quả bóng 
nước làm ướt đẫm cả chiếc sơ mi trắng, Thiên vẫn quay lại phía sau hỏi: “Cậu có bị 
ướt không?” một cách đầy lo lắng. Và cứ thế, trên chiếc xe đạp ấy, tôi như được trở lại 
những kỉ niệm khi xưa đã từng có, những cảm giác ngọt ngào mà trong trẻo. Thế nhưng, 
niềm vui dù có đẹp đến mấy cũng có lúc phải kết thúc, buổi lễ chia tay với những màn 
bóng nước cũng phải kết thúc và Thiên thì cũng không thể chở tôi ngồi mãi phía sau cậu 
ấy. Dù rằng tôi rất muốn khoảnh khắc ấy được kéo dài thật chậm, thật chậm,…
  Trong tác phẩm “Thánh đường xưa”, nhà văn Nguyễn Đặng Tường Vy từng viết: “Mối 
tình đầu cũng giống như những âm vang của nó còn đọng mãi. Không ai có thể tìm 
lại một tiếng chuông, cũng không ai nên cố tìm cách giữ lại một tiếng chuông. Hãy để 
những cơn gió nguyên sơ mang âm thanh ấy đi xa. Nếu không thể tạo nên một điều gì 
đó tốt đẹp hơn hiện tại, thì cũng đừng nên phá vỡ hiện tại. Có một thánh đường trong 
tim anh, tim cô, và những gì cất giấu bên trong đó là thiêng liêng. Nhưng những tham 
vọng, những bổn phận, cũng như nỗi sợ hãi trước nhân gian bắt họ dừng lại.” Tôi tin 
chắc là trong cả trái tim tôi lẫn Thiên đều có một thánh đường như thế. Và lời hứa năm 
nào sẽ cùng nhau đối diện với tất cả dù không thể thực hiện được, thì tôi cũng hiểu rằng, 
đó không phải là lỗi của hai đứa. Lời hứa ấy vẫn hoàn toàn có giá trị, nhưng là giá trị ở tại 
thời điểm nó xuất hiện, bởi lẽ cả hai chúng tôi đều không biết rằng, tuổi trẻ là phải đánh 
đổi, phải mất mát một điều gì đó, cho dù nó có thể là rất ý nghĩa và quan trọng đối với 
mỗi người. Giờ Thiên đang ở một bầu trời khác với những cánh đồng hoa oải hương 
tím, những trang trại nho bạt ngàn, một thành phố hoa lệ, lãng mạn với nhà thờ Đức 
Bà, tháp Eiffen,…Còn tôi thì là sinh viên năm nhất tại một thành phố nổi tiếng với 36 phố 
phường, mỗi khi thu về lại nồng nàn hương hoa sữa,…Và cho dù thế nào, thì tôi vẫn 
mong muốn những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với Thiên – chàng trai với mối tình đầu thật 
đặc biệt trong trái tim của tôi. 
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“ Another aeroplan, another sunny place
I’m lucky, I know, but I want to go home
I’ve got to go home.....”
                                                
Đây là những ca từ ngọt ngào trích từ bài hát với tựa đề “ Home” trong album Turnaround của 
ban nhạc Ireland huyền thoại Westlife phát hành năm 2017.
Tôi thích bài hát này không đơn thuần vì “ Home” là từ tiếng anh mà tôi thích nhất nhưng còn 
bởi tôi thấy tôi trong lời bài hát.
Âm nhạc hay văn chương mà nói, cái tinh túy không chỉ bởi tài năng của người nghệ sĩ nhưng 
còn ở cách cảm nhận của người nghe và người đọc. Tôi đã nghe bài hát này rất nhiều lấn, 
tôi tự hỏi vì sao nhân vật trong bài hát này có một cuộc sống tưởng như hoàn hảo ngoài kia 
nhưng vẫn luôn muốn về nhà.
 Có chăng dù ý nghĩa đơn thuần của bài hát là tình cảm của một người chồng dành cho vợ 
mình nhưng với tôi lại là một tình cảm đa chiều hơn vậy. “Home”  còn có nghĩa là nhà, là quê 
hương, là đất nước, nói cách khác, ý nghĩa của bài hát còn có thể cảm nhận dưới lăng kính 
của tình cảm gia đình, của tình yêu quê hương đất nước.
Tôi từng nghe chia sẻ của nhiều bạn trẻ đi đến chân trời góc bể và rồi chỉ mong chạy thật 
nhanh đề đến nhà và biết bao Việt Kiều vẫn một nỗi nhớ quê hương đất nước thiết tha dù họ 
đang ở những nơi đẹp nhất và ăn những món ngon nhất thế giới. Phải chăng đó chính ý nghĩa 
sâu sắc hơn của câu hát : I want to go home.
Để rồi mỗi khi nghe bài hát này tôi tự hỏi có nhất thiết phải đi? Dù sao thì đi nhưng vẫn nhớ, 
vẫn muốn về thì đi làm gì. Biết bao người chưa bao giờ thấy tháp Effel, chưa bao giờ ăn Pizza 
ở Ý họ vẫn sống hạnh phúc đó thôi. Thế nhưng ý nghĩa của những chuyến đi không chỉ dừng 
lại ở những điều đó.
Thiết nghĩ, đôi khi cuộc đời quá bằng phẳng thì sẽ khó để nhận ra, tôi hiểu nếu tôi không đi 
chuyến tình nguyện nước ngoài lần đó thì sao tôi biết gia đình quan trọng với tôi như vậy, cũng 
sẽ không biết Việt Nam có nhiều điều đẹp đến thế nhưng cũng hiểu mình và đất nước mình 
còn cần cố gắng bao nhiêu để được như đất nước bạn. Suy cho cùng, đi là để nhận thêm 
những gì mình chưa có và để trân trọng những gì mình đang có. Vậy nên, cứ đi, cứ khám phá, 
đề nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương đất nước làm hành trang và để phiên bản trưởng thành hơn 
của bạn sau những chuyến đi hát lên I’ve got to go home.

Cho dù em ở đâu
Anh vẫn hằng yêu em
Dù cách xa muôn trùng
Anh có thể vượt vạn dặm khơi để đến bên 
em
Và khi em cần một ai đó
Không hẳn là em cần nhận sự giúp đỡ
Nhưng nếu em muốn một bờ vai
Anh luôn sẵn sàng là một điểm tựa
 
Anh chẳng hề muốn thay đổi nơi em
Anh muốn em được là chính mình
Anh không mong chuyển đổi tâm trí em
Anh chỉ muốn che chở em
Khỏi những hiểm nguy bủa vây ngoài đời
Đâu đó nơi tình yêu có mắt mà không trở 
nên mù quáng
 
Bất kể em có đi đến đâu
Anh sẽ luôn dõi theo
Từng bước tiến về phía em thật chậm rãi
Nếu quả thật có đầy rẫy chông gai phía 
trước
Và nếu em cần không gian yên tĩnh một 
mình

Đi để trở về I DON’T WANT 
TO CHANGE YOU
HÃY LÀ CHÍNH EMNGUYỄN THỊ THU HUYỀN             |          Nghệ An

NGUYỄN THỊ THÙY DUNG             |          Hồ Chí Minh

Anh sẽ âm thầm đợi chờ không hy vọng
Nếu em muốn mọi chuyện cứ thế qua đi
Anh luôn sẵn lòng chấp nhận
Bởi vì anh muốn em được là chính mình

Và tôi đã như thế - You raise me up 
PHAN THỊ KIM VÂN – TP. Hồ Chí Minh

Một bản nhạc giữa mênh mông biển người
Tôi cho mình những phút thảnh thơi
Không hoài nghi tương lai nhiều màu vị
Hay ngẫm sầu da diết quá khứ đã trôi xa
Luôn tồn tại như một lẽ tất yếu
Nụ cười mến yêu với bao điều ấm ấp
Chỉ tình thương là chất keo vô thường
Đời thật lạ, kẻ hửng hờ người thiết tha
Nhưng đâu xa, ngay trong chính chúng ta
Ánh mắt, nụ cười hay chỉ một câu hỏi
Đã nâng người bên ta bay xa hơn họ tưởng
Gửi tình thường neo đậu khắp muôn đường
Bài hát ngân nga như tình ca bất tận
Lúc hụt hẫng, hay chật vật giữa đời
Lấy yêu thương làm hành trang dẫn lối
Nốt nhạc nào cũng đáng được nâng nịu.
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Một cơn mưa rào bất chợt. Yên táp xe vào lề đường rồi vội vàng chạy vào một mái
hiên ngay gần đó. Vừa suýt xoa vì nước mưa ngấm lạnh, vừa thích thú lắng nghe
tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn, vừa ngắm nhìn mặt đường loang loáng sắc màu
vì nước mưa phản chiếu ánh đèn từ những ngôi nhà san sát nhau và từ những ngọn
đèn đường hiu hắt - Một viễn cảnh mà Yên vô cùng yêu thích, có chút gì đó hơi
lãng mạn nhưng lại phảng phất nỗi cô đơn.
***
Chuông báo vào tiết vừa reo lên ầm ĩ. Yên hộc tốc chạy dọc hành lang tìm lớp học.
Đi muộn nên phải vào cửa sau, Yên cúi người lom khom, nhìn bao quát lớp. Mọi
chỗ ngồi bên trên đều chật kín. Yên thở dài rồi quay sang bàn cuối cùng ngay cạnh
chỗ Yên đang đứng để tìm kiếm sự lựa chọn cuối cùng. Một cậu bạn người nước
ngoài ngồi một mình một bàn cuối quay ra nhìnYên, nhe răng cười tươi rói:
- Hề lố ô ô ô ô…
Yên cười tươi đáp lại. Trong đầu cô đã kịp nảy số:
- Ối trời, hẳn là một lão Tây! Học lớp này sẽ vui đây! Hí hí.
Y chang như dự đoán, suốt tiết học buổi sáng, Yên và “lão Tây” thi nhau thì thầm
rôm rả, một người vì quá tò mò về đối phương từ một chân trời xa xôi lặn lội sang
đây học, còn một người vì quá thích thú khi tìm được một người bạn bản xứ đồng
hành để giải thích hàng vạn những câu hỏi vì sao.
***

Một thoáng 
Ireland
ĐINH THỊ NHUNG             |         Hà Nội

Mẹ Alex là cựu du học sinh Việt Nam tại Ireland. Sau khi tốt nghiệp đại học, Alex
quyết định gap year, trở về quê hương mẹ, học ngôn ngữ của đất nước nơi mẹ mình
sinh ra và tìm hiểu về văn hóa.
Gặp Yên ngay trong ngày đầu tiên tới lớp, những câu chuyện trên trời dưới biển cứ
thế tuôn ra, nói hoài không dứt, hai công dân đến từ hai lục địa nhanh chóng trở
thành bạn đường để có thể trò chuyện được nhiều hơn. Alex tình nguyện ngày
ngày đến kí túc xá đưa đón Yên đi học.

Ngần ấy năm trời sống trên đời, chưa một lần Yên bước chân ra ngoài lãnh thổ.
Bởi vậy, gặp được một người bạn ngoại quốc, Yên háo hức lắm, cứ muốn nghe
mãi những câu chuyện về một thiên đường xa xôi mà Alex vẫn thường gọi là “hòn
đảo thanh bình màu xanh ngọc bích”, với những biển xanh cát trắng trải dài, với
những cánh đồng ngút ngàn mênh mông, và với một nền văn hóa hoàn toàn khác
biệt. Đặc biệt, Ireland là nơi sản sinh ra những Boyzone, những Westlife, những
anh chàng đẹp trai hát những bài ca tình ái mà Yên vẫn hằng chết mê chết mệt.
***
6 giờ sáng, Yên đã thức dậy và chuẩn bị quần áo xong xuôi chờ Alex tới. Kéo rèm
cửa sổ lên, Yên hốt hoảng vì bên ngoài trời đang mưa tầm tã. Nhấc máy định nhắn
Alex đừng tới, để Yên đi xe bus thôi thì Alex gọi:
- Alo, xuống đi, anh tới rồi!
Không nói không rằng, Yên xách balo vội vàng phi ngay xuống cổng, Alex vẫn
nhe răng cười tươi rói. Yên xị mặt xuống, lụng bụng:
- Mưa to như vậy mà vẫn tới sớm thế. Em đang định gọi bảo anh đừng tới nữa
mà.
Leo lên xe, Yên chui vào sau áo mưa Alex. Lần đầu tiên đi chung áo mưa với con
trai, Yên chợt thấy một cảm giác gì đấy khác lạ.
Bác bảo vệ kí túc xá từ trong phòng, nói vọng ra:
- Người yêu mày đấy hả? Con bé này giỏi, cua được hẳn trai Tây!
Yên vội vàng xua tay:
- Dạ không có gì đâu bác!
- Thôi, lại còn chối. Ngày nào tao chả thấy nó đến đưa đón mày!
Trong lồng ngực, tim bỗng nhiên đập một nhịp thật mạnh, thật khác lạ. Yên bắt
đầu nghĩ ngợi lung tung. Một thứ cảm giác hơi thinh thích gì đấy bắt đầu len lỏi
dần vào trong đầu, bất giác, Yên giật mình gạt phắt ngay đi.
***
Alex rủ Yên đi lên phố chơi, vào một buổi tối.

- Lần đầu tiên đi chơi với trai vào buổi tối, thật là ngại ngùng, ngượng ngập,
bối rối… – Yên lẩm bẩm.
Như mọi lần đi học, Alex lại tới đón Yên. Vì mải suy nghĩ vì sự kiện trọng đại “lần
đầu tiên đi chơi với trai vào buổi tối” mà Yên quên luôn cả việc mang theo mũ bảo
hiểm. Alex lôi ra từ trong cốp xe một chiếc dự phòng, Yên đưa tay đón lấy nhưng
Alex đã đặt nó lên đầu Yên, rồi luồn tay xuống cài quai mũ cho Yên. Giây phút tay
Alex khẽ trượt nhẹ qua cằm Yên, tim cô nẩy mạnh lên một cái, như thể có một
luồng điện xẹt qua người ngay sau cú va chạm.
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Nếu là ban ngày, hẳn Alex sẽ nhìn thấy ngay gương mặt Yên đang đỏ lựng lên ở
hai bên gò má. Dưới ánh đèn đường hiu hắt, Yên nhanh chóng che giấu được cảm
xúc của mình, cô làm trò đùa, hét lên:
- Á à, anh lợi dụng em!
- Anh lợi dụng em lúc nào?
- Anh vừa lợi dụng cài quai mũ để sờ vào cằm em!
- Sờ vào cằm em thì anh được cái gì? – Alex tinh ranh nhếch mép cười.
Yên giả bộ đấm thùm thụp vào người Alex, cho qua nhẹ nhàng những xúc cảm bất
chợt khi nãy.

Bỗng có vài hạt mưa rơi, đọng lại trên má. Lại một vài giọt khác, nhiều hơn. Ngồi
sau Alex trong lúc này, Yên mới thấy tấm lưng, bờ vai anh thật rộng, có thể che
mưa, che nắng…
Mưa bắt đầu to dần, Alex chạy xe chậm lại, tìm kiếm một mái hiên nào gần đó.
Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn, hai người co ro vì ngấm mưa lạnh. Yên reo lên
thích thú:
- Em thích nhất là những lúc được đứng ngắm mưa. Nghe tiếng mưa rơi
xuống nền đất, trên mái nhà. Thấy bóng mưa lất phất qua ngọn đèn đường,
còn mặt đường thì loang loáng sắc màu phản chiếu ánh sáng từ những ngôi
nhà hắt ra. Thỉnh thoảng sẽ thấy xe cộ vụt qua, ai cũng vội vàng. Còn mình
thì đứng đây, nhẹ nhàng ngắm nhìn mọi thứ.

Chợt Alex cho tay vào túi quần, lấy ra một sợi dây chuyền. Alex quay sang, đeo nó
cho Yên còn cô thì đứng yên bất động, gương mặt không giấu nổi sự ngạc nhiên,
bất ngờ, bối rối.
- Tặng em sợi dây chuyền này. Mặt cỏ ba lá là biểu tượng của Ireland đấy.
Không chỉ thể hiện tình yêu dân tộc, niềm tin tôn giáo mà còn là biểu tượng
của niềm tin và hi vọng. Đối với anh, còn là sự may mắn, may mắn vì gặp
được em, may mắn vì anh đã tìm được tình yêu của mình.
Yên ngây dại cả đi, nửa tỉnh nửa mơ, nửa ngờ nửa thật. Suốt một quãng thời gian
dài, ngày nào cũng gặp nhau, Yên đã nghe trái tim mình lên tiếng từ lâu, nhưng
Yên chỉ giữ bí mật ấy cho riêng mình, âm thầm lặng lẽ, bởi Yên sợ một ngày nào
đó hai người sẽ phải nói lời chia tay. Vì thế, Yên cứ để lòng mình chơi vơi giữa
những lần rung động, bởi nụ cười tươi như ánh mặt trời rạng rỡ, bởi những cử chỉ
quan tâm nhẹ nhàng.

“Just a smile and the rain is gone,
Can hardly believe it!
There’s an angel standing next to me
Reaching for my heart.
Just a smile and there’s no way back,
Can hardly believe it!
But there’s an angel calling me

Reaching for my heart.”
Bàn tay Alex tìm kiếm bàn tay Yên trong bóng tối, dưới mái hiên, giữa màn mưa
rào mang theo hơi lạnh, bàn tay Alex ấm nóng, nắm chặt lấy tay cô. Phải rồi, yêu là
không hối tiếc…
“I know, that I’ll be okay now
This time it’s real
I lay my love on you

It’s all I wanna do
Everytime I breath I feel brand new
You open up my heart
Show me all your love, and walk right through
As I lay my love on you.”
***
Alex trở về Ireland rồi, là tại Yên thôi. Những cơn mưa rào bất chợt vẫn mang theo
hơi lạnh như thế, mái hiên vẫn hiu quạnh cô độc thế, tiếng người chạy mưa trên
phố vẫn vội vàng như thế, nhưng giờ chỉ còn lại một mình Yên thôi.
Thói quen cũ, Yên đưa tay lên chạm vào mặt dây chuyền cỏ ba lá – một miền kí ức
Ireland chợt đến, chợt đi, khắc sâu vào tâm trí…
Tiếng nhạc vọng ra từ quán café nào đó, trong không gian lặng yên chỉ còn tiếng
mưa rơi tí tách, lộp độp.
“Time will never change the things you told me
After all we’re meant to be
Love will brings us back to you and me…”
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Tôi vẫn thường nói, nghe nhạc Westlife hệt như một thói quen khó bỏ với bất cứ ai yêu 
nhạc tình ca. Giống như khi bạn nghiện một cốc trà sữa, một cốc cà phê hay một bộ 
phim, đã thử một lần rồi sẽ không sao dứt ra được. Những giai điệu trong ca khúc của 
Westlife dường như tạo nên thứ âm sắc mà bất cứ nhóm nhạc nào thời bây giờ cũng 
không thể thay thế được.  
Tôi không có một list nhạc cố định cho bất cứ thứ gì mình nghe. Thường sẽ là theo 
hứng. Đôi lúc lại theo những sự kiện diễn ra quanh mình. Như lúc Cory Monteith mãi 
mãi không còn tham gia Glee nữa, tôi nghe Make you feel my love suốt cả tuần trời rồi 
lại thôi. Chẳng vì lí do gì cả. Tôi chỉ muốn nghe để nhớ về nhân vật mà mình đã rất yêu 
thích trong khoảng thời gian ấy. Thế nhưng có mỗi khi cần động viên bản thân, tôi luôn 
nghe You Raise Me Up của Westlife như điều bắt buộc phải có. 
Đối với tôi, You Raise Me Up là một bài hát có thể đúng trong bất cứ mối quan hệ nào. 
Có những người coi nó là một bản Thánh ca, rằng đây là lời của một người con với 
Đức Chúa Trời, hay đây là lời của một người cha đối với đứa con bé bỏng, còn với tôi, 
đây là bài hát ủng hộ và chắp bước cho mọi người có thể trở nên mạnh mẽ hơn. 

1. Bài hát dạy con người về sự nỗ lực và cố gắng, về sự nhẫn nại và dừng lại. 
Sẽ có lúc bạn mệt mỏi và bị cuốn theo vòng xoay của cuộc sống. Những chướng ngại 
vật cản trở khiến bạn tưởng chừng như sẽ gục ngã ngay tắp lự. Thế nhưng, đừng vội 
gục ngã. Cũng đừng vội chìa tay ra cho bất cứ kẻ nào và rồi tỏ ra mình là một người vô 
dụng. Hãy chững lại một chút, ngồi lại và chờ đợi một sự khích lệ. Vẫn biết cuộc sống 
là một cuộc đua đường dài, nếu kẻ này chậm lại hay bỏ cuộc, kẻ kia sẽ cướp lấy vị trí 
của bạn và tiến lên phía trước. Thế nhưng, con người không phải là một vật thể hoàn 
hảo. Họ có những lúc vấp ngã, có khó khăn, có những lúc mệt mỏi. Bởi vậy nên một 
phút nghỉ ngơi là một sự chuẩn bị để vững chắc tinh thần hơn và tiếp tục bước đi trên 
con đường phía trước.

2. Một bài hát gợi nhắc niềm tin ở mọi người
Bởi vì có bạn nâng đỡ tôi nên tôi có thể đứng trên những đỉnh núi, vượt qua mọi giông 
bão, trở thành gã khổng lồ nhìn ngắm mọi thứ dưới kia. Nhờ có sự giúp đỡ, mỗi chúng 
ta đều trở nên mạnh mẽ hơn, sẵn sàng đương đầu với những khó khăn và thử thách. 
Mang thông điệp của về ủng hộ, bài hát dường như là cú khích lệ tinh thần đối với bất 
cứ ai, nhắc nhở họ tiếp tục cố gắng và tiếp tục tiến lên phía trước. 

“Music is what feelings sound like” (Âm nhạc là tiếng vọng của cảm xúc). Chẳng thế mà 
âm nhạc dễ tạo nên những xúc cảm, những bồi hồi,vấn vương trong tâm trí mỗi người. 
Có khi bản thân thích một bài hát chỉ vì giai điệu ấy sao lại quyến rũ, mê hoặc đến thế, 
để rồi cứ nhắc lại quẩn quanh trong đầu. Hay lời bài hát ấy sao lại dễ thương, nhiều 
tâm sự đến vậy, nói hộ hết con tim của mình rồi còn đâu. 
Giữa mùa hè nóng bức, oi ả, thật hiếm có hôm nào như hôm nay, trời se se lạnh một 
chút, mưa lất phất một ít. Thay vì ngồi ca thán bởi sự đỏng đảnh của thời tiết ấy, sao 
không ngồi xuống, nhấm nháp một ly trà nóng, chút bánh ngọt, rồi thưởng chút nhạc 
nhỉ. 
Câu hát cất lên, bất giác tôi nhoẻn miệng cười. 
“Just a smile and the rain is gone
Can hardly believe it 
There’s an angel standing next to me
Reaching for my heart”
(Chỉ một nụ cười và cơn mưa biến mất
Thật khó để có thể tin được điều đó
Có một thiên thần đứng ngay bên cạnh anh
Chạm đến trái tim anh)
Câu hát như chứa mật, ngọt lịm từ giai điệu đến ngôn từ. Giọng hát truyền cảm của 
Westlife còn khiến sự ngọt ngào ấy tăng thêm bội phần. Hiện lên là hình ảnh một chàng 
trai phải lòng cô gái ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chỉ vì nụ cười cô mà cơn mưa trong anh 
như xóa nhòa, còn khiến anh “quên cả lối về” (there’s no way back). Cô xuất hiện như 
thiên thần đến gõ cửa trái tim anh vậy. Chàng trai bâng khuâng, bối rối vì khó có thể 
tin được điều đó. Nhưng rồi nụ cười kia kéo anh về hiện tại, rằng phút giây này là thật, 
cảm xúc này là thật “This time it’s real”. Tình cảm ấy khiến anh không ngại ngùng mà 
cất lên rằng “Anh dành trọn tình yêu của mình cho em” (I lay my love on you). Thật lãng 
mạn quá đỗi, đáng yêu quá đỗi.
Bản nhạc hết, cũng là lúc cơn mưa hết rả rích. Tôi mơ màng thích thú nghĩ đến cảnh 
trong lúc thả bộ quanh thành phố Dublin, dạo chơi khu phố văn hóa Temple Bar, tôi 
cũng sẽ may mắn gặp được Mr. Right của mình như chàng trai kia thì sao nhỉ. Liệu cảm 
xúc trong tôi có mãnh liệt như thế không.

WESTLIFE 
NGƯỜI NÂNG ĐỠ 
NHỮNG GIẤC MƠ 

MUSIC IS WHAT 
FEELINGS SOUND LIKE 

NGUYỄN THÚY NGA             |         Hải Phòng

NGÔ THỊ HUYỀN TRANG            |         Hà Nội
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Có lẽ ai cũng sẽ như tôi. Trong suốt năm tháng nhóm nhạc Westlife trưởng thành tôi đã 
luôn nhìn họ, ngắm họ, hò hét vì họ, cũng đã từng bật khóc vì họ. Tôi yêu họ, tôi yêu 
tình yêu của họ dành cho đất nước ireland của mình. Nhờ tình yêu của họ mà tôi biết 
đến một đất nước thân thiện, tuyệt đẹp, nồng nhiệt, một thiên đường thật sự.

Nhắc đến Westlife, người ta sẽ nghĩ đến những bản tình ca đằm thắm, ngọt ngào ngây 
ngất lòng người. Nhưng không phải ai cũng cảm nhận được hết ý nghĩa thực sự của 
nó. Bài hát “My love” chính là một minh chứng, bài hát không chỉ nói đến tình yêu nam 
nữ mà ẩn sâu trong nó chính là nỗi lòng của các chàng trai Westlife nhớ về quê nhà ire-
land. Với nhiều bản tình ca đã đưa họ trở nên quá nổi tiếng, vẻ đẹp của toàn cầu, sức 
hút của danh vọng như một gánh nặng, đồng nghĩa với việc họ phải cố gắng hoàn thiện 
bản thân và xã quê hương nhiều hơn. “My love” chính là nỗi nhớ quê nhà trong thầm 
lặng, được họ hát lên bằng trái tim ấm áp của mình.

Ở những câu hát đầu tiên, nhóm Westlife từ lời hát của mình đã vẽ lên một khung cảnh 
vắng vẻ, cô đơn, lạc lõng với một nỗi nhớ không thể nào da diết hơn về ireland.

    An empty street, an empty house.
    A hole inside my heart.

    I’m all alone, the rooms are getting smaller.
    I wonder how, I wonder why, I wonder where they are.

   The days we had, the songs we sang together.

Lời bài hát vang lên như nói lên nỗi lòng dù họ có đi đến những vùng đất tươi đẹp hơn, 
hào nhoáng hơn thì đối với họ đó cũng chỉ là những nơi xa lạ. Bởi lẽ ireland hiện lên 
hoàn mỹ từ bầu trời xanh cao vút đến những bờ biển dạt dào cùng những cánh đồng 
bao la bất tận luôn hiện lên trong tim của họ - các chàng trai Ireland.

   So I say a little prayer
   And hope my dreams will take me there.

   Where the skies are blue, to see you once again... my love.
   All the seas from coast to coast.

   To find the place I Love The Most.

IRELAND - ĐẤT NƯỚC 
TẠO LÊN NHỮNG CON 
NGƯỜI TUYỆT VỜI 
DƯƠNG THỊ HÀ          |         Bắc Ninh

   Where the fields are green, to see you once again... my love.
   Họ có thể lựa chọn đem lời hát của họ hoà mình cùng ireland, chỉ mình Ireland mà 
thôi. Nhưng họ đã lựa chọn cao cả hơn đó là mang lời hát của họ truyền tải cho mọi 
người trên thế giới, để họ cảm nhận được lòng hiếu khách, tình yêu mãnh liệt và có thể 
hy sinh bản thân cho những điều to lớn hơn của người dân ireland qua câu hát của họ. 
Từ đó họ chỉ dám thầm lặng cầu nguyện và hy vọng trong giấc mơ sẽ đưa họ về nơi 
mà họ mong nhớ - Ireland tươi đẹp.

   I try to read, I go to work
   I’m laughing with my friends

   But I can’t stop to keep myself from thinking. 

Ở đất nước xa lạ, vẫn là những công việc bình thường đọc sách, cười đùa nhưng vẫn 
không thể ngưng suy nghĩ của họ về quê hương. Nó khiến họ như gục ngã. Từ nỗi nhớ 
thương đó họ gửi vào bài hát những lời ca da diết nhất, sâu sắc nhất, hàm ý nhất chỉ 
mong mọi người có thể hiểu được một phần nhỏ nhoi của nó.

   To hold you in my arms
   To promise you my love
   To tell you from the heart
   You’re all I’m thinking of

Những chàng trai nhóm Westlife đã dùng từ ôm, hứa, lời nói sâu thẳm minh chứng 
rằng dù bên ngoài có hào nhoáng cỡ nào, mộng đẹp ra sao thì quê hương ireland 
chính là điểm đến cũng như suy nghĩ cuối cùng họ nghĩ về.

“My love” không đơn thuần là một bài hát mà nó chính là thước phim chiếu chậm nhiều 
ý nghĩa của nhóm Westlife muốn gửi gắm. Đan xen nhiều cảm xúc Westlife đã tạo lên 
một cực phẩm buồn, vui, cảm động, hạnh phúc, hy vọng đến mọi người. 
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Bài thơ tôi dành tặng chính mình và các bạn vẫn đang loay hoay sống theo niềm khát 
khao mãnh liệt từ tiếng nói bên trong, sáng tạo chính mình trong từng khoảnh khắc, 
được lấy cảm hứng từ câu hát “No more fearing my reflection. Here I am, with these 
imperfections.” (“Không còn sợ hãi đối diện chính mình. Là tôi tại đây, với tất cả vẻ 
không hoàn hảo.” trích từ bài hát “Beautiful World” của ban nhạc huyền thoại Westlife 
đến từ xứ sở Ireland diệu kỳ.

TÔI HOÀN HẢO VÌ KHÔNG HOÀN HẢO THEO CÁCH RẤT RIÊNG
Tôi không còn sợ hãi và chạy trốn chính mình

Tôi chấp nhận tôi trọn vẹn như mình vốn là, tại đây và trong giây phút này, với tất cả sự 
không hoàn hảo

Can đảm để đối diện chính mình
Với tất cả những mặt sáng - tối, buồn - vui, kết nối - cô đơn, tự do - ràng buộc, yêu 

thương - giận hờn…
Trọn vẹn và tuyệt đối trong cả hai phần Con - Người

Không phán xét, không đúng - sai
Chỉ đơn thuần là hiện hữu với tất cả muôn hình vạn trạng

Như cuộc sống vốn là
Không còn gì để mất

Không có gì quá quan trọng
Bằng việc được sống như chính mình vốn là

Chân thật hoàn toàn với mọi xúc cảm
Thống nhất tuyệt đối giữa bên trong - bên ngoài

Nói những điều mình nghĩ
Làm những điều mình nói
Viết những điều mình làm

Sống theo những giá trị mình viết
Sáng tạo bản thân

Không phải tìm thấy bản thân
Khoảnh khắc này khóc

Khoảnh khắc sau đã cười
Hoàn toàn bất ngờ mà không hề định trước

Mỗi giây phút hiện hữu đều đẹp một cách vẹn nguyên

TÔI HOÀN HẢO VÌ 
KHÔNG HOÀN HẢO THEO 
CÁCH RẤT RIÊNG 
TRẦN THỊ TUYẾT         |         Đà Nẵng

Thẳng thắn và thống nhất
Sáng tạo và kì khôi
Lạ lùng và mới mẻ 

Như cuộc sống muôn đời vẫn vậy
Bí ẩn

Tuyệt diệu
Ly kì

Bất ngờ không định trước
Tôi không còn sợ chính bản thân mình

Tôi ngồi lại cùng chính mình
Nhìn mình thật lâu và thật sâu

Cảm nhận trọn vẹn trạng thái bên trong
Tôi đẹp bởi tôi không hoàn hảo… theo cách rất riêng

Nếu hoàn hảo rập khuôn thì tôi xin từ chối
Tôi chỉ cần là chính mình không hoàn hảo

Để môi mỉm cười khi bên trong reo vui
Để mắt lệ rơi khi nội tâm u tối

Không sợ hãi chính mình
Vì vậy tôi không còn sợ phơi bày bản thân trước người khác

Họ là họ và tôi là tôi
Thật tuyệt, nếu họ và tôi cùng giao hòa làm một trong khoảnh khắc chân thật sâu sắc

Nếu không, tôi vẫn nguyện trọn vẹn trung thực với chính tôi và người
Tôi cất tiếng ca khát khao cháy bỏng từ tận sâu thẳm

Vũ điệu cuộc sống nhảy múa qua tôi
Lồng ngực mở cửa

Cánh chim tự do tung bay
Tôi yêu vẻ đẹp không hoàn hảo rất lạ của chính mình
Tôi bất ngờ với chính mình trong từng phút giây qua

Tôi thân thiết và cũng lạ lẫm với mình
Thật tuyệt khi tôi đã đến được điểm này trên hành trình cuộc sống

Tôi là người thân và cũng là người lạ
Tự do trong từng vũ điệu

Bất ngờ trong từng trạng thái
Sáng tạo trong từng phút giây

Còn gì quan trọng hơn
Khi lá khô héo và lá xanh tươi đều đẹp theo cách rất riêng

Đến cũng đẹp mà đi cũng đẹp
Sinh cũng kì diệu mà tử cũng diệu kì

Mạnh mẽ và yếu đuối
Hạnh phúc và khổ đau
Nước mắt và nụ cười

Không phân biệt ranh giới
Tất cả đều đẹp trọn vẹn

Tôi không còn sợ đối diện chính mình
Tôi ở đây vào lúc này 

Với tất cả muôn vẻ hoàn hảo vì không hoàn hảo rất riêng
Và tôi yêu tất cả những sắc thái bên trong lẫn bên ngoài

Đang hiện hữu.
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Đó là trận mưa rào đầu tiên của mùa hạ, những giọt mưa hối hả dường mưa cuốn 
phăng đi màu tím ngắt của những đóa hoa bằng lăng vội nở để kịp mùa chia li. Tôi cầm 
ô lang thang khắp sân trường với mong ước nhỏ nhoi, cơn mưa này có thể xóa nhòa 

những khúc mắc còn ngổn ngang trong lòng. Tiếng radio từ đài phát thanh của trường 
đang ngân nga khúc ấm áp:

Everybody’s looking for that something
One thing that makes it all complete

          Vẫn là bản nhạc fly without wings của Westlife khiến tôi đắm mình hàng giờ để 
trái tim bình ổn. Tôi chợt nhớ đến nụ cười lấp lánh sáng rực cả 1 vùng trời của An, 

cô gái lúc nào cũng tỏa ra năng lượng khiến người ta chói mắt. Những người lần đầu 
gặp An sẽ chẳng thể ngừng bị hấp dẫn bởi chiếc má lúm đồng tiền duyên dáng và đôi 
mắt tròn đen láy. An giống như 1 nàng công chúa nhỏ rực rỡ bước ra từ câu chuyện 
cổ tích. An là bạn học cùng lớp với tôi từ cấp hai, cấp 3 rồi đến đại học. Đáng lý theo 

cái cách mà người lớn nhận định, chúng tôi sẽ dễ dàng trở thành những người chị em 
thân thiết của nhau. Nhưng điều ấy chẳng thể xảy ra như cái cách mà mọi người tưởng 
tượng. Trái ngược với An, tôi là 1 cô bé rụt rè, da nhợt nhạt và 1 đôi kính cận dày cộp 
che kín cả nửa khuôn mặt nếu vô tình lướt qua chắc hẳn sẽ chẳng ai nhớ rõ. Tôi và An 
đều có thành tích đáng nể và luôn sánh vai nhau vị trí dẫn đầu thế nhưng nếu có cần 
lựa chọn 1 gương mặt đại diện đi phát biểu trong 1 hội nghị nào đó hay đại diện nhận 

suất học bổng từ 1 tổ chức nào đó, mọi người sẽ chẳng ngần ngại mà lựa chọn An. Và 
dường như mọi chuyện khiến tôi cảm thấy thất bại, hụt hẫng nhất là việc An được chọn 

làm đại diện của trường tham dự trại hè quốc tế tổ chức tại Ireland. Cuộc thi mà tôi 
mất hàng tháng trời tỉ mẩn tìm hiểu về đất nước, con người nơi ấy để tạo ra 1 clip đầu 
tư rất công phu khiến mọi người ai cũng phải trầm trồ. Chỉ cần nhắm mắt lại tôi có thể 
cảm nhận ra những tòa cung điện nguy nga nơi khởi nguồn những câu truyện cổ tích 
về hoàng tử, công chúa, tôi có thể cảm nhận được thấy mùi cỏ thơm dưới nắng vàng 
ruộm, vị biển mằm mặn và hương vị riêng của mùa hè từ cánh đồng hoa dại nở rộ bên 
bờ rào ở vách đá Mosher. Ấy vậy nhưng cơ hội chạm đến những giấc mơ vừa trôi tuột 

qua kẽ tay khiến tôi không kịp níu giữ.
          Ổn định tâm trạng sau 1 tuần đối mặt với thất bại và lần lượt ngắm nhìn những 
bức ảnh đẹp đẽ của An về nơi cô bạn đặt chân đến. An chẳng cần chèn thêm 1 chút 
thích hay 1 câu cảm thán nào nhưng lại khiến mọi người không nhịn được theo dõi 

từng bước chân cậu ấy khi là bức ảnh chụp cuốn sách cổ The Book of Kells- một di 

Fly without wings 
NGUYỄN THỊ HƯƠNG          |          Hà Nội

sản tinh khiết còn sót lại của người Celtic, vài góc chụp về Trinity College Dublin hay đơn 
giản chỉ chụp bức ảnh những món ăn nổi tiếng tại Ireland như hải sản hấp rượu táo, thịt 
cừu nướng… cũng làm rộn những trái tim háo hức ham tìm hiểu một nền văn hóa mới. 
Tôi tự nhủ phải tút lại khí thế rạo rực để đón chào một mùa hè rực lửa. Tôi quyết định 

đăng ký làm chân phục vụ tại một quán cafe để thay đổi bản tính nhút nhát của mình. Đó 
là một quán nhỏ nằm ở góc đường nơi có hai hàng cây xanh rợp lá phủ bóng mát. Ngày 
đầu tiên đi làm tôi khá bất ngờ khi được giới thiệu anh chủ quán là người Ireland và có 
cái tên rất dễ nhớ Shane- trùng tên với 1 thành viên trong ban nhạc Westlife mà tôi yêu 
thích. Vì mong muốn nâng cao khả năng ngoại ngữ cũng như tìm hiểu thêm về sâu hơn 

về 1 vùng đất mới mà tôi thường lân la hỏi chuyện Shane những lúc rảnh. Trong suy nghĩ 
của tôi, ở Ireland mọi người sẽ nhớ đến bia đen Guinness, rượu trái cây như Bulmer, rượu 

Whiskey và thức uống được yêu thích tại các lễ hội như rượu Baileys. Nhưng Shane đã 
nói rằng mặc dù trà cũng là thức uống nổi tiếng ở Ireland nhưng độ yêu thích café cũng 

không kém cạnh. Rồi lần đầu đến Việt Nam, Shane nghĩ mình sẽ gắn bó với đất nước này 
1 thời gian khá dài nên Shane đã muốn mang một chút hương vị Ireland đến thành phố cổ 
kính này. Điểm đặc biệt của café Ireland là được làm từ cà phê, rượu Whiskey và đường. 
Nghe có vẻ khác lạ nhưng quy trình của nó cũng rất đơn giản đầu tiên là pha một tách cà 
phê nóng sau đó thêm đường và khuấy đều lên cho đến khi tan hoàn toàn rồi đổ vào ly 
whiskey đã được chuẩn bị trước và cuối cùng thêm một ít kem lên trên cùng. Với 1 đứa 
mù đặc về thưởng thức café như tôi cũng cảm giác được hương vị của nó rất đặc biệt. 

Thi thoảng Shane cũng hay mang đàn ghitar ra quán chơi 1 bản nhạc. Cái chất giọng trầm 
ấm dịu dàng nên tôi toàn kì kèo Shane hát những bài tôi thích.

So, impossible as they may seem
You’ve got to fight for every dream

An trở về sau chuyến đi dài ngày, lúc cô bạn kéo cửa tiệm rồi cười rạng rỡ với làn da bánh 
mật trông đầy sức sống khiến tôi ngẩn ngơ. An ùa vào quán như 1 cơn gió mát lành giữa 

ngày hè nóng nực, trong quán yên tĩnh chỉ lanh lảnh tiếng líu lo của cô nàng:
“Yên à, cậu không biết đâu tớ đượt lướt qua những tòa cung điện cổ kính như những 
câu chuyện cổ tích mà hồi xưa mẹ vẫn hay kể, được thơ thẩn trên cánh đồng xanh bát 
ngát hít không khí trong lành ngập khí quản, được trò chuyện với những con người vui 
tính dễ thương. Tớ nghĩ tớ có thể viết 1 cuốn sách để kể lại chuyến phưu lưu của mình 

mất”
Tôi cũng cười theo, cậu ấy vẫn  đầy nhiệt huyết như thuở mới vào. Tôi còn chưa kịp nói gì 

thì cậu ấy lại tiếp tục cảm thán:
“Giá mà có 2 giải nhất thì chúng ta đã được đồng hành rồi. Câu chuyện của cậu cũng 

tuyệt lắm. À tớ đem cỏ bốn lá về cho cậu nè. Hy vọng cậu sẽ luôn tràn đầy sức sống và 
may mắn”

Cỏ bốn lá kẹp trong 1 tờ giấy nhỏ, tôi cứ nghĩ nó chứa đựng cả một bầu trời và rừng cây 
ở nơi đó.

“Cảm ơn cậu, cậu cứ từ từ kể về chuyến đi tớ sẽ làm cho cậu 1 chuyến hồi kí nhé”
An nghe đến đó mỉm cười thật tươi.
Some find it sharing every morning

Some in their solitary lives
You’ll find it in the words of others

A simple line can make you laugh or cry
Một ngày đầu tháng 7 trời mưa tầm tã chẳng dứt, tôi nằm bò trên bàn cạnh cửa sổ, áp 
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mặt lên tấm kính trong suốt ngẩn người nhìn dòng người hối hả trong làn mưa. Quán 
vắng khách. Shane sắp xếp những chiếc ly thủy tinh lên kệ nghe lạch cạch. Rồi bất chợt 

anh lại gần tôi:
“Này Yan, anh có 1 dự án nhỏ, sắp tới sẽ có những đoàn học viên Ireland sang Hà Nội 

trao đổi, em có muốn tham gia đội ngũ hỗ trợ với anh không?”
Chẳng cần suy nghĩ tôi gật đầu lia lịa

“Anh cho em tham gia với, có gì cứ gọi em”
Shane cười híp mắt xoa đầu tôi: “Chắn chắn rồi. Welcome em chính thức về đội của anh”

Những ngày tháng 7 mưa ngâu nhưng lại chẳng ảnh hưởng chút ít gì đến tâm trạng 
dường như hay trồi trụt của tôi. Tôi theo Shane, cả An và 1 nhóm nữa hỗ trợ đội sinh 
viên trao đổi và nghiên cứu văn hóa Việt trong vòng gần 1 tháng trời. Những ngày lê la 

khắp Hà Nội để giới thiệu ẩm thực phố cổ, hay chạy xe xuống Bát Tràng thăm làng gốm, 
lang thang dọc Bắc Ninh để giới thiệu về những ngôi chùa cổ kính. Các bạn trong nhóm 
đăng ký theo từng ngày hỗ trợ nên lịch trình cũng không quá căng thẳng. Còn tôi, Shane 

và An là ba người trụ cột điều phối hoạt động. Chúng tôi cứ như hết sạch pin ở cuối 
ngày nhưng khi sáng thức giấc lại hừng hực khí thế bắt đầu một nhiệm vụ mới.

Ngày cuối cùng của dự án. Tôi đang bận rộn sắp xếp tiệc chia tay các bạn học sinh trao 
đổi thì thấy An mắt đỏ hoe, mặt hừng hực ủ rũ 1 góc phòng. Tôi lại gần sờ trán thì thấy 

cô bạn sốt và có vẻ bị cảm.
“Chắc tớ không tham dự được buổi tối rồi” Giọng An thều thào mặt buồn thiu

“Cậu lo chăm sóc cho mình trước đã. Mọi người đã dành thời gian chia sẻ kỉ niệm rất ý 
nghĩa rồi”

Tôi kéo An ra cửa gọi taxi và dặn dò cậu ấy uống thuốc tử tế rồi tiếp tục công việc.
 Dự án kết thúc với buổi chia ly vui vẻ nhưng cũng đẫm nước mắt. Cuối cùng tôi cũng có 
thể thở phào nhẹ nhõm khi ngồi nói chuyện với Shane. Shane cứ cười tít mắt cảm ơn tôi 
và khen An không ngừng. Shane bảo ngày đầu tiên của tháng 8 anh sẽ rời Hà Nội về lại 
Dublin để hoàn thành một số dự định còn dang dở. Tôi không ngờ rằng Shane vừa lên 

máy bay thì tôi nhận được email của anh
“Yan à, cảm ơn em vì đã hỗ trợ anh rất nhiều trong công việc. Lần đầu tiên gặp em, thấy 
em rụt rè trong gọng kính to sụ nhưng đôi mắt vẫn sáng trong anh đã nghĩ có điều gì lại 

khiến sức mạnh của cô gái nhỏ này bị gói gém lại bí bách, ngột ngạt. Dần dề em bắt đầu 
chú ý đến cách thế giới vận hành, bắt đầu biết rũ bỏ lớp kén chật hẹp để tự hoàn thiện 
bản thân mình. An nhiệt huyết, em ấy vốn biết làm thế nào tỏa ra năng lượng tích cực. 

Anh cũng đã nhìn thấy em biết mở rộng lòng mình. Anh vừa nhận được bức thư cảm ơn 
bên đối tác và thư mời em và An tham dự khóa đào tạo ngắn hạn bên ấy. Hy vọng gặp 

lại em sớm”
Tôi cảm thấy một vùng trời mở ra trước mắt. Đúng như Shane nói, bạn sẽ luôn nhìn thế 
giới với một màu sắc lờ nhờ nếu như chính bạn không chịu đổi thay từng ngày, không 
chịu tô vẽ cho mình những màu sắc sặc sỡ, bạn sẽ chẳng thể nào rũ bỏ lớp vỏ bọc và 

bay cao theo cách mình muốn.
When you’ve found that special thing

You’re flying without wings

Có những bài hát nghe một lần rồi quên, ngược lại cũng có những bài hát dù cho bao lâu 
vẫn trường tồn cùng năm tháng. “My love” là một minh chứng sống cho điều ấy. 

Thi thoảng, tôi hay bắt gặp giọng hát quen thuộc của Westlife vang lên trong các quán cafe 
hay trên miệng của anh chàng nào đó trên đường, trong công viên hay cả trong lớp học...

Gần 20 năm tuổi cho một bài hát là không hề ngắn, ấy thế mà nó vẫn cháy và thở bất diệt 
cùng với nhịp sống của thời gian, “My love” đã hoàn thành sứ mệnh của mình còn hơn cả 
một bài hát khi ăn sâu vào kí ức tuổi trẻ của nhiều thế hệ.

Tuy nhiên, không ít người hiểu nhầm về ý nghĩa của bài hát. Bài hát nói về tình yêu đôi lứa ư? 
Câu trả lời là không!

“My Love” ở đây không nói đến cô gái nào cả, “My Love” ở đây nói đến quê nhà Ireland của 
Westlife. Từ những “gã nhà quê“ miền Tây Ireland, cho tới hơn 44 triệu album được bán ra 
trên khắp thế giới; từ những giây phút thử tập hát “Quit Playing Games“ của Backstreetboys 
trong buổi tuyển giọng mà ông bầu Louis Walsh và “thầy phù thủy“ làng nhạc Simon Cowell 
giám sát, cho tới kỷ lục Guiness và kỷ lục 14 đĩa đơn đứng đầu Vương quốc Anh; từ buổi 
chia tay đầy nước mắt với thành viên cốt cán Brian Mcfadden năm 2004 cho tới bữa tiệc 
tạm biệt đầy xúc cảm ở Croke Park năm 2012 là những hành trình thật dài, thật xúc động 
mà người hâm mộ thế giới và đặc biệt là Việt Nam đã đi cùng Westlife, boyband thành công 
nhất trong lịch sử Ireland.

Khi các chàng trai Ireland trở nên nổi tiếng trên toàn cầu đồng nghĩa với việc họ phải xa quê 
hương nhiều hơn, do đó My Love được viết để bày tỏ niềm nhớ thương quê nhà da diết.
 
“So I say a little prayer
And hope my dreams will take me there
Where the skies are blue
To see you once again, my love
Overseas from coast to coast
To find a place I love the most
Where the fields are green
To see you once again my love”

Có thể nói, My love là một bản tình ca bất hủ đầy tuyệt vời, là món quà của Westlife cho bạn, 
cho tôi, cho riền vùng đất Ireland xinh đẹp, và cho cả tuổi thanh xuân của nhiều người!

HAI MƯƠI NĂM 
VÀ CÒN DÀI HƠN THẾ 
NGUYỄN MINH PHỤNG         |         Huế
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Tình khúc lứa đôi tôi và bạn cứ ngỡ
Bao nhiêu năm chúng ta từng không rõ

Mãi rạo rực ngọn lửa yêu quê nhà
 

Bản hoà âm người nhạc sĩ đã viết
Cùng lời ca và tiếng hát da diết

Dành tặng “em” – người con gái Ireland mắt biếc
Mái tóc “em” vàng với tâm hồn thuần khiết

“Em” đẹp tựa quê hương Ireland
 

Nốt sol vang lên bắt đầu tình khúc
Mà Ireland cứ hiện lên trước mắt

Trí tưởng tượng du hành, ca từ là đôi cánh
Thước phim quay chậm trong trí óc

Tôi chưa đến nhưng có thể cảm nhận
Âm nhạc dẫn lối kẻ mộng mơ

 
Tôi nhìn được Ireland qua giọng hát

Về nơi có bầu trời xanh trong vắt
Bờ biển dài, cánh đồng xanh bát ngát

Về Limerick, Lahinch, Kilkee
Và cả vách đá Moher

Là nơi Ireland hiện lên thật hùng vĩ
 

Phảng phất nỗi nhớ vùng quê Sligo
Ôi nơi bình yên ba anh em lớn lên cùng âm nhạc

Nơi Celtic nuôi dưỡng tâm hồn họ
Tiếng kèn Uilleann réo rắt bay trong gió

Gió Ireland rì rào khe khẽ hát 
Âm thanh của đàn hạc như dòng suối mát

Róc rách chảy bên bờ thảo nguyên
 

Mọi thứ xung quanh đều trống vắng
Vì trái tim đang khuyết một nửa

Mọi thứ xung quanh đều chật chội
Vì nửa còn lại không được tự do

 
Tất cả thu nhỏ lại

Cô đơn rót đầy
Tâm hồn

 
Tình yêu tưởng chừng chẳng thể nào chạm đến

Khi quê hương cách xa muôn trùng

“My love”
TÌNH YÊU CỦA TÔI 

DƯƠNG THỤC ANH 
Hà Nội

Khi nỗi nhớ nhà bao trùm vạn vật
Chỉ còn lại một mình – sự cô đơn
 
Mười bốn năm vinh quang sự nghiệp
Là mười bốn năm ban nhạc thường xa nhà
Ánh đèn sân khấu thắp lên tình yêu quê
Ánh hào quang lấp lánh nỗi nhớ nhà
 
Chàng Oisín tìm đến xứ sở thần tiên
Con người sống không biết đến đau khổ
Chợt ngày nọ chàng cảm thấy thương nhớ
Bởi nơi này đâu phải là quê hương!
 
Nỗi nhớ là cơn đau
Và công việc là liều thuốc an thần
Bận rộn không làm vơi đi nỗi nhớ
Trang sách mang đến niềm vui tạm thời
Cùng bạn bè nói cười vu vơ vài lời
Làm đủ mọi cách rồi
Sự trống vắng có vơi đi được bao nhiêu?
 
Đợi chờ chẳng mờ theo thời gian
Tình cảm không phải màu cùng năm tháng
Khoảng cách kéo dài thêm nỗi nhớ
Khát vọng cháy lên bùng ngọn lửa
 
Nhưng hy vọng chẳng thể nào vụt tắt
Vì tình yêu vốn đã được chôn chặt
Nơi quốc đảo bên bờ Đại Tây Dương
Giấc mơ là chuyến tàu phép thuật
Đưa họ về mảnh đất Éire thân thuộc
Đất mẹ sẽ dang tay ôm lấy họ
Cỏ ba lá xoa dịu vết thương lòng
 
Kim đồng hồ cứ mãi xoay vòng
Và tình yêu chẳng thể nào dừng lại
Vượt đại dương rì rào cơn sóng vỗ
Chạm đến nơi được gọi là quê hương
 
Bài hát tôi nghe từ thời niên thiếu
Cảm ơn Westlife – một trời kỷ niệm
Thế hệ chúng tôi có niềm vui giản dị
Khi Internet là thứ đồ xa xỉ
Gói ô mai và cuốn sổ chép nhạc cũ kĩ
Chiều chiều radio phát lên trong mong ngóng
Thơ thẩn nhẩm theo giai điệu của những gã miền Tây
 
Cảm ơn Ireland đã sinh ra những con người như thế
Âm nhạc của họ như chính bản thân họ
Chan chứa cảm xúc và đong đầy yêu thương.
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Bạn biết Westlife chứ?                                 
Westlife là một boyband nhạc pop đình đám thế giới đến từ Ireland được thành lập 
từ năm 1998. Nếu bạn chưa từng nghe nhạc của họ có thể bạn nghĩ dòng nhạc đã 
lỗi thời, không theo kịp thời đại. Mình cũng từng như vậy và lời khuyên của mình là 
bạn hãy mở ngay bất cứ bài hát nào của Westlife nếu bạn nghĩ vậy nhé ! Những giai 
điệu ngọt ngào, da diết; những thông điệp được truyền tải hay ngay cả vẻ đẹp trai của 
những người đàn ông này cũng rất hợp thời, và sẵn sàng đánh cắp trái tim bạn đấy 
nhé!
Trong các các bài của họ, “I have a dream” là một bài nhạc mình cực kì, cực kì yêu 
thích. Bài này nằm vị trí đầu tiên trong list nhạc của mình đó. 

…“ I have a dream, a fantasy
  To help me through reality

  And my destination makes it worth the while
  Pushing through the darkness

 Still another mile”…
Trong cuộc sống, mỗi chúng ta đều có những ước mơ, những khát vọng của riêng 
mình. Khi mình có ước mơ, mình cảm thấy có trách nhiệm với nó hơn, mình tìm nhiều 
cách để hiện thực hóa giấc mơ của mình. Tuy nhiên, không có điều gì diễn ra suôn sẻ 
theo đúng một lộ trình nào cả. Có nhiều lúc mình gặp khó khăn và cả thất bại nhưng 
khi ước mơ của mình đủ lớn nó không phải vấn đề quan trọng, mình tin mọi thứ đều có 
cách giải quyết.
Những lúc như vậy mình thường mở “I have a dream”, nghe giai điệu và ngẫm nghĩ 
những ca từ của bài hát giúp xoa dịu cảm giác khó chịu trong mình, mình có thể bình 
tâm lại để suy nghĩ, sắp xếp lại ý tưởng trong đầu. À, một bước vô cùng quan trọng 
nữa là ăn một bữa thật ngon, ngủ một giấc thì mình tràn đầy năng lượng để tiếp tục 
chiến dịch của mình.
Cảm ơn Westlife và các bài nhạc của họ luôn bên cạnh mình, truyền cảm hứng cho 
mình trong cuộc sống. Hơn nữa, nhờ Westlife mà mình tìm hiểu nhiều hơn về đất nước 
Ireland với vẻ đẹp yên bình, những lâu đài tráng lệ,... và cả món thịt cừu nướng ở đây. 
Ireland thật sự là thiên đường du lịch, một đất nước mình muốn đặt chân tới thử một 
lần để thăm quan, trải nghiệm nhịp sống của người dân nơi đây. 

Tháng 5. Những cơn mưa đầu mùa đến muộn, mang lại một màu ảm đạm bao trùm 
thành phố. Chiều nào đi làm về cũng kẹt xe. Giữa dòng người hối hả bất chợt bắt gặp 
những giọt nước lóng lánh trên cành phượng thắm đỏ trong một ngôi trường cấp ba. 

Tháng 5 là tháng kỷ niệm. Trong những ngày sắp phải xa trường lớp, bạn bè một thời 
gian (không dài nhưng quá dài khi phải xa một ai đó đặc biệt), thì, trong tiết Tin học cuối 
cùng của năm, thầy giáo đã cho cả lớp vừa làm bài vừa nghe nhạc tiếng Anh. Khi bài 
hát “My love” của Westlife vang lên, một cô bé đã lấy hết can đảm để chat với cậu bé 
đặc biệt của cô ấy:

- Bài hát này hay lắm phải không, TT?
- Uh, hay lắm, nhưng chẳng hiểu gì cả. (Cậu bé cười tinh nghịch).
- Hay là được rồi. 

Cô bé nũng nịu trả lời. Và họ còn nói với nhau thêm vài điều nữa, nhưng thực sự bây 
giờ cả hai đều chẳng thể nhớ gì thêm, vì thời gian trôi qua lâu quá rồi.

Khi mở đầu câu chuyện bằng bài hát đó, thực sự tớ cũng chẳng hiểu bài hát đó nói về 
cái gì, ngoài nghe được hai chữ “My Love” ☺ Và cậu cũng vậy. Học trò trường huyện
ngày xưa không giỏi tiếng Anh, internet chưa phổ cập như bây giờ, nhưng tớ và cậu 
đều rất yêu những bài hát Âu Mỹ, mê mẩn những giai điệu rồi tìm lời nhạc, chép lại, 
dịch sang tiếng Việt, rồi lại càng mê mẩn hơn khi hiểu được ý nghĩa của những bài hát 
đó. 

Thoắt cái, nhẩm một phép trừ và thời gian đã trôi qua mười mấy năm. Mọi thứ bây giờ 
đã khác. Tớ không ngờ cùng một bài hát, càng nhiều năm thì giai điệu càng buồn đến 
vậy. 

“An empty street
An empty house
A hole inside my heart
I’m all alone
The rooms are getting smaller”

I have a dream TO SEE YOU ONCE 
AGAIN, MY LOVE 

HOÀNG NGỌC THƯ          |         Hà Nội NGUYỄN HỮU PHƯƠNG THẢO           |         Bình Dương
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Chắc không đúng với hoàn cảnh sáng tác của bài hát, nhưng không hiểu sao khi 
nghe đoạn này, tớ luôn nghĩ về “house” là ngôi trường của mình, con đường trước 
cửa lớp, dãy phòng học, và một mình tớ... đứng chờ cậu, chờ mãi, vần vũ theo 
thời gian. 

“I wonder how
I wonder why
I wonder where they are
The days we had
The songs we sang together”

Ngày đó còn quá nhỏ dại để nói về tình yêu. Mình vẫn dè dặt quan tâm nhau (vì sợ 
bạn bè biết ☺). Tớ đã rất buồn cười khi thấy cậu mặt mày méo xẹo, đứng năn nỉ
một đứa bạn khác để được chở tớ trong một lần đi chơi với lớp. Tớ đã rất phập 
phồng lo sợ, cho tới khi đứa kia đồng ý, là lật đật nhảy phóc lên xe cậu liền, sợ nó 
đổi ý ☺ Thế là hai đứa miệng cười toe toét, chở nhau đi trên con đường rợp bóng
cây bên hông trường. 

Cậu biết không, đó là con đường bình yên, hạnh phúc và xanh ngát nhất trong tất 
cả những kỷ niệm của tớ. 

Nhưng...

“I’m holding on forever
Reaching for the love that seems so far”

Cậu đã chọn cách im lặng và rời xa tớ, rời xa những bài hát hay, những tình cảm 
vụng dại nhưng thật thà hoàn toàn, những lời hẹn ước mông lung nhưng đối với 
tớ đó là tất cả... Tớ đã loay hoay mãi trên đường đời mà chẳng thể tìm được một 
người mà có thể cùng tớ nói cả ngày vẫn không hết chuyện, một người hợp với 
tớ đến nỗi rất nhiều lần nói ra y những gì tớ đang nghĩ, một người mà tớ luôn thấy 
an yên ấm áp khi ở bên, vui khi người đó vui, đau khi người đó buồn và luôn mong 
những điều tốt đẹp nhất cho người đó. 

Thời gian càng trôi, mọi thứ lại càng khác. Nhưng những khoảnh khắc bên cậu 
dường như luôn bất khả xâm phạm và tồn tại mới tinh trong lòng tớ. Dù không nên 
gói chặt lòng mình với quá khứ, nhưng đó là điều duy nhất tớ có thể làm mà thấy 
mình đang sống thật với bản thân. Tớ vui với những niềm vui ngày ấy. Ấm áp bằng 
ánh mắt cậu ngày ấy. Và lòng mãi rộn rã những ca khúc thanh xuân bất hủ. 

“So I say a little prayer
And hope my dreams will take me there
Where the skies are blue
To see you once again, my love”

Hẹn gặp lại... Luôn là như thế nhé cậu. Hẹn gặp lại, ở đây, hay ở “đâu đó trên kia”, 
ở tương lai hay nơi thời gian dừng lại... tớ vẫn luôn giữ cuộc hẹn đó, luôn mong 
được một lần nữa bên cạnh cậu, ấm áp và yêu thương. 

“To see you once again, my love”

“Overseas from coast to coast
To find a place I love the most
Where the fields are green
To see you once again my love”
Đó là những lời mà Westlife nhắn nhủ tới quê hương của mình, Ireland, thông qua ca từ 
được ẩn dụ trong bài hát “My Love”.
Với Westlife, quê hương Ireland của các anh chính là “My Love”, là tình yêu và niềm 
thiết tha được gặp lại.
Vậy với bạn, Ireland là gì?
Với tôi, Ireland là gợi nhớ về tuổi thơ.
Tôi nhớ về Ireland như một bản nhạc với giai điệu bao la. Đó là Westlife với những bài 
hát theo tôi trong từng giai đoạn cuộc đời. Tôi chập chững nghe “My love”, “Light-
house” khi mà ngôn ngữ vẫn còn là rào cản. Tôi kết nối với bạn bè qua tình yêu chung 
với những “Unbreakable”, cùng cười đùa khi hát “Uptown girl”. Hay khi tôi hoang mang, 
nhớ nhà và “Home” đến, như người bạn an ủi, nhắc tôi về tình yêu gia đình luôn kề 
bên. 
Tôi nhớ về Ireland như cuốn sách tinh tế về cuộc đời. Đáng buồn làm sao khi rất nhiều 
người không biết rằng, Ireland chính là nguồn cội của những biểu tượng văn học tuổi 
thơ như chú lùn, Guliver, pháp sư Flamel bất tử. Người ta thường nói: đọc một cuốn 
sách, ta đánh giá được một đời người. Tôi tự hỏi Ireland phải là một đất nước xinh 
đẹp, nhưng cũng thăng trầm ra sao thì người Ireland mới viết được tác phẩm đa diện 
đa màu như thế?
Tôi nhớ về Ireland như những biểu tượng văn hóa gần gũi, quen thuộc. Bởi Ireland là 
đất nước của cỏ bốn lá, hình ảnh may mắn trong tuổi thơ của mọi cô gái như tôi. Và 
cũng là Ireland, mang đến cho chúng tôi ngày Halloween như lời nhắc nhở rằng, cuộc 
sống luôn có nỗi sợ hãi và bóng đêm. Tôi yêu mến Ireland – nơi có những chú lùn thân 
thiện, mà khi trưởng thành  tôi nhận ra chú lùn chính là hóa thân cho sự nhiệt thành, 
tình cảm của người dân nơi này.
Ireland hiện diện trong rất nhiều biểu tượng cuộc sống mà chúng ta trải nghiệm và trầm 
trồ. Càng nghĩ về Ireland, tôi càng yêu biết bao cách thức mà văn hóa, nghệ thuật và 
con người Ireland hiện diện. Có thể Ireland không hiển hiện như  là địa điểm check-in, 
mua sắm, dịch vụ nổi tiếng, nhưng tôi tin rằng, Ireland hiển hiện trong ký ức của rất 
nhiều con người qua âm nhạc, văn chương và văn hóa đời thường. Và với tôi, những 
ký ức đó luôn luôn là động lực diệu kỳ, đủ để khiến Ireland trong trái tim tôi, là xứ sở 
huyền diệu nơi mà tuổi thơ, và bây giờ là tâm hồn tôi, thuộc về.

IRELAND - XỨ SỞ 
HUYỀN DIỆU NƠI 
TUỔI THƠ TÔI THUỘC VỀ 
PHẠM LÂM PHƯƠNG QUỲNH            |         Hồ Chí Minh
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Andrew Trần đang ngồi thưởng thức bữa trưa của mình trong một nhà hàng sang trọng. 
Đĩa salad, thịt cừu nướng, rượu vang và những bài hát ngọt ngào ngân nga, tất cả tạo 
lên một khung cảnh hoàn hảo dành cho anh sau khi hoàn thành công việc một cách 
xuất sắc. Andrew đã ở đây đủ lâu để không còn muốn đếm thời gian như hồi mới sang 
nữa nhưng những món ăn ở xứ sở này chưa một lần khiến anh thất vọng, luôn luôn 
khiến anh mê đắm mà lãng quên mọi thứ. Một tiếng chuông bíp báo có thư mới đến cắt 
ngang giây phút tận hưởng ngọt ngào của anh. Đôi mắt nheo lại đầy khó chịu, với chút 
cảm giác lạ, Andrew miễn cưỡng mở máy.
- Ồ! Một người lạ. Từ Việt Nam. Anh thốt lên khe khẽ với chút bất ngờ. 
“Thân gửi anh Trần Hoàng!
Trước tiên tôi muốn nói lời xin lỗi vì sự mạo muội này. Tôi là bác sĩ Hoàng Yến Như, 
công tác tại bệnh viện Trung Ương. Gần đây Mẹ của anh là bác Trần Thị Tâm đã tới chỗ 
chúng tôi khám sức khỏe, do đó tôi được biết tới anh thông qua bác. 
Để tìm được địa chỉ liên hệ với anh thật khó khăn vì Mẹ anh không nhận được cuộc gọi 
nào từ anh vài tháng nay.”
- Trời đất tệ thật! Mọi thứ đã thay đổi khi bước vào dự án mới, mình đã luôn ưu tiên 
công việc hơn là gọi cho Mẹ. Andrew thốt lên đầy thất vọng, rồi tiếp tục đọc.
“Kết quả kiểm tra cho thấy Mẹ anh có các dấu hiệu của suy giảm thị lực. Chúng tôi vẫn 
đang duy trì việc điều trị, tuy nhiên khi tình trạng sức khỏe và tâm lý của bác không tốt 
như hiện nay thì rất có thể dẫn tới không nhìn được nữa.
Vì anh là con trai và cũng là người thân duy nhất của bác nên tôi thấy cần phải tìm cách 
thông báo với anh về chuyện này. Tôi cũng đã được nghe bác kể rất nhiều về anh.
Bác thật sự rất tự hào về anh!
Trân trọng!
Bác sĩ H.Y. Như”.
Anh không diễn tả được cảm xúc của mình lúc này, cổ họng nghẹn lại và nước mắt trực 
trào rơi. Bản nhạc trong nhà hàng cất lên sao trùng hợp đến da diết thế!

Dành tặng 
ngày của Mẹ 
CAO THỊ HƯƠNG            |         Hà Nội

“You raise me up…”
Mẹ đã vất vả bao nhiêu để một mình nuôi nấng anh khôn lớn, cho anh được học hành đầy đủ 
như những đứa trẻ khác, giúp anh trưởng thành vững vàng trên con đường sự nghiệp và luôn 
ủng hộ những lựa chọn trong cuộc đời của anh.
“You raise me up, so I can stand on mountains…”
Kí ức hiện ra trong anh thật đối lập với khung cảnh lúc này. Tuổi thơ anh đã trải qua những gì 
mà bao lâu nay anh gần như quên hết?
Anh đâu còn nhớ những nồi cá rô đồng kho mặn, những bữa cơm chỉ có một đĩa rau muống 
luộc chấm nước muối. Có khi cả tháng trời hai Mẹ con mới được ăn một bữa thịt, vậy mà mẹ 
bảo mẹ không thích ăn thịt nên chẳng gắp miếng nào.
Con càng lớn khôn thì mẹ ngày một già đi, nuôi con học đại học tốn kém bao nhiêu, Mẹ phải 
thức khuya dậy sớm những ngày đông giá rét, nhặt nhạnh từng đồng… Có bao giờ con thấy 
mẹ may một bộ quần áo mới?
Khi con có thể tự kiếm tiền gửi về biếu mẹ, mẹ vẫn chẳng thay đổi những thói quen ngày xưa 
ấy. Con chỉ nhìn vào nồi cá kho mặn chát như ngày nào rồi tặc lưỡi: “Mẹ già rồi đừng bảo thủ 
nữa”. Con đã chẳng khi nào nhìn vào đôi mắt để hiểu được cảm giác của Mẹ. 
Cả cuộc đời Mẹ chỉ mong con thành đạt hạnh phúc. Con cũng đã có công việc mang lại cho 
con tiền bạc và địa vị, nhưng nó lại mang con đi xa rời Mẹ. Con đã ngắm nhìn bao nhiêu vùng 
đất xinh đẹp, trải nghiệm bao nhiêu nền khoa học công nghệ hiện đại của những quốc gia phát 
triển, ăn bao nhiêu đặc sản tại mỗi vùng đất con qua, đã khi nào con nghĩ về Mẹ? Đã có một 
lần nào con mong muốn được chia sẻ những điều ấy với Mẹ của mình? Đã từng suy nghĩ phải 
hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp thay cho ngày xưa khó nhọc, dần dần cuốn vào vòng xoay vô 
tận, con chỉ biết lao đầu vào công việc, chạy theo những buổi tiệc tùng hay thỏa mãn sở thích 
cá nhân, con chưa bao giờ hỏi xem Mẹ thích điều gì? Nếu hôm nay con không đọc được lá 
thư này, có lẽ nào phải đến ngày Mẹ già nằm giường bệnh con mới nhận ra, con mới báo hiếu 
Mẹ ư? Vậy thì còn có ý nghĩa gì nữa đây…
Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má, bật thành tiếng nức nở.
“You raise me up, to more than I can be…”.
Ánh đèn lấp lánh vốn trang hoàng rực rỡ đến thế giờ cứ mờ dần, mờ dần…
***
“Thân gửi bác sĩ Hoàng Yến Như
Tôi là Trần Hoàng, con trai bà Trần Thị Tâm. 
Đầu tiên tôi xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc vì sự khám chữa tận tâm của bác sĩ dành cho Mẹ tôi. 
Tôi cũng vô cùng cảm kích trước một người bác sĩ giàu lòng vị tha như bác sĩ Như đây. Những 
sự quan tâm tới người khác như thế sẽ khiến cuộc sống này tốt đẹp hơn bao nhiêu.
Nhân tiện đây tôi cũng muốn báo với cô rằng tuần sau tôi sẽ về nước. Rất mong được gặp cô 
để thể hiện lời cảm ơn chân thành nhất, vì đã giúp tôi không phải hối hận trong suốt phần đời 
còn lại của mình.
Trân trọng.
Trần Hoàng”.
Trong cuộc sống này, những điều tốt đẹp vẫn luôn tồn tại, nếu chúng ta tin vào nó.
Dành tặng Ngày của Mẹ!
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Đã bao giờ bạn tự hỏi rằng, siêu anh hùng là ai và điều gì đã khiến họ chiến đấu không 
mỏi mệt?
Nói đến siêu anh hùng, phần lớn sẽ nghĩ đến Superman, Batman, Wonder woman, Iron 
man…Những siêu anh hùng chiến đấu không ngừng nghỉ vì chính nghĩa, vì nhân loại, gìn 
giữ những điều tốt đẹp của cuộc sống. Chỉ tiếc rằng chúng ta không sống trong vũ trụ của 
DC hay Marvel để có thể một lần chứng kiến họ chiến đấu .
Vậy ở cuộc sống thường nhật thì sao ? Liệu có phải là Mark Zuckerberg vì đã xây dựng 
facebook, cứu chúng ta khỏi những lúc buồn chán của bản thân? Liệu có phải là Larry 
Page, Sergey Brin vì đã tạo ra Google và còn rất nhiều nhân vật nổi tiếng khác với những 
đóng góp cho xã hội, họ có phải là siêu anh hùng? 
Nếu đã từng xem MV Superheroes của The Script chắc hẳn bạn sẽ thắc mắc tại sao 
người đàn ông trong MV sáng nào cũng khoác lên người bộ suit sang trọng trong khi nơi 
làm việc của ông ấy lại là một bãi rác công cộng. Vì ông muốn con gái ông sẽ an yên lớn 
lên trong sự bảo vệ của cha mình chứ không phải lo lắng bất cứ điều gì ở thế giới đầy rẫy 
khó khăn ngoài kia. Vậy ông ấy có phải là một siêu anh hùng? Chắc chắn là có chứ, ít nhất 
là trong mắt con gái ông và cô con gái cũng chính là động lực để ông thức dậy, để gắng 
sức mỗi ngày. 
Nhưng siêu anh hùng không chỉ là người đàn ông đáng kính kia, siêu anh hùng còn là 
những người đã và đang chiến đấu vì sự thay đổi tích cực của cộng đồng, họ đang hứng 
chịu những “cú đấm” của cuộc đời mà vẫn hàng ngày, hàng giờ chiến đấu vì lí tưởng cao 
đẹp, “every day, every hour, turn the pain into power”. Điều làm cho họ chiến đấu mỗi ngày 
là tình yêu gia đình và niềm tin rằng cuộc sống của những người họ yêu thương sẽ tốt 
đẹp hơn. Tựa như người lính cứu hỏa vật lộn với đám cháy,  tựa như cha mẹ dành những 
điều tốt đẹp nhất cho con cái . Họ mới thật sự là những siêu anh hùng... Trích lời từ tiểu 
thuyết The fault in our stars của nhà văn John Green: “ some infinities are bigger than other 
infinities”, tạm dịch là có những tập hợp lớn hơn những tập hợp khác. Rằng nếu cuộc 
sống chúng ta là vũ trụ của những tập hợp vô hạn, thì mong rằng, mỗi chúng ta sẽ là một 
siêu anh hùng với ít nhất là một ai đó trong vũ trụ của chính mình...

Trong cuộc đời chúng ta, ai cũng sẽ có mục tiêu, một động lực hoặc một người dẫn lối 
cho riêng mình, và tôi cũng ko ngoại lệ. Có lẽ cũng như bao người, chính Westlife là người 
đã cho tôi biết về quê hương Ireland của các anh, một đất nước Bắc Âu thật bình yên và 
xinh đẹp. Các bạn biết không, mười bốn năm về trước thì tôi từng không thích âm nhạc, 
từng không thích việc học tiếng Anh, từng không thích những gì ngoài cuộc sống của một 
đứa học sinh lớp Năm. Không phải ghét nhé, chỉ là không thích hoặc đúng hơn là không có 
động lực để làm thôi! Ấy vậy mà, vào một ngày đẹp trời người bạn thân nhất năm tiểu học 
của tôi nó cứ thao thao bất tuyệt với tôi về các nhóm nhạc nước ngoài, về các chương trình 
âm nhạc Âu-Mỹ nổi tiếng thời ấy như MTV, bla bla ... Có lẽ nhìn vẻ mặt chán chường của tôi 
thì con bạn thân cũng đủ hiểu và dừng “cái máy phát thanh” của nó lại. Sau cùng thì con bé 
lôi trong cặp ra một chiếc đĩa DVD và ném cho tôi: “Tự mang về mà nghe đi, nhớ giữ cẩn 
thận không xước đĩa nha!”. Không ngờ rằng đây là “cột mốc” cũng như “ di vật lịch sử” đã 
thay đổi suy nghĩ và cuộc sống của tôi sau này.

“An empty house
An empty street
A hole inside my heart
I’m all alone
The rooms are getting smaller
… “

“My Love” - Đó là ca khúc đầu tiên của Westlife mà tôi nghe đấy. Thú thật thì lúc đầu tôi 
vẫn ấn tượng với vẻ đẹp trai “tóc vàng - mắt xanh - da trắng” của các anh hơn các bạn ạ! 
Nhưng sau đó thì càng nghe tôi càng thích và mê mẩn giọng hát ngọt ngào và ấm áp của 
các anh. “I Lay My Love On You”, “What Makes A Man”, ... là những ca khúc tiếp theo của 
Westlife đã chinh phục tôi. Theo qui luật tự nhiên thì “càng nghe - càng thấm - càng tò mò - 
càng muốn tìm hiểu”, tôi bắt đầu tìm nghe những album và các ca khúc khác của Westlife. 
Đến năm tôi bắt đầu biết sử dụng máy tính, việc đầu tiên tiên tôi tìm là lời dịch các bài hát 
của Westlife! (Nói ra thật hổ thẹn đấy!) Tôi bắt đầu lao vào học tiếng Anh thật chăm chỉ. Tôi 
tìm đọc các bài phỏng vấn về Westlife, tôi muốn hiểu về suy nghĩ trong âm nhạc cũng như 
cuộc sống của từng thành viên. Ngay từ giây phút đầu thì Shane Filan là người đã để lại 

Superheroes Tôi, Westlife và Ireland
NGUYỄN KIỀU OANH             |         Hồ Chí Minh ĐÀO BÍCH LY              |         Hồ Chí Minh
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ấn tượng sâu đậm nhất trong tôi, có thể ví như là “love at first sight” ấy. Tôi ngưỡng mộ anh 
về âm nhạc, về cuộc sống gia đình hạnh phúc cũng như tính cách thân thiện và ấm áp của 
Shane, mặc dù tôi chưa có cơ hội gặp anh bao giờ. Tôi bắt đầu đặt mục tiêu về hòn ngọc lục 
bảo châu Âu - Ireland. Tôi muốn được đặt chân đến đất nước của Westlife, đến quê hương 
Sligo của Shane. Cứ thế, tôi lấy Westlife và Ireland như một nguồn động lực, một người dẫn 
lối cho chính bản thân mình.
Có những khoảng thời gian tôi cảm thấy thật chán nản, cảm giác dường như mọi thứ không 
theo ý muốn của mình, và ngay cả nhóm nhạc yêu thích của tôi cũng tan rã sau chuyến lưu 
diễn đầu tiên và cũng là cuối cùng của họ ở Việt Nam. Tôi đã khóc rất nhiều khi biết các anh 
sẽ không hát cùng nhau nữa, cảm giác như một phần tuổi thơ mình dần biến mất. Nhưng tôi 
vẫn tin rằng sau cơn mưa trời lại sáng, mọi chuyện rồi sẽ ổn và tốt cả thôi. Westlife cũng vậy. 
Tôi vẫn học tốt, tôi vẫn làm việc tốt, Westlife và Ireland vẫn là nguồn động lực và mục tiêu của 
tôi. Tôi đã vui biết bao khi Shane cũng đã đứng dậy sau khó khăn và ra album solo đầu tiên 
của anh sau khi rời Westlife. Shane đối với tôi vừa là crush đầu đời, vừa là một thần tượng, 
vừa là một người bạn đồng hành trong tiềm thức. Anh thất bại, tôi cũng có những vấp ngã 
đầu đời, anh đứng lên, tôi cũng vượt qua được những khó khăn của chính mình.
 
Sau bao năm tháng thì có lẽ ngày tôi mong đợi nhất cũng đã tới. 03/10/2018 - Westlife chính 
thức thông báo tái hợp. Thấy không, tôi đã bảo mà, sau cơn mưa trời lại sáng. Tôi thật sự 
không thể diễn tả cảm xúc của mình lúc đó. Đối với mọi người có lẽ Westlife như một ban 
nhạc hết thời đang cố cùng nhau níu kéo hào quang cũ, thậm chí vài bạn trẻ bây giờ còn 
không biết đến Westlife đấy. Nhưng đối với tôi, sự tái hợp của các anh như tiếp thêm sức 
mạnh và niềm tin suốt mười bốn năm trong tôi. Tôi tin bản thân mình có thể làm được những 
gì mình muốn, tôi tin Westlife đang có một khởi đầu mới, và tôi tin rằng tôi có thể đến Ireland 
để gặp các anh vào một ngày không xa ...
 
“So I say a little prayer
And hope my dreams will take me there
Where the skies are blue
To see you once again
My love “
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Mười năm trước ở ký túc xá Đại học, chiều xuống tôi và đám bạn hay ngồi ở ban 
công. Lẫn trong lao xao tiếng gió là những câu hát của Westlife.
 
You raise me up, so I can stand on mountains
You raise me up to walk on stormy seas
I am strong when I am on your shoulders
You raise me up to more than I can be
 
Ngày đó chưa nhiều suy tư. Tôi chỉ nghĩ đây đơn thuần là bài tình ca đôi lứa.
Năm tháng xoay vần, đấu tranh được mất, nhìn lại mình, tôi càng hiểu và biết ơn 
chữ “you” này. Bởi trong đó có nhiều lắm những tình thương, nâng bước tôi đi tới. 
Như ngọn hải đăng soi đường cho thuyền vượt bão tố đêm đen.
Là cơm áo mẹ cha. Là đồng lương hưu ít ỏi ông bà gói ghém gởi cho. Là Dì tôi – 
người được đi học nhiều nhất nhà ngoại. Nhà Dì ở Sài Gòn. Năm tôi học lớp 10, Dì 
dành dụm sắm cho dàn máy tính để học tiếng Anh. Dì gởi sách báo về cho đọc.
 
Cứ đến hè ba má cho vào Sài Gòn. Dì đưa đi học thêm, chở từ Gò Vấp lên Quận 1 
chơi, ghé nhà sách Fahasa Nguyễn Huệ lung linh sáng choang - nhà sách đẹp nhất 
Sài Gòn trong ký ức của tôi. Ở quê lên phố thấy cái gì cũng ngẩn ngơ. Thấy máy 
bay lượn trên đầu, nghĩ không biết khi nào mình được đi máy bay. Ngước nhìn tòa 

Mùa hè đẹp nhất 
NGUYỄN LÊ HOÀNG DIỄM              |         Hồ Chí Minh

nhà cao tầng, người ra vô ăn mặc tinh tươm, cô bé mang trong lòng niềm tin mình sẽ như 
người ta, bước vô những chỗ này.
 
Giờ khi không còn lạ lẫm gì với những tòa cao ốc, hộ chiếu dần kín con dấu. Tôi mãi nhớ 
những mùa hè ươm nắng sáng thị thành. Tự nhủ bản thân luôn cố thêm để vươn tới miền 
sáng rạng ngời hơn.
 
Quê tôi nắng gió quanh năm. Xóm nhỏ ngày càng neo người. Mẹ nói người ta vô Sài Gòn 
làm hết rồi. Mấy đứa nhỏ mặt mũi lấm lem, chạy lon ton chơi ngoài trời. Tôi hỏi, mấy đứa 
mốt lớn muốn làm gì? Đứa thì ậm ờ hông biết. Đứa thì nhanh nhảu:
 
- Vô Sài Gòn bán ốc kiếm tiền với má
- Được đi làm cty giống chị D
- Em ưng làm cô giáo.
 
Ước mơ trẻ thơ vẫn ở đó, tinh khôi.
Tôi không dám nghĩ gì xa xôi. Còn chặng đường dài phía trước, nhiều lo toan và bản thân 
vẫn nhiều khiếm khuyết để tiếp tục lấp đầy.
Chỉ mong mai này nếu có được hỏi, “Ai đã cho em mùa hè đẹp nhất trong đời?”
Câu trả lời là một ai đó, điều gì đó gieo cho em ước mơ, hoặc chỉ là chính em, luôn giữ bên 
mình một hy vọng, như tôi đã từng.
 Chú thích: “Ai đã cho em mùa hè đẹp nhất trong đời” – trích từ bài hát Mùa hè đẹp nhất 
(Đức Huy)
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Mỗi người trong chúng ta chỉ có một lần để sống. Nhưng nếu chúng ta làm đúng thì 
một lần là đủ.
Và cuộc đời của tôi, tôi nghĩ tôi đã tìm được một con đường cho riêng mình. Cho dù nó 
không bằng phẳng, gặp nhiều khó khăn trắc trở nhưng nó đúng là đủ.
Tôi rất ngưỡng mộ những người có thể tìm hiểu và yêu một người nước ngoài. Chuyện 
tình đó ắt hẳn là một chuyện tình đẹp. Vượt qua khoảng cách địa lý để nhớ tới nhau để 
quan tâm nhau, với ước muốn vượt qua đại dương để gặp người ấy dù chỉ một lần. 
Và đó là lý do tôi rất thích bài hát My Love của ban nhạc Weslife trong album Coast to 
Coast. Với giọng hát ấm áp, ngọt ngào truyền cảm hứng nó thật sự đã chạm vào trái 
tim tôi.
Xin được trích một đoạn trong bài hát mà tôi thích nhất:
“Over seas from coast to coast (Băng qua các bến bờ từ đại dương đến đại dương)
To find the place I love the most ( để tìm nơi anh yêu thương nhất)
Where the fields are green ( nơi những cánh đồng xanh bất tận)
To see you once again, my love”… (để gặp em một lần nữa, tình yêu của anh)
Những ca từ ngọt ngào, giàu cảm xúc  đã lôi cuốn người nghe từ đầu tới cuối và tôi 
nghĩ rằng đó là lý do dù ra từ mắt năm 2000 tới nay nhưng đến giờ nó vẫn chưa hết 
hot.  Ireland là một đất nước xinh đẹp, là một viên ngọc lục bảo giữa Châu Âu. Tôi chỉ 
ước được đến đó để ngắm nhìn những lâu đài Dunluce, lâu đài Rock of Cashel…  Và ở 
nơi đó có Nancy !!!
Không biết từ lúc nào tôi đã có những cảm xúc hồi hộp chờ đợi từng lá thư trên mail, 
cùng nhau chia sẻ những gì thú vị trong cuộc sống thường ngày. Tôi chỉ thấy tiếc một 
điều là từ khi quen cô ấy tôi mới bắt đầu học tiếng anh. Mỗi lần goi điện chỉ nói được 
ấm ớ vài ba câu rồi nhìn nhau cười. Nancy là một cô gái đến từ miền Nam Ireland và 
đang theo học tại Đại học Quốc gia Ireland, Galway.
Vào một ngày mưa rơi tầm tã, chúng tôi hai người cách xa nhau 11000km ngồi trước 
màn hình laptop,và cô ấy cất tiếng hát. Đó chính là bài My Love, kể từ giây phút đó tôi 
biết rằng tôi phải gặp cô ấy.
Tôi nghĩ  khi yêu đơn phương một ai đó mà có thể nhìn thấy người ấy hằng ngày cũng 
rất tuyệt. Sẽ khác  hoàn toàn với khi chỉ yêu người ta qua những tấm ảnh gửi nhau, qua 
những câu chuyện chia sẻ cùng nhau, quan tâm nhau từ những lời động viên  nhau  
đơn giản nhưng nhiều cảm xúc.
Và đó là đủ cho tôi hy vọng một ngày nào đó trong tương lai….

Chắc có lẽ không ít người cảm thấy quen thuộc mỗi khi nghe giai điệu của ca khúc 
“Nothing’s gonna change my love for you” - Westlife (tạm dịch là không gì có thể 
thay đổi tình yêu của anh dành cho em). Và tôi cũng cảm thấy như vậy, vào một 
ngày đẹp trời năm tôi còn học lớp 9, tôi thoáng nghe được tiếng nhạc chuông phát 
ra từ chiếc điện thoại của cô bạn thân, một bài hát mà tôi cảm thấy giai điệu rất 
quen thuộc nhưng tôi không biết tên cũng như lời bài hát vì tiếng Anh của tôi lúc đó 
khá tệ, nhưng tôi đã thực sự bị cuốn hút vào giai điệu của ca khúc này. Tôi hỏi cô 
ấy về tên bài hát và tôi mong muốn tìm nghe và hiểu được những ca khúc có giai 
điệu bất hủ kiểu như vậy. Và kể từ đó “Nothing’s gonna change my love for you” 
đã mang tôi đến với một bầu trời kiến thức mới, từ một cô bé học kém môn Anh 
văn suốt những năm trước đó, tôi bắt đầu có động lực để học tiếng anh một cách 
chăm chỉ để hiểu thực sự và có thể dịch được, khác xa với cách học vẹt của tôi 
trước đó.

Tôi bắt đầu lên mạng và tìm kiếm bài hát này, nghe đi nghe lại không dưới 5 lần một 
ngày để tôi có thể thuộc làu cách hát và lời mà không cần nhìn vào màn hình điện 
thoại. Sau đó tôi dịch nghĩa những từ mà tôi không biết, tôi nhận ra từng câu từng 
chữ đều có ý nghĩa rất sâu sắc đặc biệt là đối với mỗi cặp đôi đang sống trong tình 
yêu. Tôi yêu thích từng giọng ca của mỗi thành viên trong nhóm. Tôi bắt đầu tìm 
kiếm những bài hát khác của nhóm như “Flying without wings” , “Soledad”, “My 
love”,... . Những ca khúc với lời hát đơn giản và giai điệu nhẹ nhàng giúp tôi cải 
thiện được khả năng đọc hiểu tiếng Anh của mình đáng kể. Tôi bắt đầu có mong 
muốn được đến trung tâm tiếng Anh và thật may mắn là ba mẹ tôi đã đồng ý. Trong 
quá trình học tôi gặp được một giáo viên nước ngoài người Ireland, thật ra lúc ấy 

To see you once again
My Love TỪ NƠI XA LẠ 

ĐẾN VÙNG ĐẤT 
NƠI TÔI ĐẶT MƠ ƯỚC 

NGUYỄN VĂN ĐIỀN            |         Nghệ An

PHÙNG THỊ THANH HUYỀN
Hồ Chí Minh
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tôi cũng không hề biết đến Ireland, ông ấy đã giúp tôi hiểu hơn và làm tôi muốn khám phá về 
văn hoá và con người cũng như đất nước lục bảo xinh đẹp ấy. Tôi bất ngờ khi nhóm nhạc 
mà tôi yêu thích bấy lâu cũng đến từ Ireland-tưởng chừng xa lạ mà lại rất gần gũi. Ngoài ra, 
tôi còn biết thêm rằng lễ hội Halloween cũng bắt nguồn từ Ireland và ban đầu nó có tên là 
“Samhain”, lễ hội hoá trang có ý nghĩa nhằm xua đuổi các linh hồn ác quỷ bằng những mặt 
nạ hình bí ngô vì họ sẽ đến trái đất vào ngày này.

Trong những lần về nước, ông ấy thường gửi cho tôi những bức ảnh mà tôi cứ ngỡ những 
khung ảnh ấy chỉ xuất hiện trong cổ tích nay lại có ở đời thật. Nào là những ngọn núi hoang 
sơ, những lâu đài cổ, cả những bãi cỏ thơ mộng vắng người nằm bên cạnh con sông yên 
tĩnh,... tất cả đều là những nơi trong trí tưởng tượng của tôi và tôi luôn ao ước được đặt 
chân đến một lần trong đời.

Đã 4 năm trôi qua kể từ khi bài hát ấy mang tôi đến với những điều mới lạ, những kiến thức 
mới nhưng mỗi khi nghe lại những giai điệu ấy, cảm xúc trong tôi lại trỗi dậy, tôi thầm mơ về 
một ngày được cùng người mình yêu đến Ireland để chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoang sơ huyền 
bí và nghe những bài hát bất hủ của nhóm nhạc mà tôi yêu thích Westfile. “Nothing’s gonna 
change my love for you” giúp tôi trở nên yêu thương nhiều hơn, có niềm tin vào tình yêu và 
tôi nghĩ rằng những cặp đôi đang yêu mỗi khi nghe ca khúc này cũng sẽ cảm thấy tin tưởng 
lẫn nhau, tin tưởng về một tình cảm không đổi dời của đối phương và không ngừng hi vọng 
về một tương lai tươi sáng, mãi mãi là thật gần. “Dù thế giới có thay đổi cả cuộc đời anh 
nhưng… không gì có thể thay đổi được tình yêu mà anh dành cho em”.

“With you I see forever oh so clearly 
I might have been in love before 

But it never felt this strong 
Our dreams are young and we both know 

They take us where we want go 
Hold me now 

Touch me now 
I don’t want to live without you

….
One thing you can be sure of 

I never ask for more than your love 
Nothing’s gonna change my love for you 

You ought to know by now how much I love you 
The world may change my whole life through but 

Nothing’s gonna change my love for you”

“So I say a liitle prayer,
And hope my dream will take me there.
Where the skies are blue
To see you once again, my love…”
Những câu hát của Westlife luôn mang chúng ta về tuổi thơ, những ngày mà radio 
phát lên giai điệu về 5 chàng trai Ireland có giọng hát thiên thần. Cũng như rất nhiều 
người trẻ 9x, mỗi lần bất chợt gặp lại tiếng hát Westlife ở một quán café nào đó, 
những lời bài hát quen thuộc đột nhiên trở về, khiến tôi không tự chủ lại lẩm bẩm hát 
theo.
Lần đầu tiên nghe bài hát này, lời bài hát dễ dàng gợi cho chúng ta về một tình yêu đã 
xa, những chàng trai cứ ngỡ có thể đã ở bên cạnh người mình yêu nhưng cuối cùng 
chỉ là kỷ niệm “I wonder where they are: the day we met, the songs we sang together.” 
Có lẽ ai cũng từng như vậy, gặp được một người chia sẽ những tháng năm, những 
buồn vui bên nhau, để rồi khi lìa xa mà chẵng ai biết có được nhìn nhau một lần nữa 
không. Cũng vì thế mà người ta luôn nói, cuộc hội ngộ nào cũng cần có sự cố gắng từ 
những cố nhân…
Nhưng lần đầu tiên xem MV của bài hát, tôi chợt nhận ra có lẽ bài hát này không chỉ 
dành cho người yêu của các chàng trai. Khi đoạn điệp khúc vang lên, cảnh chuyển 
sang hình ảnh của một thị trấn (mà sau này tôi mới biết đó là Limerick của Ireland), 
cùng với lời hát với ý nghĩa mong muốn được trở về bên nhau, tôi đã hiểu các anh 
muốn thể hiện nỗi nhớ đối với quê hương Ireland của mình. Nhìn những chàng trai 
bước đi trên phố, hát lên nỗi nhớ nhung của mình mà tôi bỗng thấy bồi hồi. Là một 
người xa xứ, tôi bỗng thấy mình hòa vào câu hát, như lướt đi trên bãi biển Lahinch, 
như bay bổng trên tầng cao của Cliff of Moher. Hát về những ngày còn ở bên nhau có 
lẽ là cách hay nhất để nhớ về nhau. Hát để biết rằng vẫn còn những kỷ niệm đẹp trong 
nhau và những khung cảnh làm người ta mong nhớ nhất là những cảnh đẹp của quê 
hương.

Nếu được đến với đất nước Ireland xinh đẹp, tôi cũng mong mình đến được những 
nơi đã xuất hiện trong MV của Westlife. Tôi sẽ bật My Love, đắm chìm vào cảm giác 
của Westlife khi hát những giai điệu phiêu du đấy:
“Where the fields are green,
To see you once again, my love…” 

CẢM NHẬN 
VỀ BÀI HÁT MY LOVE
HỒ BẢO NGÂN           |         Hồ Chí Minh
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Trong cái thế giới này, có một thứ tôi tạm gọi là “Vết nứt nhỏ đầu đời….”

“An empty street, an empty house…”
Giai điệu cất lên vào một ngày mưa, trong một quá cafe ở góc phố cổ, 
nơi tôi đang ngồi làm việc. Giai điệu ấy thật quen thuộc, chính xác thì nó là 
bài hát “My love” được trình bày bởi nhóm Westfile, một nhóm nhạc đến 
từ Ireland mà tôi đã thích từ lâu. Giai điệu thật êm, khiến cho tôi nhớ lại về 
những ngày đã trôi qua trong quá khứ của mình! Là một quá khứ có anh!

Tôi đã từng là một cô học sinh học rất kém tiếng anh…Còn anh, có thể 
coi anh là một “nam thần” ở trường. Khuôn mặt anh thanh tú, anh chơi thể 
thao giỏi, anh học giỏi…và đặc biệt anh rất giỏi tiếng anh. Không biết cái 
duyên cái số đưa đẩy thế nào, tôi quen anh. Thực sự, tôi rất hâm mộ anh 
bởi tất cả những gì anh có. À quên, anh tên Hanh Quân.

Tôi và Hanh Quân cùng 1 câu lạc bộ ở trường cấp 3, anh là đàn anh khóa 
trên của tôi, hơn tôi 1 tuổi. Và chính Hanh Quân là người đã giúp tôi học 
tiếng anh trong khoảng thời gian ấy, thời gian mà tôi coi là khó khăn nhất 
khi lên cấp 3. Anh hướng dẫn tôi học ngữ pháp, chỉ tôi cách giao tiếp và 
quan trọng dạy tôi cách nói tiếng anh. Nhưng có 1 thứ tôi không thể cải 
thiện được, đó là nghe tiếng anh.

“Em không thể nghe được, họ nói nhanh lắm em không bắt kịp từ và chính 
xác là em không nghe được họ nói gì!!”- Tôi than thở với Quân về trình độ 
nghe tiếng anh của mình…

“Hay em về thử nghe nhạc tiếng anh xem sao, anh thấy nó khá tốt. Em thử 
nghe bài My love của Westfile xem sao. Anh sẽ tìm cho em thêm một số 
bài khác để em
nghe nhé!”- Quân nói với tôi như kiểu anh là gia sư được thuê để dạy tôi 
vậy. Nhưng thực ra anh chỉ đang giúp đỡ tôi 1 cách tận tình mà thôi…

Và đúng như những gì Quân đã hướng dẫn, tôi đã có thể nghe được sơ 
sơ
những lời tiếng anh.Những phương pháp anh đưa ra cho tôi học thực sự 
hiệu
quả. Anh quan tâm tôi, quan tâm đến việc học của tôi…Và rồi chúng tôi 
yêu nhau

Ireland 
trong tầm tay 
TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO           |         Hà Nội

lúc nào không hay…..

Hai năm thanh xuân của tôi trôi thật nhanh, thấm thoát tôi đã là một cô học sinh 
lớp 11. Tôi đã không còn sợ tiếng anh như hồi đầu lớp 10.Và tôi chợt nhận ra, 
Hanh Quân đã là 1 anh chàng học sinh cuối cấp, sắp phải đương đầu với kì thi 
lớn: Trung học Phổ thông Quốc gia và Đại học.

Có thể nói rằng, “My love” là bài hát đưa chúng tôi đến gần nhau hơn. Với giai điệu 
nhẹ nhàng và câu từ dễ đi vào lòng người như vậy, bài hát ấy là một bản tình ca 
bất hủ 19 năm nay. Tôi và anh đã đến với nhau như vậy…và chia xa cũng như bài 
hát này….Lớp 12, vô số thứ phải quyết định để bước chân vào tương lai. Cũng 
như bao anh chị lớp 12 khác, anh có hướng đi riêng của anh. Hanh Quân đã lựa 
chọn du học là con đường tiếp theo của chính mình. Tôi có thể đoán trước được 
thứ anh sẽ chọn, nhưng không thể biết được tại sao anh lại vứt bỏ lại tất cả mọi 
thứ để đi du học như vậy. Và dĩ nhiên, tình cảm của chúng tôi rạn nứt từ ấy…
Chính xác hơn thì là chúng tôi chia tay vì 1 lí do rất ngớ ngẩn: Không muốn yêu xa.

Tôi có thể hiểu rằng để đưa ra một quyết định như vậy là điều thực sự khó khăn 
với anh, với cả tôi. Bài hát này thực sự ảnh hưởng rất nhiều tới tôi, tới anh. Là một 
bài hát với câu từ dễ học, dễ nhớ đương nhiên nó sẽ dễ đi vào lòng người. Ngày 
anh bay, tôi cũng không ra tiễn kể cả khi 2 người đã quyết định làm bạn. Đến giờ, 
tôi thực sự hối hận, hối hận vô cùng khi đã để anh ra đi như vậy.

Bài hát ấy đã đánh động đến trái tim tôi từ những câu hát đầu. “Một con đường 
vắng, một ngôi nhà trống và một khoảng trống trong trái tim em”- tạm dịch là như 
vậy. Sau khi anh đi, tôi đã cảm thấy thực sự cô đơn, căn phòng của tôi như thu 
nhỏ lại. Trước kia, anh mang lại cho tôi bao nhiêu hy vọng về tương lai tươi sáng. 
Tôi đã chính tay mình vứt bỏ, tôi chia tay anh, tôi bỏ anh chỉ vì 1 lí do rất cụt lủn: 
Anh đi du học!

Tôi không tin vào yêu xa. Đó chính là lí do vì sao tôi nói lời chia tay với anh, mặc dù 
cả 2 đứa đều vẫn đang dành tình cảm cho nhau. Lời bài hát My love thực sự rất 
hợp với tâm trạng của tôi lúc này. Nội dung bài hát giống hệt với tôi. Tôi nghĩ nó 
sinh ra để dành luôn cho tôi và anh ấy vậy. Đáng lẽ ra, chúng tôi đã không chia tay! 
Chỉ vì tôi, vì tôi mà mọi chuyện xảy ra như vậy.

Anh du học ở Canada. Chúng tôi cách nhau 1 đại dương. Đúng như lời bài hát, 
tôi muốn quên anh. Tôi tìm đến các cách khác nhau để có thể quên anh. Nhưng 
không! Tôi không thể, càng cố quên tôi lại càng nhớ. Thực sự, tôi muốn nói với 
anh rằng tôi còn thương anh rất nhiều. Nhiều lúc tôi vẫn tự hỏi, tại sao chúng tôi 
rơi vào hoàn cảnh thế này nhưng chính tôi cũng không trả lời được.

“Ting…ting…”- Điện thoại của tôi reo lên, đã đến giờ tôi phải đi.

Thực sự My love là một bài hát mang lại cho tôi rất nhiều cảm xúc. Có vui, có 
buồn, thậm chí là cảm giác tội lỗi. Cảm ơn Westfile, nhóm nhạc đã thể hiện thành 
công ca khúc ấy. Đặc biệt cảm ơn đất nước Ireland xinh đẹp vì đã mang đến cho 
thế giới nhóm nhạc ấy. Tôi sẽ nhớ mãi ca khúc này, ca khúc gắn liền với tuổi thanh 
xuân của tôi, gắn liền với “vết nứt nhỏ đầu đời” của tôi….
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Mùa hạ năm ấy, mùa hạ đầu tiên tôi gặp cậu. Cậu không xuất hiện rực 
rõ như cái tên của cậu nhưng đủ để khiến một con bé khô khan như tôi 
phải nhớ nhung.

***

Ngày ấy ở trường, học sinh như chúng tôi đều cố gắng hết sức lực, tâm 
trí để được vào đội tuyển học sinh giỏi cấp thành phố. Chúng tôi đều 
căng thẳng và lo lắng để trụ được đến vòng cuối cùng. Điều đó có nghĩa 
là tất cả học sinh đều phải cạnh tranh nhau rất khốc liệt nếu không muốn 
nói là đấu đá nhau gay gắt để tồn tại trong cuộc chiến sống còn này. 
Nhưng chính vì thế, một điều may mắn của tôi đó là được gặp cậu vào 
thời điểm “nóng” nhất của mùa hè. 

Đi học cả quãng đường dài trong cái thời tiết nắng nóng đỉnh điểm như 
thế, tôi thực sự chỉ muốn ngã gục khi vừa đến lớp. Nhưng không, con 
tim nóng hừng hực của tôi bỗng dưng ngừng đập trong vài giây: “Cười 
đẹp quá.” Tôi thầm nghĩ. Đó là nụ cười đầu tiên của cậu, dù nó chẳng 
dành cho tôi. Kể từ giây phút ấy, bản thân tôi dường như có thêm một 
động lực to lớn để đến lớp ôn thi mỗi ngày kể cả chúng tôi đều phải 
cạnh tranh nhau để sống sót tới cùng. Suốt cả buổi học, tôi không thể 
kiềm chế bản thân ngu ngốc này quay xuống liếc nhìn cậu trong giây lát. 
Tôi có sợ, sợ nhìn cậu mà lại bị cậu phát hiện nhưng kể cả thế thì tôi vẫn 
cứ vặn cái cổ khó bảo mà liếc nhìn xuống dưới.  Nếu để phải miêu tả 
cậu bằng một câu vào thời điểm đó thì có lẽ cậu chính là chiếc quạt mát 
lạnh nhất giúp tôi thổi bay cái nắng nóng của mùa hè oi bức rừng rực. 

Đến thời điểm quan trọng nhất để đưa ra quyết định chọn ai và loại bỏ 
ai, tôi dường như sướng phát điên khi bản thân này cuối cùng cũng 
xem như có ích với những gì bố mẹ đã nuôi dưỡng khi mà tên tôi có 
trong danh sách dự thi cuối cùng. Và nó còn khiến tôi sướng phát điên 
thêm lần nữa khi mà tên cậu cũng lọt vào vòng cuối cùng như tôi. Thế là 
chúng tôi sẽ bắt đầu dành nhiều thời gian nhiều hơn để tập trung ôn thi. 
Rồi dần dần, chúng tôi trở nên thân thiết hơn, nói chuyện nhiều hơn thay 
vì chỉ biết tên nhau như lúc ban đầu. 

Có một ngày nắng nóng, chúng tôi vẫn đến lớp ôn thi như thường lệ, 

Ai cũng có 
một mùa hạ 
NGUYỄN ANH TÚ            |         Hà Nội

nhưng khi đó, cậu bỗng dưng mở một bài hát lên trong giờ giải lao. Rồi cậu ngân 
nga hát theo:
“I wonder how
I wonder why
I wonder where they are
The days we had
The songs we sang together
Oh yeah
And all my love
I’m holding on forever
Reaching for the love that seems so far.”
Tôi lúc đó đã rất ngạc nhiên vì không ngờ cậu hát hay đến thế. Tôi bật nói trong 
vô thức: “Bài này tên gì nhỉ?” Và rồi cậu ngước lên trả lời tôi rằng: “My love.” Tim 
tôi đập loạn xạ, 2 mắt không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt cậu, và cái miệng 
này cũng không thốt nên lời nữa. Tôi chỉ kịp “à” lên 1 tiếng rồi quay mặt đi chỗ 
khác mà thôi. Sao cậu có thể nói ra hai từ đó dễ dàng đến thế cơ chứ. Nó làm 
tôi dối trí như một kẻ điên và lơ đễnh như một tên khờ cho đến mãi sau này mỗi 
khi nhớ về ngày hôm đó, nhớ về cậu. Kể từ ngày hôm đó, 1 bài hát mới xuất hiện 
trong playlist của tôi và nó cũng là bài duy nhất tôi nghe đi nghe lại mà không hề 
chán. Vì nó làm tôi nghĩ về cậu, nghĩ về chiếc điều hòa mát lạnh nhất đối với tôi 
trong suốt mùa hạ năm ấy. 
 
Nhưng cậu biết không, đó không phải là lần duy nhất mà tôi được nghe cậu hát. 
Tôi đã thầm mong rằng có thể nghe cậu ngân nga cả bài này thêm một lần nữa 
và điều đó đã trở thành hiện thực mặc dù nó không phải là dành riêng cho tôi. Tôi 
biết. Đó là khi chúng ta đã kết thúc khóa học và chuẩn bị nói lời chia tay. Cậu đã 
tự tin đứng lên phát biểu và hát cho chúng tôi nghe như là một món quà cho lời 
tạm biệt. À tôi cũng phải đính chính thêm một điều nữa đó là học sinh chúng tôi 
là từ các trường khác nhau, cùng nhau dự thi và lọt vào đến vòng cuối cùng. Vậy 
nên khi chuỗi ngày thi cử kết thúc, chúng tôi sẽ trở về ngôi trường cũ quen thuộc 
để tiếp tục học tập. Lần này cậu đã chọn My love như một lời tạm biệt với chúng 
tôi. Cậu vẫn thế, vẫn hát hay như thế và vẫn là bài hát đó nhưng sao lần này lòng 
tôi không còn hồi hộp háo hức khi nghe cậu hát nữa rồi. Chắc có thể vì chúng tôi 
sắp không còn gặp mặt nhau thường xuyên nữa. Dẫu biết mỗi cuộc gặp gỡ ắt 
hẳn sẽ có chia li, dẫu biết trước sẽ có ngày tạm biệt nhưng tôi không ngờ ngày 
ấy đến quá nhanh. Tôi cứ ngỡ như vừa mới hôm qua, những buổi đầu tiền làm 
quen nhau còn ngại ngùng mà giờ đây lại mỗi đứa mỗi nơi - nơi mà chúng tôi vốn 
thuộc về. Tôi cảm nhận được từng giọt nóng hổi lăn trên gò má, tôi không muốn 
khóc nhưng nước mắt cứ tự động rơi. Chúng tôi chính thức tạm biệt nhau. Và 
một lần nữa, cậu dành cho tôi một nụ cười thật đẹp. Tôi sẽ nhớ nó, nhớ cho đến 
mãi sau này. 

***
Cuộc sống của tôi vẫn vậy, vẫn không hề thay đổi. Chỉ đơn giản là sau khi gặp 
cậu, tôi đã biết như thế nào là thích một người. 
“I tried to read
I go to work
I’m laughing with my friends
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But I can’t stop
To keep myself from thinking
Oh no”.
Tôi có cảm giác lời bài hát này cứ như dành cho tôi vậy. Không còn gặp cậu nữa, tôi đã cố gắng vùi 
mình vào guồng quay học tập, bạn bè và tất cả mọi thứ trừ cậu. Nhưng cậu biết không, nó không 
hề đơn giản. Dẫu biết mỗi lần nghe My love là tôi sẽ càng nhớ đến nhiều cậu nhiều hơn bất cứ khi 
nào. Nhưng bản thân tôi không cho phép tôi xóa nó khỏi playlist. Tôi không thể. Ít nhất thì bài hát đó 
chính là kỉ niệm duy nhất gắn liền với cậu, là thứ duy nhất tôi có thể giữ bên mình mãi mãi. 

***

“Ê! Cậu biết tin gì chưa? Thằng M nó chuẩn bị đi du học với người thương của nó rồi đấy!” Linh - 
Một đứa bạn của tôi cũng là bạn của M. Chúng tôi quen nhau khi tôi từng dò hỏi thông tin về M kể 
từ lần tạm biệt năm ấy. Chỉ gặp nhau cách đây 1 tuần khi cùng làm thêm ở 1 quán trà sữa và Linh 
có nói rằng đã từng học ở trường X. Tôi cảm thấy rất quen vì từng nhìn thấy cậu ấy ở đâu đó rồi thì 
phải. Rồi tôi chợt nhớ ra, à thì ra Linh học chung lớp với M và từng đến lớp tôi học ngày đó rồi. Tôi 
mừng thầm vì cuối cùng tôi có thể hỏi thăm M được rồi.  Chúng tôi ngày đó không công nghệ thông 
tin phát triển như bây giờ nên khi tạm biệt nhau, phương tiện liên lạc chỉ dừng lại ở những con số 
điện thoại. Nhưng mà ngày đó, tôi đã lỡ làm mất số điện thoại của cậu ấy vả lại tôi cũng nghe loáng 
thoáng rằng cậu đã chuyển trường rồi thế nên là tôi hoàn toàn mất liên lạc với M kể từ khi đó. Giờ 
gặp lại người bạn học với cậu, tôi mừng đến điên người: “M dạo này thế nào rồi hả Linh?” “Cậu ấy 
lên lớp 11 chuyển trường, nên thông tin về cậu ấy mình cũng không biết nhiều lắm”. Tôi ậm ừ rồi 
thôi. Thế mà tự dưng hôm nay, Linh lại bất ngờ thông báo cho tôi tin này. 

6 năm trôi qua, cậu cuối cùng cũng có người cậu thương cùng đồng hành với cậu trên con đường 
tương lai phía trước. Còn tôi thì vẫn ngây ngô, ngốc nghếch nhớ nhung với cái tình yêu học sinh đầu 
tiên đến điên dại. Mà có lẽ không nên gọi đó là tình yêu vì vốn dĩ chỉ có mình tôi thích thầm cậu thôi, 
đúng chứ nhỉ? Thích đơn phương cậu - một người thực thực, ảo ảo, không chút tin tức, không một 
hình ảnh, thế mà trong 6 năm ấy, tôi vẫn tiếp tục thích cậu đến điên cuồng. 

Mùa hạ năm ấy, mùa hạ đã cho tôi gặp cậu. Mùa hạ đã cho tôi biết cảm giác thích một ai đó mà 
không dám nói, chỉ nhớ nhung trong thầm lặng và lén nhìn trong một vài khoảnh khắc. Cậu vẫn mãi 
là chiếc quạt mát lạnh nhất đối với tôi, vẫn mãi là người đầu tiên hát My love cho tôi nghe và vẫn mãi 
là người dành cho tôi nụ cười đẹp nhất. Và  lần này, lần cuối cùng tôi cho phép mình nhớ về những 
kỉ niệm đó. Sau đó tôi sẽ cất giữ và đóng kín nó lại vào một góc nhỏ trong tim này. Cảm ơn cậu vì 
mùa hạ năm ấy đã đến bên cạnh tôi. Mùa hạ năm ấy nhưng tôi cứ ngỡ như vừa hôm qua. Một cậu 
bạn cười tươi rói và ngân nga: 
“So I say a little prayer
And hope my dreams will take me there
Where the skies are blue
To see you once again, my love
Over seas from coast to coast
To find the place I love the most
Where the fields are green
To see you once again, my love”.

VÒNG 2
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Ireland được biết đến là đất nước của những thứ lâu đời nhất thế giới như: Bệnh 
viện Rotunda, ngọn hải đăng Hook, Sean’s bar,... đất nước được thiên nhiên trù 
phú ưu ái hay nền ẩm thực phong phú. Nhưng có lẽ hấp dẫn hơn cả đối với tôi đó 
chính là điệu nhảy truyền thống của Ireland( step dance hay irish dancing).
Irish dance là một nhóm các hình thức múa truyền thống có nguồn gốc từ Ireland, 
bao gồm nhảy cả solo và theo nhóm, và nhảy cho các mục đích xã hội, cạnh tranh 
và biểu diễn. Irish dance hiện tại được phát triển từ nhiều ảnh hưởng khác nhau 
như  điệu Cadri của Pháp và đất nước nhảy múa Anh trong suốt thế kỷ 18 và 19. 
Irish dance được dạy bởi “các bậc thầy khiêu vũ lữ hành” trên khắp Ireland trong 
suốt thời kỳ này, và các hình thức nhảy riêng biệt được phát triển theo thông lệ khu 
vực và các mục đích khác nhau. Irish dance trở thành một phần quan trọng của văn 
hóa Ireland, đặc biệt đối với các phong trào dân tộc Ireland. Từ đầu thế kỷ 20, một 
số tổ chức đã thúc đẩy và mã hóa các hình thức nhảy khác nhau, tạo ra các cấu 
trúc cạnh tranh và phong cách chuẩn hóa.
Lần đầu tôi được tiếp cận với điệu nhảy này là khi tôi tham gia St.Patrick’s day. 
Nhìn có vẻ dễ học, dễ thực hiện nhưng sự thực Irish dance đòi hỏi sự khéo léo của 

Ireland
NHỮNG BƯỚC NHẢY 
DIỆU KÌ

CAO NGUYỄN MAI HƯƠNG       |       Hà Nội

đôi chân rất cao. Từng bước đi phải nhịp nhàng, uyển chuyển hơn nữa còn phải 
phối hợp với bạn nhảy khi nhảy theo hàng bốn người. Và điều làm khó tôi nhất có 
lẽ là nhảy sao cho đúng nhạc. Có đôi khi mải nghe những điệu nhạc sôi nổi ấy mà 
tôi quên đi việc phải điều khiển đôi chân ra sao. Thế nhưng trời sinh tính tôi rất cố 
chấp, vì thế tôi đã quyết tâm tập nhảy đến cùng, phải chinh phục một thứ gọi là Irish 
dance. Sau bao nhiêu nỗ lực cùng sự giúp đỡ của các bạn, tôi đã làm được, đã có 
thể tự tin với những bước nhảy của mình. St.Patrick’s day đến trong niềm mong chờ 
và háo hức của chúng tôi. Ngay khi những bản nhạc vang lên bởi những bạn nhạc 
công người Ireland, chúng tôi đã hòa vào cùng đó những điệu nhảy. Đó là khoảnh 
khắc hạnh phúc nhất mà tôi từng có. Không còn sự cách biệt tuổi tác, giới tính hay 
địa vị, tất cả chỉ có những bản nhạc,những điệu nhảy, nụ cười thỏa mãn và những 
giọt mồ hôi. Chưa hết tôi còn được tận mắt chứng kiến những bước nhảy tuyệt đẹp 
của bạn vũ công người Ireland. Đâu chỉ đơn giản là đứng hình mất năm giây, suốt 
thời gian bạn ấy biểu diễn tôi chưa từng rời mắt. Khi nhảy cùng với những chiếc 
chổi, các bạn ấy như hóa thân thành những phù thủy đáng yêu phù phép khiến bất 
cứ ai đã thấy là bị lôi cuốn và tự nhiên thấy hạnh phúc.
Phải thừa nhận rằng, chính điệu nhảy diệu kì ấy đã khiến tôi đã yêu nay còn yêu Ire-
land nhiều hơn nữa. 
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Quốc đảo Ireland xinh xắn có lẽ đến với tôi qua rất nhiều nguồn thông tin và 
phương tiên đai chúng từ bản sắc đất nước tươi đẹp ra sao hay con người ở đó 
thân thiện, hiếu khách và trìu mến như thế nào nhưng có lẽ lần đầu tiên khi tôi được 
nghe về Ireland lại là từ những câu chuyện về ẩm thực Ireland của mẹ tôi – một cựu 
du học sinh Việt Nam đã từng học tập tại thủ đô Dublin, Ireland trong suốt 8 năm.
Mẹ tôi yêu Ireland lắm. Tình yêu của bà dành cho đất nước xinh đẹp này không chỉ 
suốt quãng thời gian du học tại Đại học Thành phố Dublin – Dublin City University 
mà bà còn mang tình yêu đó về Việt Nam. Ngay khi trở về Việt Nam, mẹ tôi đã mở 
một nhà hàng nhỏ với cái tên gọi dễ thương “Lovely Ireland”. Mẹ tôi nói rằng:” Con 
biết không? Ẩm thực Ireland không chỉ là nét văn hóa thông thường mà mỗi một 
món ăn của Ireland đều bắt nguồn từ những sự kiện lịch sử của Ireland. Vì vậy, món 
ăn của Ireland không chỉ đơn thuần là những món ăn truyền thống thông thường 
mà nó luôn chứa đựng những câu chuyện, những sự kiện quan trọng để khi ăn 
người ta nhớ về lịch sử và con người Ireland trong quá khứ và hiện tại.”
Trong rất nhiều món ăn Ireland mẹ tôi làm, tôi nhớ như in một số món đặc trưng. 
Mỗi khi mẹ tôi làm những món đó, bà luôn nhắc lại những kỷ niệm thời du học sinh 
cũng như sự ra đời của món ăn đó với người Ireland. 
Hôm nay, tôi sẽ kể cho các bạn nghe về một món bánh truyền thống của Ireland - 
món bánh Boxty. Món bánh này đi kèm theo một câu thơ dân gian Ireland rất hay từ 
xa xưa:

The beautiful islands “Ireland” probably has fill in my head through many sources of 
information and how beautiful country identities or how friendly, hospitable and affec-
tionate the people were, but probably, the first time I heard about Ireland was from 
the stories of Irish cuisine of my mother – a Vietnamese alumni who had studied in 
Dublin, Ireland for 8 years.
My mother loves Ireland very much. Her love for this beautiful country not only during 
her studies at Dublin City University but she also brought it to Vietnam. Upon re-
turning to Vietnam, my mother opened a small restaurant with a cute name “Lovely 
Ireland”. My mother said: “Do you know? Irish cuisine is not only a culture, every Irish 
dish comes from the historical events of Ireland as well. Therefore, Irish cuisine is not 
only the usual traditional food but it also contains important stories or events when 
eating, people always remember the Irish history and people in the past and pres-
ent.”
In many of my mother’s Irish dishes, I am addicted to some typical dishes. Every 
time my mother cooks those dishes, she has always recalled the memories of her 
study in Ireland as well as the history of those dishes with Irish.
Today, I will tell you about a traditional Irish cake - Boxty. This dish is accompanied 
by a very good Irish rhyme from ancient times:

BOXTY - A SIMPLE AND 
MEANINGFUL CAKE 
FROM IRELAND NGUYỄN THỊ TÚ ANH

Hà Nội
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Boxty trong lò nướng, Boxty trong chảo rán
Nếu không biết làm Boxty, bạn sẽ không bao giờ trưởng thành
Theo lời kể của mẹ tôi, câu thơ này bây giờ có thể đã lỗi thời nhưng nó cho thấy tầm 
quan trọng của Boxty đối với văn hóa, lịch sử của người bản địa Ireland. Boxty là một 
món ăn bình dân có nguồn gốc từ Co Leitrim và Tây Bắc Ireland. Boxty là một chiếc 
bánh kếp được làm từ khoai tây nghiền, bột mì, baking soda và bơ sữa. Tên của nó 
có thể xuất phát từ tiếng Ireland “arch bocht tí”, có nghĩa là bánh mì cho người nghèo, 
nhưng nó cũng có thể xuất phát từ từ bánh nướng. 
Trong lịch sử, nguyên liệu chính làm ra bánh Boxty là khoai tây được mang đến Ireland 
từ Nam Mỹ trong thế kỷ 16, và nhanh chóng bén rễ ở đó. Khoai tây đã xuất hiện trong 
hầu hết mọi bữa ăn của người Ireland, đặc biệt là đối với những người dân nghèo 
– khoai tây đã cứu đói cho họ. Bởi vì khoai tây phát triển trong hầu hết các loại đất, 
chúng là một loại cây trồng có thể tiếp cận được với tất cả mọi người, và một phần 
lớn các món ăn mang tính biểu tượng của đất nước Ireland đều xuất phát từ những 
loại củ. Đối với người Ireland, khoai tây đã trở thành thực phẩm chủ yếu trong mọi 
bữa ăn hàng ngày.
 Món Boxty truyền thông được làm theo tỷ lệ 70% khoai tây và 30% là các thành 
phần gia vị khác. Boxty được trộn với nhau, sau đó chiên trong chảo như một chiếc 
bánh kếp và cắt thành những lát tam giác. Điều này mang lại cho boxty một kết cấu 
khá độc đáo. Boxty cũng có thể được luộc như bánh bao hoặc nướng, nhưng hình 
thức chiên/rán là hình thức phổ biến nhất. Khi sự quan tâm đến ẩm thực Ireland tăng 
lên, nhiều cách giải thích khác nhau về món ăn đã xuất hiện, bây giờ Boxty có nhiều 
hương vị với các loại gia vị, đầy thịt bò băm, hoặc được sử dụng như giống như một 
chiếc bánh tortilla bọc giấy kèm với gà nướng, cheddar, hành tây, caramel, ớt với một 
miếng kem chipotle.
Mẹ tôi nói rằng đối với những du học sinh như mẹ tôi thời đó, Boxty truyền thống là 
ngon nhất, dễ làm nhất và đó là món ăn giàu dinh dưỡng lúc bất giờ đã cứu đói cho 
rất nhiều cô cậu du học sinh như mẹ tôi khi hết tiền hay phải thức khuya ôn bài. Mẹ tôi 
còn kể thêm rằng chính món Boxty là món ăn đầu tiên mà giúp mẹ tôi tìm được tình 
yêu tuổi 18 trong sáng với một sinh viên khóa trên – người bản địa. Chính người đàn 
ông đó đã làm Boxty tặng mẹ tôi và nói cho mẹ tôi rất nhiều điều về văn hóa, ẩm thực 
và con người Ireland, khiến mẹ tôi có tình yêu sâu nặng với Ireland sâu sắc đến như 
vậy.
Còn tôi, nhờ những câu chuyện và món ăn Ireland của mẹ làm mà tôi thêm háo hức, 
một ngày nào đó có thể nối gót mẹ tôi trở thành một du học sinh Việt Nam tại Ireland, 
để có thể viết tiếp những trang kỷ niệm về đất nước, văn hóa và con người Ireland – 
những miền ký ức đẹp đẽ của tuổi thanh xuân.

Boxty in the griddle, boxty in the pan
If you can’t make boxty, you’ll never get a man
According to my mother, this rhyme may now be outdated but it shows the cultural impor-
tance of Boxty to the Irish culture and history. Boxty is a popular dish originating from Co 
Leitrim and Northwestern Ireland. Boxty is a pancake made from mashed potatoes, flour, 
baking soda and dairy. Its name may be derived from the Irish “arch bocht little”, meaning 
cake for the poor, but it can also comes from baked cakes.
In the historic period, the main ingredient to make Boxty were potatoes brought to Ireland 
from South America in the 16th century, and quickly took root there. Potatoes have ap-
peared in almost every Irish meal, especially for the poor – potato saved their life. Because 
potatoes grow in most soils, they are an accessible crop for everyone, and a large part of 
Ireland’s iconic food comes from tubers. For Irish, potatoes have become a staple food in 
every daily meal.
 Boxty is made up of 70% of potatoes and 30% of other ingredients, spices. Boxty 
is mixed together, then fried in a pan like a pancake and cut into triangles, which gives 
Boxty a rather unique texture. Boxty can also be boiled like a dumpling or baked, but the 
fried form is the most popular. When interests in Irish cuisine have been increased, many 
different interpretations of the food appeared, now Boxty has many flavors with spices, 
filled with minced beef, or used as like a wrapped tortilla with grilled chicken, cheddar, 
onion, caramel, chili and a chipotle cream.
My mother said that during her study in Ireland at that time, the traditional Boxty was the 
best, easy to do, and it was the only best nutritious dish that saved the hunger for many 
international students like my mother when money ran out or stayed up late at night. My 
mother also added that Boxty was the first dish that helped my mother find a pure first 
love with an upper-class student - local Irish guy. It was the man who made Boxty to give 
my mother as a present and told my mother a lot about Irish culture, cuisine and people, 
which has made my mother so deeply in love with Ireland.
As for me, thanks to my mother’s Irish stories and dishes, I has been more excited, I hope 
that one day I could follow my mother to become a Vietnamese student in Ireland, so that 
I could continue to write memorial pages about the country, culture and people of Ireland 
- beautiful memories of youth.
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Có lẽ bạn cũng biết Ireland là một xứ sở tuyệt vời ra sao với thiên nhiên hùng vĩ, 
những thành phố cổ kính, thơ mộng, với ngày lễ Thánh Patrick “nhuộm xanh toàn 
cầu” hay món bia đen trứ danh cùng những điệu Step dance sôi động, lôi cuốn 
khiến bất cứ ai cũng không thể cưỡng lại được. Luôn yêu mến và khao khát được 
một lần đặt chân đến Ireland, dĩ nhiên tôi yêu tất cả những điều đó. Thế nhưng, 
trong video lần này của mình, thay vì thể hiện tình cảm với những nét đẹp ấy, tôi 
chọn khai thác một khía cạnh khác của đất nước cỏ ba lá xinh đẹp này, điều khiến 
tôi luôn cảm thấy tò mò, thích thú và mong muốn được tìm hiểu – ngôn ngữ Ai-len.
Từ một người luôn lầm tưởng Ireland là quốc gia chỉ nói tiếng Anh, khi tìm hiểu 
những thông tin xung quanh quốc đảo này, tôi biết được rằng tiếng Ai-len mới là 
ngôn ngữ chính thức đầu tiên được sử dụng ở nơi đây. Vì vậy, không chần chừ tôi 
bắt tay vào việc tìm kiếm tài liệu và thể hiện những ý tưởng về ngôn ngữ Ai-len qua 
bài dự thi này. Đối với tôi, ngôn ngữ của một quốc gia chính là cánh cửa đầu tiên 
giúp chúng ta khám phá những vẻ đẹp thật sự từ nền văn hóa của họ. Hãy cùng 
theo dõi video dưới đây, biết đâu bạn cũng sẽ yêu quý ngôn ngữ tuyệt đẹp ấy như 
tôi vậy!

Trong cuốn “Trưởng thành sau ngàn lần tranh đấu” của giáo sư người Hàn Quốc - 
Rando Kim, có đoạn: “ ..., tạm gác chuyện công việc sang một bên, thì việc thú vị 
nhất trên đời này là gì? Bạn không muốn biết sao? Công việc thú vị nhất trên đời 
này ấy? 
 Tôi thì tôi nghĩ thế này.
 Đó là trưởng thành.”
 Là một chặng đường tất yếu mà ai cũng phải trải qua, trưởng thành còn là 
một cuộc đấu tranh giữa mình với chính mình. Tôi là một đứa sống khá nội tâm, 
thích quan sát, thích nghĩ và thích viết. Tôi lại có thói quen than “mệt!” mỗi khi làm 
xong một thứ gì đấy đòi hỏi quá nhiều năng lượng, hóa ra chỉ là tôi đang “lên dốc” 
và trưởng thành. Có người từng nói: “Trưởng thành là một hành trình cô đơn, thật 
sự rất cô đơn. Bạn buồn một mình, bạn thất vọng một mình, bạn đau đớn một 
mình, bạn gục ngã một mình, rồi bạn tự tìm những điều khiến mình vui lên, tự mình 
vá víu nỗi đau, tự mình động viên mình đứng dậy đi tiếp.” Với tôi trưởng thành còn 
là những lần đứng trước những lựa chọn và quyết định, và một khi đã chọn lựa rồi 
thì cũng là lúc ta học cách chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình. 

Ngày còn nhỏ, tôi thường xem chương trình những kỷ lục Guinness thế giới, cứ 
một lần xem là lại thêm một lần trầm trồ. Trời ơi sao trên đời có nhiều người kỳ lạ 
quá! – tôi thầm nghĩ. Có những người đã chọn sống theo cách kỳ lạ, những sở 

IRISH LANGUAGE
HEART AND SOUL 
OF IRELAND

VIẾT NÊN KỶ LỤC 
GUINNESS CHO 
CUỘC ĐỜI MÌNH

LÊ THỊ HƯƠNG NHÀI           |         Hà Nội HÀ THỊ KHÁNH VÂN         |         Huế

S Á N G  T Ạ O  C Ù N G  I R E L A N D                 2 0 1 9

I R E L A N D  C O N T E S T                 2 0 1 9

197

196



thích và đam mê họ theo đuổi cũng kỳ lạ nốt, đó là khi tôi biết đến cụ bà Cath-
ie Jung đã dành gần 30 năm ròng rã để mặc áo nịt ngực và được tổ chức kỷ 
lục Guinness công nhận là người có vòng eo nhỏ nhất thế giới với 38,1 cm 
hay Chayne Hultgren - người được mệnh danh “Chàng cao bồi vũ trụ”  xác 
lập kỷ lục bằng màn dùng mi mắt để kéo được 411,65 kg… Có lẽ, chỉ có 
người trong cuộc mới biết tại sao bản thân họ lại chọn theo đuổi con đường 
này mà không phải con đường khác. Và trong những tháng ngày miệt mài ấy, 
họ đã gắn lên mình muôn vàn khát khao, đã chấp nhận đánh đổi nhiều thứ để 
nổi bật theo cách mà họ mong muốn - cái mà sau này lớn lên tôi mới biết, đấy 
gọi là một cuộc sống có chủ đích, biết mình là ai và biết mình đang làm gì

Những ngày cuối tháng 5 này, không hiểu vì sao thời gian dường như trôi 
nhanh hơn. Sự vội vàng của mùa hè, những năm tháng tuổi 20 đầy chênh 
vênh khiến người ta phải suy nghĩ nhiều về chính mình hơn bao giờ hết. Với 
tôi, cột mốc 25 dường như đang đến rất gần! Trên hành trình trưởng thành 
này, tôi bắt đầu nghĩ nhiều hơn về một cuộc sống có chủ đích của bản thân, 
đó là khi tôi dám từ bỏ những tháng ngày an nhàn và tẻ nhạt, dám khát khao 
và bắt tay đặt những viên gạch đầu tiên cho điều mà tôi muốn làm. Tạm gọi 
đây là những quãng thời gian đầy “ưu ái”, tôi biết ơn cuộc sống đã ban cho 
mình cả sức khỏe và sự dẻo dai của tuổi trẻ để sẵn lòng đối diện với những 
gập ghềnh phía trước. 

Giữa tiết trời oi bức khắc nghiệt của miền Trung, một bản nhạc truyền thống 
của người Ireland như một lát cắt diệu kỳ dẫn tôi đến gần hơn với sự tò mò 
về hòn đảo hạnh phúc tràn ngập màu xanh này. Có người từng bảo: “Khí hậu 
ở đây rất thất thường, có khi chỉ 10 phút là có đến bốn mùa diễn ra. Bởi thế, 
người trẻ Ireland luôn biết cách hưởng thụ cuộc sống, vì không biết 1 phút 
sau sẽ thay đổi thế nào.” Tôi không chắc mình có biết cách hưởng thụ cuộc 
sống hay không, nhưng tôi vô cùng tin nếu chúng ta nhìn cuộc sống bằng cặp 
mắt tươi vui, mọi thứ quanh ta cũng sẽ dần thay đổi. Vậy, liệu có thể nào yêu 
một thành phố hay một đất nước ngay cả khi người ta chưa bao giờ đặt chân 
đến đó? Câu trả lời là có! Đấy là khi bạn vượt qua một tầm nhìn về cái đẹp 
hình thức để biết rằng những câu chuyện bên trong cũng chất chứa bao ẩn ý 
và sự tương quan với cuộc đời bạn.

Không ai có thể đoán chính xác cuộc đời mình sẽ hoàn toàn thay đổi vào thời 
điểm nào, nhưng lòng dũng cảm và sự kiên định sẽ đưa chúng ta đến những 
nơi cần đến. Có thể bạn biết rồi, mà cũng có thể là chưa, còn tôi thì chỉ mới 
biết đây thôi! “Guinness” hóa ra lại là tên một loại bia ra đời từ năm 1759 – một 
thức uống đáng tự hào của người dân Ireland. Điều thú vị là, Arthur Guinness 
- người được xem là cha đẻ của hãng bia này từng thuê một nhà máy làm bia 
bị bỏ hoang tại Dublin, có tên St. James Gate với hợp đồng có thời hạn dài 

nhất thế giới là 9000 năm và cũng kể từ đây, ông bắt đầu viết nên câu chuyện 
lịch sử về việc tạo ra một nhãn hiệu “bia đen” nổi tiếng nhất nhì năm châu bốn 
bể chỉ từ chút kinh nghiệm nấu bia của mình vào năm 34 tuổi. Có câu ngạn 
ngữ vui của Ireland thế này: “A wise man invented beer. A smart man drinks it. 
But a genius drinks Guinness”, tạm dịch: “Người thông thái sáng chế ra bia. 
Người thông minh thì uống bia. Còn thiên tài thì uống Guinness”. Tôi muốn 
nhắc đến lịch sử ra đời loại bia đầy kiêu hãnh của xứ sở Ireland này, vì nó là 
thứ bắt nguồn cho nhiều niềm yêu thích và cảm hứng khác của tôi về miền đất 
“ngọc lục bảo”. Tôi không hiểu nhiều về Ireland, càng chưa bao giờ nghĩ mình 
có thể đặt chân đến đây trong tương lai gần. Nhưng có sao đâu vì vốn dĩ bất 
cứ một điều kỳ diệu nào cũng bắt đầu từ những điều bình thường nhất. Đó 
cũng chính là lí do tôi càng thấy hấp dẫn hơn khi biết đến sự ra đời của cuốn 
Sách kỷ lục Guinness dựa trên ý tưởng của ngài Hugh Beaver – một cuốn 
sách lưu lại những cái nhất của thế giới mà về sau đã phát triển với series 
truyền hình nổi tiếng tôi từng xem hồi còn nhỏ. Nếu bạn đã từng tham gia một 
trận đấu thể thao hay cuộc thi chạy marathon, bạn sẽ khám ra một bí mật rằng 
đối thủ cạnh tranh trực tiếp với bạn không ai khác chính là bản thân mình. Trên 
chặng đường trưởng thành, những người ghi chép sách Kỷ lục thế giới sẽ 
không có mặt ngay tức thời để ghi nhận sự nỗ lực của bạn, vì vậy bạn phải là 
người ghi chép những kỷ lục của chính mình. 

Ai cũng có một hành trình nhất định phải đi, nếu như bạn muốn bay, bạn phải 
từ bỏ tất cả những thứ níu bạn xuống. Nếu bạn muốn làm được điều gì đó 
lớn lao hơn, bạn phải vượt qua những nỗi sợ hãi trong lòng. Nhưng, tôi biết, 
rất nhiều lần trong cuộc sống chật chội này con người ta phải thường trực với 
nỗi sợ, những lần như vậy tôi tự hỏi sao không cho phép bản thân mình chậm 
lại một phút để mộng mơ về một xứ sở vô lo.

Từ lịch sử bia Guinness đến cuốn sách Kỷ lục thế giới cùng tên, Ireland đã mở 
ra trong tôi nhiều câu chuyện khác. Nhà thơ William Butler Yeats đã từng nói: 
“Ở đây không có người lạ, chỉ có những người bạn mà ta chưa gặp.” Có lẽ vì 
vậy mà chẳng có gì ngạc nhiên khi “hòn đảo nghìn lời chào” này từng được 
Lovely Planet xếp hạng là quốc gia thân thiện nhất thế giới. Rất nhiều người 
nhầm lần giữa Ireland và Iceland, nhưng kì thực chúng ta không cần một lời 
giải thích nào để phân biệt, bởi lẽ bản thân Ireland đã thể hiện sức mạnh của 
sự tự khẳng định mình. Từng là một trong những quốc gia nghèo ở châu Âu, 
Cộng hòa Ireland đã vươn lên, xếp thứ 5 toàn cầu về chỉ số phát triển con 
người và là một trong những quốc gia có điều kiện sống tốt nhất thế giới. Bất 
kì một đất nước nào cũng có câu chuyện của riêng mình, nhưng Ireland lại có 
sức hấp dẫn khiến tôi hình dung rõ nét về một nơi giúp tôi vượt qua không 
gian chật hẹp thường ngày để khám phá, học hỏi và trưởng thành. Một nơi 
không chao đảo bởi những âu lo, chỉ có con người, thiên nhiên và tâm trí. 
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Ireland dạy ta biết cách hưởng thụ, hàn gắn trái tim bằng âm 
nhạc truyền thống và những cốc bia tươi sau một ngày làm 
việc; dạy ta dám mộng mơ và vun đắp niềm tin từ những 
lâu đài bước ra trong cổ tích; dạy ta cách yêu và tận hưởng 
từ điệu nhảy Riverdance; dạy ta biết vươn lên từ những lằn 
ranh chia cắt con người. Ireland với những cung đường 
ven biển, những bến cảng yên bình khiến ta ung dung tự tại 
trước vô ngần diễn biến, những vách đá cheo leo dường 
như làm trái tim mạnh mẽ trước kỳ vọng của chính mình. 

Một đất nước dân số không nhiều, diện tích không lớn 
nhưng lại là cái nôi giàu truyền thống văn hóa và khai sinh 
biết bao nhiêu nhân tài, trải dài muôn vàn câu chuyện từ 
Dublin, Galway đến Cork. Dân tộc Ireland có câu: “We went 
from potato chips to computer chips”, tạm dịch: “Chúng tôi 
đã đi từ khoai tây lên lõi mạch vi tính” khiến tôi càng thêm 
trân trọng sự giữ gìn, giáo dục và nỗ lực vươn lên từ nghèo 
khó để có được thịnh vượng ngày nay của đất nước “bé hạt 
tiêu” này, Ireland giúp tôi nhận ra một tính cách đủ mạnh sẽ 
giúp ta thay đổi vận mệnh của mình!

Vậy nên, nếu ai đó hỏi tôi thích điều gì nhất ở hòn đảo này 
thì đó chính là “sự đánh thức”. Một vùng đất hạnh phúc cho 
ta thời gian nhìn lại, chấp nhận những khiếm khuyết của bản 
thân, thôi thúc ta chinh phục những chặng đường mới. Cảm 
ơn Ireland vì một lần nữa đánh thức tôi vượt qua những 
tháng ngày lung lay, học cách tôn trọng chính mình, không 
để thất bại đánh bật lòng khỏi đường ray đi đến nơi mà 
mình muốn! Hôm nay, tôi thật sự tìm thấy một thế giới lớn 
hơn bên ngoài chiếc ao của mình và sẵn sàng ghi lại từng 
kỷ lục Guinness của cuộc đời khi vượt qua những ranh giới 
của bản thân. Gửi lời chào từ dải đất hình chữ S đến đất 
nước bạn xa xôi với bộ ảnh “Mặc áo dài, đội nón lá và đến 
Ireland”, nhất định tôi sẽ còn tiếp tục viết, để khoảng cách từ 
Việt Nam đến Ireland không còn xa lạ với nhiều người.

Miracles come from the sim-
plest things. No one can guess 
precisely when their world is 
going to change but courage 
and consistency will take us 
where we need to be.

I am not sure if I know how to enjoy my 
life, but I strongly believe that when we 
look at life with positivism, things will 
fall into their place.
_____
Tôi không chắc mình có biết cách 
hưởng thụ cuộc sống hay không, 
nhưng tôi vô cùng tin nếu chúng ta 
nhìn cuộc sống bằng cặp mắt tươi vui, 
mọi thứ quanh ta cũng sẽ dần thay đổi.
[Dairy Farm, Ireland]

FOLLOWING 
THE WANDERLUST TO IRELAND 
WEARING AO DAI AND NON LA
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If you have participated in a 
sports competition or a mara-
thon, you will find out a secret: 
the person whom you have to 
compete with is no one other 
than yourself. On the way to ma-
turity, the people from Guinness 
Book of World Records will not 
be there to record your efforts, so 
you must take note of the records 
that you yourself have created. 
_____
Nếu bạn đã từng tham gia một 
trận đấu thể thao hay một cuộc 
đua marathon, bạn sẽ khám ra 
một bí mật rằng đối thủ cạnh 
tranh trực tiếp với bạn không 
ai khác chính là bản thân mình. 
Trên chặng đường trưởng thành, 
những người ghi chép sách Kỷ 
lục thế giới sẽ không có mặt 
ngay tức thời để ghi nhận sự nỗ 
lực của bạn, vì vậy bạn phải là 
người ghi chép những kỷ lục của 
chính mình. 
[Guinness Storehouse, Dublin]

Everyone has a journey to 
finish. If you want to fly, you 
have to give up everything that 
weighs you down. If you want 
to do something grander, you 
have to overcome the fears in 
your heart. 

_____
 Ai cũng có một hành trình nhất định phải đi, nếu như bạn muốn bay, bạn phải từ bỏ tất cả những 
thứ níu bạn xuống. Nếu bạn muốn làm được điều gì đó lớn lao hơn, bạn phải vượt qua những nỗi 
sợ hãi trong lòng. 
[Doonagore Castle, County Clare, Ireland]

William Butler Yeats once said, “There are no strangers here, only friends we have not met yet.” 
_____ 
William Butler Yeats đã từng nói: “Ở đây không có người lạ, chỉ có những người bạn mà ta chưa 
gặp.” 
[Saint Patrick’s Day Parade]

A lot of people are mistaken between 
Ireland and Iceland but actually, we 
don’t need any explanation to distin-
guish because Ireland itself has shown 
the power of self-affirmation. 
_____
Rất nhiều người nhầm lần giữa Ireland 
và Iceland, nhưng kì thực chúng ta 
không cần một lời giải thích nào để 
phân biệt, bởi lẽ bản thân Ireland đã 
thể hiện sức mạnh của sự tự khẳng 
định mình.
[The Library of Trinity College Dublin, 
Dublin, Ireland]
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A happy land gives us time to look 
back, accept our own imperfec-
tions and encourages us to con-
quer new paths. My thanks go to 
Ireland once again for helping me 
overcome the days of turmoil, learn 
to respect myself and not to let 
failures knock myself off the rail-
way leading to where I want to be! 
Today, I have really found a bigger 
world outside the pond that I live 
in and am ready to go beyond my 
limits, creating Guinness Records 
for my life.

_____

Một vùng đất hạnh phúc cho ta thời gian nhìn lại, chấp nhận những khiếm khuyết của bản 
thân, thôi thúc ta chinh phục những chặng đường mới. Cảm ơn Ireland vì một lần nữa đánh 
thức tôi vượt qua những tháng ngày lung lay, học cách tôn trọng chính mình, không để thất 
bại đánh bật lòng khỏi đường ray đi đến nơi mà mình muốn! Hôm nay, tôi thật sự tìm thấy 
một thế giới lớn hơn bên ngoài chiếc ao của mình và sẵn sàng ghi lại từng kỷ lục Guinness 
của cuộc đời khi vượt qua những ranh giới của bản thân.
[Carrick-a-Rede Rope Bridge, County Antrim, Northern Ireland]

Bức thư đến vào một ngày cuối tuần đầy nắng. Bầu trời đổ xuống thành phố thứ 
ánh sáng lóng lánh vàng ươm như mật, tràn lên những tán cây. Bức thư nằm gọn 
lỏn trong chiếc thùng giấy bạc màu, tôi phát hiện ra nó khi đang thanh lý đống đồ cũ 
trong kho. Nó nằm bên cạnh quyển nhật ký và cuốn album ảnh chụp tôi ngày còn 
bé, hẳn nó phải quan trọng lắm tôi mới trịnh trọng đặt chung với mấy món đồ kỷ 
niệm quý giá này.

Cái nắng bên ngoài làm cho không khí bên trong nhà kho có chút ngột ngạt. Sự tò 
mò khiến tôi mặc kệ cái nóng đang hun đúc, lấy tay quẹt một tầng mồ hôi mỏng 
trên trán, tôi bóc mở phong bì. Dòng chữ đầu tiên hiện ra – “ Gửi Nhật Hạ 25 tuổi”.
Trí nhớ kéo tôi trở về với mớ ký ức của mùa hè năm tôi 18. Có một con bé với mái 
tóc ngắn ngang vai ngồi cặm cụi trên bàn viết, thi thoảng nó ngước nhìn ra ngoài 
cửa sổ ngập nắng và mê man suy nghĩ gì đó, rồi lại cuối xuống hí hoáy viết một 
đoạn thật dài. Con bé đang viết một bức thư. Bức thư gửi đến chính nó của 7 năm 
sau này.

Khóe môi bất giác vẽ lên một đường cong thật nhẹ, tôi cười vì sự ngây thơ và đáng 
yêu của mình ngày trước. Ai lại đi viết thư cho chính mình bao giờ. Nhật Hạ 18 tuổi 
thật kỳ lạ.
“ Gửi Nhật Hạ 25 tuổi.

Bức thư từ ký ức

HOÀNG THỊ HƯƠNG GIANG         |         Hồ Chí Minh
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Tớ chính là cậu của năm 18 tuổi. Tớ ngồi viết những dòng này khi ngoài trời là nắng 
hạ gay gắt, mùa hè cuối cùng của năm cấp ba đã đến. Và nó cũng sắp sửa rời đi. Khi 
những tiếng ve cuối cùng vang lên, tớ biết mình sắp phải đón nhận một bước ngoặc 
mới trong đời. Bước ngoặc mang tên trưởng thành.
Một chút hào hứng, phần nhiều lo lắng là những gì tớ đang cảm nhận lúc này. Tớ 
không biết thế giới của người lớn cất chứa những gì, cũng không biết mình của nhiều 
năm về sau có thực hiện được giấc mơ của hiện tại hay không. Vậy nên tớ quyết 
định viết một bức thư, để nhắc nhở và cũng là để hỏi thăm. Cậu có đang hạnh phúc 
không?”
Tôi có đang hạnh phúc không? Tôi không biết phải trả lời Nhật Hạ năm 18 tuổi như 
thế nào, vì tôi không định nghĩa được thứ cảm xúc mơ hồ mang tên hạnh phúc. Tôi 
có một công việc văn phòng ổn định, mức lương vừa đủ trang trải cho việc sinh hoạt, 
thời gian trong tuần tôi hay tăng ca đến 6 giờ tối, thứ bảy và chủ nhật thì nằm nhà nghỉ 
ngơi, thi thoảng lại về thăm bố mẹ. Như vậy có được xem là hạnh phúc không? 
“ Cậu vẫn còn nhớ giấc mơ của tụi mình chứ? Giấc mơ trở thành một nhà văn đi phân 
phác câu chữ cho người yêu sách trên khắp thế giới ấy.
Bố tặng tớ cuốn sách của Cecelia Ahern vào hôm sinh nhật tháng trước, quyển Nơi 
cuối cầu vồng. Cuốn sách tuyệt lắm, tựa như cuốn nhật ký của tuổi trẻ, nó lột tả tất 
thảy những thay đổi mà thời gian mang lại, về tình bạn, tình yêu, gia đình và cả những 
thất bại, nỗ lực để xây dựng dáng vẻ của sự trưởng thành. 

Cecelia Ahern cuốn hút tớ không chỉ bằng chất liệu ngôn ngữ kỳ diệu trên mặt giấy, 
nữ nhà văn Ireland còn khiến tớ trầm trồ với những thành tựu mà bà đã đóng góp cho 
nền văn học nước nhà. Tác phẩm đầu tiên do Cecelia chấp bút vào năm bà 14 tuổi, 
cuốn tiểu thuyết mà sau này đã gây chấn động thế giới khi giữ vị trí bestseller trong 19 
tuần liền. 
Khi biết về điều này, tớ cảm giác như có một ngọn lửa đang âm ỉ cháy nơi trái tim 
mình. Tớ đã từng tự viết những mẫu truyện nhỏ, là đoạn tiếp theo của những câu 
truyện cổ tích mẹ kể mỗi đêm muộn. Nhưng điểm khác biệt giữa tớ và Cecelia Ahern, 
là chưa một lần nào tớ thử cố gắng và nghiêm túc biến những mẫu truyện đó thành 
một tác phẩm hoàn chỉnh. Nhưng kể từ bây giờ, tớ sẽ bắt đầu thực hiện điều đó, từng 
chút một đi vẽ nên giấc mơ của tụi mình. Cậu cũng nhất định phải như thế, nhất định 
phải đối với giấc mơ của chúng ta kiên trì và nỗ lực thêm một chút nhé.”
Đã lâu lắm rồi, tôi thôi không níu lấy những con chữ. Cuộc sống bộn bề cứ cuốn tôi 
đi mất. Quên hẳn giấc mơ ngày nào, quên cả dáng vẻ nỗ lực, kiên trì theo đuổi đam 
mê của bản thân nhiều năm về trước. Những nhiệt huyết tuổi trẻ bị dập tắt bởi nỗi lo 
người lớn. Dần dà theo những lần vấp ngã, tôi sợ sự chông chênh. Tôi bỏ chạy đi tìm 
những điều ổn định, những thứ lặp đi lặp lại từ ngày này qua ngày khác, an toàn đến 
mức nhàm chán. Cứ như thế, cho đến một ngày khi tôi nhận ra điều này, tôi đã không 
còn trẻ đủ để ngông cuồng với lấy những giấc mơ xa vời nữa. Tôi đã không còn là 
Nhật Hạ của ngày ấy. Cậu có thất vọng không, Nhật Hạ năm 18 tuổi?

“ Bố nói với tớ, trưởng thành là điều không dễ dàng. Thế giới rộng lớn ngoài kia sẽ 
mang những nỗi lo thật to đè nặng lên đôi vai tớ. Tớ nhất định sẽ nếm trải mùi vị của 
thất bại, nhất định sẽ cảm thấy cô đơn ở một vài khoảnh khắc nào đó, sẽ ngã đến rơi 

cả nước mắt. Nhưng bố cũng bảo tớ phải dũng cảm đối mặt, tuyệt đối không được bỏ 
trốn. Vì chỉ có như vậy, tớ mới có thể trở thành một người trưởng thành đúng nghĩa. 
Có một câu thoại ở Nơi cuối cầu vồng mà tớ rất thích: Độ tuổi chỉ là đơn giản là những 
con số, những con số không thể quyết định suy nghĩ của bạn, cũng không phải cái cớ 
được dùng để biện hộ cho bất kỳ hành động nào. Có thể một ngày nào đó trong tương 
lai, cậu sẽ cảm thấy mệt mỏi và bỏ lỡ vài điều. Thế nhưng tớ muốn cậu biết rằng, không 
có sự bắt đầu nào là quá muộn.
Tớ tin tưởng vào một ngày nào đó, chúng ta sẽ có thể xuất bản cuốn sách của riêng 
mình, có thể đặt chân đến Ireland – quốc gia sở hữu nhiều cái tên lẫy lừng trên tấm bản 
đồ văn học thế giới. 

Nhật Hạ 25 tuổi, cố lên!”
Tôi bật khóc, những tiếng thút thít ngân dài trong không gian cái nhà kho bằng gỗ. Cậu 
ấy nói đúng, tôi chỉ đang tìm kiếm cái cớ để thoái thác cho sự hèn nhát của chính mình. 
Tôi chui rút trong vùng an toàn nhỏ bé vì sợ hãi phải đối mặt với những thử thách to lớn 
ngoài kia. Và rồi, vào lúc tôi gần như đánh mất chính mình, Nhật Hạ năm 18 tuổi đã kịp 
thời xuất hiện, nhắc nhở tôi về dáng vẻ mà bản thân đã từng khao khát trở thành. Như 
thể có trận gió lớn vừa ghé thăm mùa hè, trận gió thổi tôi về lại ngày tôi còn mê mẩn 
từng con chữ, ngày tôi ôm trong mình giấc mộng về văn học Ireland tráng lệ.
Tôi mở tung những chiếc hộp giấy khác, lục tìm một cuốn sổ có bìa da màu đen. Đó 
là nơi những mẫu truyện ngày nào còn dang dở, những mẫu truyện tôi cần phải hoàn 
thành.
Letter from the past
That letter came on a sunny weekend when the sky poured down the city with golden 
light as honey. It was laid neatly in a carton box discolored. I found it while cleaning up 
the old stuff in the warehouse. The letter was next to a diary and an album keeping pho-
tos of my childhood. I’m assured it must be quite important for me to put it together with 
this precious memorial stuff.

The harsh sunlight outside made the air inside the warehouse become muggy. Because 
of curiosity, I ignored the hot, wiped a thin layer of sweat on my forehead, and opened 
the envelope. The first words appeared - “Dear Nhat Ha 25 years old”.
Memory pushed me into the past of the summer when I was 18. There was a little girl 
with shoulder-length short hair sitting on the writing desk. Sometimes she looked out the 
window, thinking about something, then her gaze returned to the desk and wrote a long 
paragraph. The little girl was writing a letter sending to herself 7 years later.
The corners of my lips unconsciously drew a light curve, I smile for the innocence and 
loveliness of myself in the past. It’s so uncanny for writing a letter to yourself. Nhat Ha of 
18 years old always does strange things. 
“Dear Nhat Ha 25 years old,

I’m you in 18 years old. I’m sitting here to write these lines for you when the sun’s shining 
outside. The last summer of high school has come and it’s about to leave. I know that 
when the last cicada sounds, my life will turn to a new page. I’m about to be mature.
What I’m feeling now is a mixed emotion of excitement and worries. I don’t know the 
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world of adults has what waiting for me. I also have no idea whether in the future I can 
fulfill my dream at the present or not. That’s why I decide to write a letter to you for 
asking about this. Are you feeling happy?”
Was I feeling happy? I couldn’t find an answer to the question of myself in the past. I 
didn’t even define happiness. I had a stable office job and a median salary enough for 
living expenses. I worked overtime and go home at 6:00 pm on weekdays, stayed at 
home to rest on the weekends, and sometimes I visited my parents. Could I say that 
life is happy?

“ Do you still remember our dream? The dream of being a writer bringing wonderful 
books to readers around the world.
Dad gave me Cecelia Ahern’s book named Where Rainbows End on the birthday last 
month. The book is so great, such as the diary of youth, it depicts all the changes that 
time brings to friendship, love, family, even failures and efforts to build up maturity.
Cecelia Ahern not only attracted me with the wonderful language on the paper, but the 
Irish writer also made me admire for her achievements. Cecelia’s first novel which was 
written when she was 14 shocked the world as a bestseller during 19 weeks.
When I knew about what Cecelia Ahern has done, it felt like there was a passionate fire 
burning in my heart. I used to write small stories about the next part of fairy tales Mom 
told me every late night. The difference between me and Cecelia Ahern is that I have 
never tried or made efforts to seriously turn those stories into a complete works. But 
starting from today, I decided to do that for making our dream come true. If you read 
this letter, please do more effort in making our dream.”
I couldn’t remember how long it takes since the last time I wrote down something. 
The worries about life took me away, it made me forget what I used to love the most. 
Adult responsibilities extinguished the passionate fire of youth. After experiencing many 
failures and despair, I began to fear unstable things. I ran away to find something sta-
ble repeated from day to day. Something made me feel safe but boring. Until one day 
when I realized these things, I found that I was no longer young enough to pursue the 
dream wildly. I was no longer Nhat Ha in 18 years old. Did you disappoint? 

“Dad told me, maturity is not easy. The big world out there will put big worries and 
many problems on my shoulders. I will experience failure, feel lonely at some moment, 
and it made me fall into tears. But he also told me must be brave to face, not to es-
cape. Because just only when I can do it, I become a true adult.
There is a saying in Where Rainbows End that I really like: Age is just a number, not a 
state of mind or a reason for any type of particular behavior. Maybe someday in the 
future, you will feel tired so that miss somethings. But I want you to know it’s never late 
to start doing what you really love.
I trust that one day, we can publish our own book and go to Ireland - the country own-
ing many famous names on the world literary map.
Nhat Ha 25 years old, don’t give up!”
I burst into tears, the whimpering crying broke the quiet space of the wooden ware-
house. She was right, I always looked for reasons not to face my own cowardice. I 
retreated in a small safe area because of afraid to face great challenges out there. By 

the time I almost lost myself, Nhat Ha at the age of 18, appeared in time and reminded 
me of the person I had once aspired to become. As if there was a big wind visiting the 
summer, the wind blew me back to the day I kept in my heart the big dream of going 
to Ireland and becoming a writer.
I opened the other paper boxes, searched for a notebook with a black leather cover. 
That is where the stories are still unfinished which I need to complete.
The Cliffs of Moher – Điểm hẹn chưa kịp tới…
“ - Chị, sẽ có một ngày em sẽ đưa chị đến The Cliffs of Moher. Em sẽ cố gắng khỏi
bệnh thật nhanh mà. Chị chờ em nhé.”

Đó là lời của một cậu bé đang nằm trên giường bệnh nói với chị nó – chỗ dựa lớn
nhất còn lại trong cuộc đời cậu. Căn bệnh ung thư quái ác đã cướp mất người mẹ
yêu quý của cậu từ ngày cậu lên 4, và giờ nó cũng đang xiết lấy cậu từng ngày. Chị
- một người không có họ hàng gì nhưng ngày ngày như thành thói quen đều tới
bệnh viện thăm cậu, cùng cậu chuyện trò, là người đem cho cậu những câu chuyện
cổ tích mỗi tối và dạy cậu học tiếng Anh. Chị mở cho cậu xem MV bài hát mà chị yêu 
thích.
- Bài hát này nghe hay quá! Bài gì đây hả chị?
- “My love” của Westlife em ạ.
Cậu chăm chú nhìn vào chiếc màn hình điện thoại bé nhỏ - với chi chít những vết trầy 
xước còn chưa được thay – như thể cậu đang được hòa mình vào từng phân cảnh 
trong video vậy.
- Woa…thật tuyệt vời…- người cậu khẽ run lên.
Thì ra đó là cảnh quay đầy ngoạm mục từ dưới lên trên ở vách đá hùng vĩ lồng trong 
đoạn cao trào của bài hát “So…So I say a little prayer…”. Chờ bài hát kết thúc, cậu 
trả tai nghe lại và chầm chậm hỏi:
- Chị ơi, chị có biết tên của vách núi cao cao trong MV này không?
Cô gái như ngỡ ngàng trước câu hỏi, cô xoa đầu cậu, mỉm cười và nói:
- Chị biết chứ! Nhưng ngày mai chị sẽ kể cho em nghe nhé! Chịu không?
Cậu ngoan ngoãn gật đầu. Cô rời khỏi bệnh viện nhưng trong đầu không thể ngừng 
suy nghĩ về câu hỏi của cậu em bé nhỏ. Thú thực dù đã xem MV này nhiều lần nhưng 
chưa bao giờ cô để ý chi tiết này. Cô dành cả buổi tối hôm đó để tìm kiếm một câu trả 
lời đầy đủ nhất. Ngày hôm sau, vừa tan làm cô liền chạy ngay tới bệnh viện thăm cậu 
em và mang cho cậu đáp án của câu hỏi.
- Đó là vách đá Moher, trải dài hơn 8km, cao 214m dựng đứng bên bờ Đại Tây 
Dương. Theo ngôn ngữ Gaelic cổ, “Mothar” có nghĩa là “pháo đài đổ nát” tồn tại
vào thế kỷ thứ nhất trước công nguyên […] Cậu mở to đôi mắt đầy mệt mỏi do cuộc 
trị liệu kéo dài hàng giờ đồng hồ, lắng nghe một cách thích thú. Chờ chị nói xong, cậu 
bé nhẹ nhàng nhắm mắt lại đầy mơ mộng. Trong đầu cậu lúc này có lẽ đang mường 
tượng lại một vách đá Moher hùng vĩ lộng gió, tiếng sóng biển xô vào vách đá đều 
đều dào dạt…
- Chị, sẽ có một ngày em sẽ đưa chị đến The Cliffs of Moher. Em sẽ cố gắng khỏi 
bệnh thật nhanh mà. Chị chờ em nhé.
- Được… Chờ em khỏi chị em mình sẽ đến đó, chưa biết chừng lại gặp được cả
Westlife cũng nên.
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…
Những ngày sau đó, do diễn biến của bệnh ngày càng xấu đi nên những cuộc trị liệu 
nhiều hơn, lâu hơn đã gần vắt kiệt sức sống của cậu. Chỉ có ánh mắt của cậu dành cho 
chị là càng ngày càng tha thiết, càng hy vọng vì cậu đã hứa sẽ cố gắng điều trị để thực 
hiện được lời hứa được đưa chị đến vách đá Moher ngút ngàn nơi đất nước Ireland xa 
xôi. Có những khi vỏ bọc của cậu không đủ mạnh mẽ để có thể giấu đi những đau đớn 
thể xác đang giày vò trên từng thớ thịt, cậu chỉ biết nhắm mắt, mơ màng về một vách 
đá mờ mờ ảo ảo, thực thực hư hư… Trớ trêu thay… cuộc sống ngắn ngủi đã không 
cho cậu đủ thời gian để hoàn thành tâm nguyện duy nhất của mình.

Ngày cậu đi là một ngày nắng đẹp. Những tia nắng lọt qua khe cửa sổ khẽ đậu xuống 
trên đầu giường bệnh như thường lệ. Chỉ tiếc là hôm nay không còn cậu nữa. Chị đến 
giúp cậu thu dọn lại chút đồ, sửa soạn lại những vật dụng quen thuộc chứa đầy những 
kỷ niệm của hai chị em mà lòng không khỏi thổn thức. Trong hộc bàn nhỏ của cậu, chị 
tìm thấy một gói đồ nho nhỏ. Đó là tấm hình vách đá Moher mà chị đã tặng cậu ngày 
chị kể cho cậu về nó. Phía sau bức hình, một dòng chữ được viết ngay ngắn và nắn nót 
khiến chị không cầm nổi nước mắt: “Chị, em xin lỗi!”.
Phải mất một thời gian chị không dám nghe lại hay xem lại bài “My love”. Chị sợ những 
mảnh ký ức về cậu lại ùa về. Và rồi chị phải tự nhủ với bản thân: Có lẽ giờ này em đang 
ở một nơi rất xa, thật hạnh phúc, cũng có thể em đang ngồi bên bờ vách đá Moher 
nghe sóng hát, là cơn gió lồng lộng từ biển cả khẽ thầm thì: “Chị, Moher đẹp quá nên 
em đến trước… chị nhé!” Introdution: Pu On is my village’s oldest man, he even does not know his exact 

age. People call him great-grandfather or grandpa. He knows thousand myths and 
legends about our villages, the Moon and the Earth. He has been to many places 
where almost villager has never ever been, his stories inspried me and had helped 
me grow up. Eight years ago, I left the village move to the city to study, since then I 
write to him every few months to tell him my stories outside the village.
Gửi già Pu Ón kính yêu của cháu,
Mới đây, ở trường cháu đang công tác vừa có một giáo viên tiếng Anh mới đến, 
tên anh là Quinn, nhưng cháu hay gọi anh ta là Quỳnh cho dễ nhớ. Quỳnh đến từ 
Ireland già ạ, đó là một đất nước rất xa xôi, chẳng biết bao giờ cháu và già mới có 
cơ hội đặt chân đến. Quỳnh đẹp trai lắm, lại hát hay nữa. Cũng như cháu Quỳnh 
thường hay nhớ nhà, nhà mà, ai đi xa cũng nhớ thôi. Mỗi lần nhớ anh ta lại kể 
chuyện, lại cho cháu xem những hình ảnh về quê hương của anh ta. Với cháu 
Quỳnh là đồng nghiệp mà cũng là bạn, bọn cháu quý nhau lắm, nhờ có Quỳnh mà 
cháu biết có một chân trời rất khác rất xa ngoài kia, và cháu lại mộng mơ như thời 
còn nhỏ khi được tắm mình trong những câu chuyện của già.
Chúng ta thường hay ước mơ và khao khát được thấy những thứ mà mình chưa 
bao giờ nhìn thấy, như những ngày xưa cháu thường mong ước được nhìn thấy 
biển cả, được nghe thấy tiếng sóng vỗ bờ, dường như cháu đã nghe thấy cả tiếng 
trái tim mình đập loạn lên khi nghe ai đó nói đến vị mặn của đại dương, đó là cảm 

THƯ GỬI 
GIÀ BẢN TỪ PHƯƠNG XA
HOA THƯỢC DƯỢC        |        Sơn La
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giác hồi hộp xen lẫn hiếu kỳ và khao khát được khám phá thế giới xung quanh một 
cách lạ lùng. Hồi còn bé, nhiều lần cháu đã hỏi già về vị của tuyết trắng, cháu cũng 
từng hỏi Quỳnh câu hỏi đó, anh ta đã cười ngặt nghẽo mà bảo với cháu rằng:
“Bọn tao có bao giờ ăn tuyết đâu mày”
Đất nước của Quỳnh đẹp lắm già ạ. Quỳnh yêu quê nhà cũng như cháu thương biết 
mấy bản Pù Xa của mình vậy. Có những ngày bọn cháu chỉ ngồi tỉ tê, “so đo” với nhau 
về quê hương của mình xem của ai đẹp và hấp dẫn hơn. Quỳnh thường mở đầu 
trước:
“Ở đất nước tao có rất nhiều lễ hội, có những lễ hội người ta nhảy múa nhiều, có 
những lễ hội mọi người uống bia nhiều và cũng ca hát nhảy múa tưng bừng, diễu 
hành không mệt nghỉ trên đường phố, vô cùng náo nhiệt”.
“Tao cảm nhận thấy rồi, đông lắm thì chắc cũng cỡ như những hôm Việt Nam tao vô 
địch bóng đá, kèn cờ ngập trời chứ gì”.
“Nhưng mà lễ hội bên tao là truyền thống hằng năm, còn bóng đá thì đội nào chẳng 
có năm thắng năm thua đúng không?”
“Được rồi, được rồi. Mày làm tao nhớ đến bản làng của tao. Bọn tao cũng có những 
lễ hội, không lớn lắm nhưng cứ đến hẹn lại lên. Không phải bia nhưng bọn tao uống 
rượu cần, rượu ngô. Uống đến khi nhưng vại rượu vơi, lửa đêm hội tàn người người 
mới ra về. Ở  khắp Việt Nam, các địa phương khác nhau đều có những lễ hội khác 
nhau để mừng mùa màng, cầu bình an, ca ngợi công ơn của các vị thần dựng nước 
v.v và những lễ hội đó thể hiện một nền văn hóa phong phú, đậm đà bản sắc của một 
quốc gia đa dân tộc” – cháu hãnh diện trả đối đáp lại.
“Người Ireland bọn tao rất yêu âm nhạc và nhảy múa. Bọn tao có những ban nhạc và 
điệu nhảy nổi tiếng thế giới. Mày biết điệu Riverdance không, đó là điệu nhảy mà bao 
nhiêu người nhảy cũng được vẫn nhịp nhàng và cuốn hút”.
Và nhanh nhảu, cháu đáp:
“Không đâu xa, ngay bản nhỏ của tao thôi bọn tao có những bài hát cổ được lưu 
truyền từ hàng trăm đời nay. Bà cụ tao dạy bà tao, bà tao dạy cho mẹ tao, mẹ tao lại 
dạy cho tao, giờ ai muốn học tao cũng sẵn sàng truyền dạy lại hết để giữ cái hồn dân 
tộc. Bọn tao có điệu múa xòe, mọi người nắm tay nhau nhảy quanh đống lửa giữa 
sân trong tiếng cồng chiêng rộn nhịp, càng nhiều người vào nhảy múa vòng xòe càng 
lớn rộng, vòng xòe là biểu tượng của tình đoàn kết trong cộng đồng của tao”.
“Bọn tao có những tòa lâu đài hàng trăm năm tuổi”
“Còn ở bản tao có những ngôi nhà sàn mà không biết xuất hiện từ khi nào. Đó là kiểu 
nhà duy nhất không cần nền móng mà vẫn vững vàng theo thời gian” v.v
Cứ thế, bọn cháu cứ nói mãi đến khi có công việc chắn ngang câu chuyện của cả hai. 
Cháu biết là nhiều khi đem bản nhỏ của mình ra so sánh với cả đất nước của người 
ta là một sự so sánh quá khập khiễng cũng là vì gần cả cuộc đời cháu chỉ biết có bản 
làng thôi. Là vì cháu quá thương yêu nơi mình sinh ra, là vì quá tự hào về nguộn cội. 
Đất nước của Quỳnh đã thật sự quyến rũ cháu. Những tòa lâu đài cổ gợi nhắc cháu 
nhớ đến những câu chuyện cổ tích dù lớn lên mới đọc nhưng những tháng năm tuổi 
mộng mơ cháu vẫn thường hay nghĩ về, có những hoàng tử, nàng công chúa sống 
trong những tòa lâu đài nguy nga, cổ kính đó. Quỳnh từng dành cả ngày để kể về 

biển cả và những cánh đồng cỏ xanh mênh mông, cho cháu nghe những bài hát và 
xem những điệu nhảy, cháu nghe và xem nhiều đến nỗi trong mỗi đêm mơ cháu nghe 
thấy cả tiếng sóng xô lên những vách đá dựng đứng từ phía xa, nghe thấy cả tiếng vó 
ngựa trên cánh đồng ngập tràn hương cỏ mỗi sớm mai. Nhưng điều khiến cháu si mê 
nhất lại là những nông trại rất nên thơ ở cái xứ sở thần tiên ấy.
Ở đó họ có những cánh đồng lúa mì trải dài ngút mắt, mà mỗi mùa thu hoạch đến chỉ 
cần một hai con người cũng có thể gặt hái xong cả cánh đồng khổng lồ trong ngày. 
Máy móc hiện đại, phương thức canh tác tiên tiến thêm địa hình thuận lợi, nền nông 
nghiệp của họ thật sự tiến bộ vượt bậc. Cháu biết đó cũng là giấc mơ của già và 
những người dân bản mình. Cháu biết khi mỗi lần những người trẻ như bọn cháu rời 
bản ra đi, là những ước mơ đó đã được âm thầm gửi theo, mà giờ đây chúng cháu 
vẫn chưa làm được gì nhiều cho quê hương. Chúng ta có những thủa ruộng bậc 
thang đẹp thật đấy, nhưng mùa cấy được mùa không. Có những năm cầu mưa hoài, 
mà đất đai vẫn khô hạn. Những ngọn đồi trọc trằn đi nhiều mà ở nhiều bản làng người 
dân vẫn không giữ được đủ thóc ăn cho kịp mùa giáp hạt.
Quỳnh đã chỉ cho cháu xem rất nhiều trang trại nhỏ xinh ở Ireland, nhiều nơi không 
hẳn là quá rộng nhưng phong cảnh thực sự rất hữu tình. Thường nằm gần sông, hồ 
hoặc dưới chân những ngọn núi. Họ có những cánh đồng cỏ đủ rộng để chăn thả 
gia súc, hệ thống chuồng trại cũng kiên cố lắm. Mà ở bản chúng ta chỉ thả trâu bò 
lên rừng, tối về đến nhà chẳng biết chúng đói no thế nào. Sợ nhất mùa rét, có những 
năm rét đậm rét hại, tuyết băng chẳng thấy chỉ thấy cái lạnh thấu xương và nhiều 
người bản mình chẳng giữ nỗi những con trâu, con bò của mình. Rồi trong những 
mùa đông giá rét chúng bỏ chúng ta đi vì quá lạnh. Nghĩ lại mà thương những ngày 
thơ bé, nhà mất hết trâu bò bố mẹ lo không biết lấy gì cày bừa mùa ngô lúa… Giờ 
quê mình cũng có những máy cày, máy tuốt rồi đấy nhưng những thủa ruộng bậc 
thang, những nương đồi xa vẫn đâu tìm được máy móc nào thay thế trâu bò đâu già 
nhỉ? 
Những người nông dân ở quê hương của Quỳnh đã tạo ra những sản phẩm nông 
nghiệp hàng đầu thế giới, người nuôi bò tự hào về chất lượng sữa bò tuyệt vời, hảo 
hạng. Còn những người trồng lúa mạch chắc chắn đã góp một phần không nhỏ vào 
nền công nghiệp sản xuất bia của đất nước họ. Lâu nay cháu thường nghĩ làm thế 
nào để chúng ta có thể sống hạnh phúc, ấm no trên những mảnh đất hạn hẹp của 
mình? Cháu nhớ rằng già luôn dặn dò những người trẻ như chúng cháu cố gắng học 
hành, khám phá cuộc sống nhiều hơn, sáng tạo nhiều hơn rồi một mai về xây dựng 
bản làng. Không phải bia nhưng chúng ta đã có những vại rượu cần đầy mê ly, sản 
vật của núi rừng cũng đầy ắp những xôi nếp nương biến hóa muôn màu, những 
măng, những rêu đá, những thịt hun khói bếp để qua cả năm dài... những thứ đó đã 
nuôi lớn già, nuôi lớn cháu và những người con của bản làng. Chẳng biết mai này 
người muôn phương có quyến luyến chúng ta nếu như biết đến những hương vị ấy? 
Ẩm thực nước mình phong phú lắm, nhiều địa phương còn chưa có dịp quảng bá 
được hết đến bạn bè quốc tế và ở quê mình cũng vậy. Lại nói về những trang trại mà 
Quỳnh chỉ cho cháu, đó không chỉ là nơi chăn nuôi gia súc, trồng trọt hoa màu mà đó 
còn là nơi trải nghiệm thiên nhiên tuyệt vời. Nhiều trang trại đã trở thành điểm đến yêu 
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Lời đầu: Bài viết này tôi đặc biệt dành tặng thầy S.A., vị giáo sư người Ireland 
đáng kính đã luôn tiếp sức và truyền lửa cho tôi trên con đường thực hiện ước 
mơ chinh phục Hòn ngọc lục bảo; cảm ơn gia đình của tôi, vì tình yêu bao la, 
sự ủng hộ và động viên từ họ là những điều quý giá nhất mà trên đời này không 
gì có thể thay thế được.
 “Thầy yêu Ireland, quê hương của thầy vô cùng tận. Một ngày nào đó khi em 
đã đạt được ước mơ, bằng tất cả lòng tự hào và niềm hân hoan, thầy sẽ đợi 
em ngay tại The Confession Box. Chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức những 
ly Guinness thơm ngon, và khám phá những gì tuyệt vời nhất về đất nước này 
mà ngay cả câu từ hay văn thơ cũng không thể nào lột tả hết được”, thầy S.A. 
đã nói với tôi như thế trước lúc chia tay, giữa cái nắng oi bức của mùa hè năm 
2017, hòa cùng cái lạnh đến tê dại thoát ra từ cánh cửa tự động tại Ga Quốc 
tế, Sân bay Quốc tế Đà Nẵng.
Trong suốt cuộc đời mình, tôi luôn cảm thấy biết ơn, tự hào và rất đỗi hạnh 
phúc khi không chỉ được làm những điều mình thích và viết về những gì mình 
đam mê; mà còn có thể sử dụng sức mạnh của ngôn từ để tìm tiếng nói chung 
trong cộng đồng, kể những câu chuyện cùng bài học mà tôi đã rút ra, hay 
truyền cảm hứng cho người khác. Ireland trong tim tôi không chỉ là một quốc 
đảo mà tôi hằng ao ước được đặt chân đến; một nơi giàu bản sắc văn hóa với 
những con người thân thiện và hàng loạt những cảnh đẹp, thi vị rất nên thơ; 
những con phố nhộn nhịp, rực rỡ sắc màu và tràn đầy tiếng cười tưởng như 
chỉ xuất hiện trong những cảnh phim âm nhạc kinh điển; những quán rượu là 
nơi hò hẹn, tề tựu mỗi đêm, hay mối tình chớp nhoáng nhưng điên dại được 

MỘT NGƯỜI VIỆT 
YÊU IRELAND: 
IRISH STEPDANCE
LÊ BẢO LÂM        |        Đà Nẵng

thích của khách du lịch, và cháu cũng ước mong vào một ngày nào đó cháu sẽ 
có cơ hội được đến thăm những nơi ấy, cháu tin rằng đi nhiều hơn, sống nhiều 
hơn nữa rồi cháu sẽ tìm được những câu trả lời dành cho những câu hỏi của 
chúng ta hiện tại, cũng như sẽ tìm được hướng đi mới cho mình trong tương 
lai…
Hôm nay viết đến đây, cháu xin phép già được dừng bút thôi già ạ. Tiết học đầu 
tiên của cháu trong ngày cũng sắp bắt đầu rồi, hôm nay có tiết ngoại khóa mà 
cháu và Quỳnh cùng đứng lớp. Cũng như những đứa học trò cháu háo hức 
lắm, vì hôm nay thầy Quỳnh sẽ dạy mọi người nhảy, những điệu nhảy từ Ire-
land. Mong một ngày không xa cháu cũng sẽ mang điệu múa xòe, múa sạp của 
bản làng mình đến một nơi xa, được cùng nhảy múa trong tiếng hò reo vui với 
những người bạn mới từ muôn phương trời như thế.
Cháu kính chúc già vạn điều bình an!
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thuật đẹp hơn; nghệ thuật chỉ thực sự thành công khi nó chạm đến trái tim của mọi 
người một cách sâu sắc nhất. Thật không thể đợi cho đến khi tôi có thể chính thức 
được xem và hòa mình cùng điệu nhảy này ngay tại Ireland yêu dấu!
 “Mới đầu thì có vẻ khó, nhưng khi đã thành thục thì thầy đảm bảo ai cũng sẽ thích 
ngay. Irish Stepdance sẽ không thể lẫn vào đâu trong cái thế giới luôn đa dạng văn 
hóa và bản sắc dân tộc này” – thầy S.A. đã nói, giống hệt như những gì mà những 
người bạn Ireland nhiệt thành thường nói với tôi.
Quả thật là vậy. Nếu các anh lính trong binh đoàn Tây Tiến say mê tiếng khèn cùng 
những vũ điệu miền núi mềm mại, thướt tha; thì tôi lại bị mê hoặc bởi những đôi chân 
thoăn thoắt, điêu luyện cùng tấu nhịp nhanh và vui tươi, những động tác nhảy tuyệt 
đẹp vốn chỉ có ở Irish Stepdance. Những con người tài năng ấy đã làm thế nào để 
có thể không cử động đôi tay mà vẫn giữ được thăng bằng, trong khi đôi chân vẫn 
thoăn thoắt và thực hiện điêu luyện những động tác phức tạp theo nhịp dồn hối hả? 
Irish Stepdance là một điệu nhảy độc nhất giúp cho Ireland vẫn luôn tỏa sáng và trở 
nên khác biệt so với những nền văn hóa còn lại trên thế giới. Ireland không những 
thật đẹp và rất đỗi độc đáo trong mắt tôi; nó còn là một phần mà tôi luôn muốn được 
thuộc về. Quả thật tôi đã không sai khi phải lòng một đất nước tuyệt vời như thế! Tôi 
rất hy vọng sau này sẽ có thể trở thành một trong những người góp phần xây dựng 
chiếc cầu nối giao lưu văn hóa, giới thiệu đến người Việt những gì đẹp nhất về quốc 
đảo Ireland và ngược lại, mang tầm vóc của đất nước Việt Nam không chỉ đến Ire-
land, mà còn vươn xa khắp thế giới.
Nếu điệu nhảy Irish Stepdance và bản sắc văn hóa là hai trong những điều mà tôi 
thích nhất về Ireland, thì khát vọng và ước mơ chính là phương tiện giúp tôi đến gần 
hơn với nơi ấy. Ước mơ du học nói chung và khao khát được đặt chân đến Ireland 
nói riêng đã thay đổi bản thân tôi rất nhiều, theo những hướng tích cực nhất; và tình 
yêu của tôi dành cho nơi này mãi mãi sẽ không bao giờ đổi thay. Tôi sẽ nhớ mãi 
lời dặn của thầy S.A., người đã dạy cho tôi rất nhiều điều về Ireland: “Hãy cố gắng 
đạt được ước mơ của em. Thấy em thành công, đó cũng là một trong những ước 
nguyện lớn nhất của thầy!”. Nhất định em sẽ không bỏ cuộc, hẹn gặp thầy tại Ireland 
vào một ngày không xa nhé!
Trước khi kết thúc bài viết này, tôi chân thành cảm ơn Education in Ireland Vietnam, 
Friends of Ireland in Vietnam, Irish Embassy in Vietnam, CSDS VN cùng Ban Giám 
khảo đã làm việc rất vất vả để có thể mang lại cho chúng tôi – những thí sinh dự thi, 
cơ hội tuyệt vời này. Tôi xin dùng chút khả năng làm thơ vẫn còn non nớt của bản 
thân để dành tặng thầy S.A. và tất cả mọi người một đoạn ngắn về Ireland. Hy vọng 
thầy cũng sẽ đọc được nó, vốn tiếng Việt của thầy phải nói là không thể chê vào đâu 
được:
“Ôi Ireland, tôi yêu vô cùng tận
Từng lâu đài, ngọn núi và con sông
Những con phố rạo rực bao ánh sắc
Những điệu nhảy hân hoan trong ánh nắng
Cho hồn tôi mộng mơ bao say đắm
Đất nước này, mãi mãi ở trong tim”.

nhắc đến trong bài hát Galway Girl của Ed Sheeran. Ireland đối với tôi còn như một con 
người, vừa xa lạ vừa thân quen. Đủ thân quen để tôi thấu hiểu và thêm yêu; nhưng 
đồng thời cũng rất đỗi xa lạ, bí ẩn khiến tôi càng thêm phần đam mê, khát khao được 
khám phá. Viết về sự thật và viết bằng cả trái tim là hai trong những nguyên tắc quan 
trọng nhất của tôi khi cầm bút. Chính vì thế, tôi sẽ dành trọn bút lực và tấm lòng của 
mình để viết về Ireland, cụ thể là Irish Stepdance – điệu nhảy truyền thống của Xứ sở 
cỏ ba lá, một trong những “món đặc sản” mà tôi yêu thích và trân trọng nhất về đất 
nước này.
Dù những ghi chép chính xác về nguồn cội đầu tiên đã bị mất đi theo dòng thời gian 
của lịch sử, Irish Stepdance là một sự tôn vinh tuyệt vời cho nền nghệ thuật và bức 
tường thành văn hóa độc đáo của Ireland. Trong đó, tiêu biểu hiện lên là hình ảnh 
những người vũ công với phần thân trên được giữ nguyên trong suốt tiết mục nhảy 
(có rất nhiều giả thuyết được đặt ra xung quanh “nghi thức” này, hầu hết đều thuộc 
về những quy tắc và lí tưởng trong tôn giáo, cụ thể là Thiên Chúa giáo); còn đôi chân 
thì thoăn thoắt với những chuyển động tuy rất nhanh, dứt khoát nhưng chuẩn xác vô 
cùng. Khởi nguồn là một trong những nét truyền thống, là niềm tự hào của biết bao 
người dân Ireland, Irish Stepdance sau đó đã được “cách tân” và nâng lên một tầm 
cao mới bởi phần trình diễn Riverdance tại Eurovision Song Contest vào năm 1994. 
Loại hình nghệ thuật biểu diễn này ngay lập tức đã trở thành một phần của nền văn 
hóa pop toàn cầu, là sự trỗi dậy mạnh mẽ của văn hóa Ireland, thống nhất cộng đồng 
của họ trên toàn thế giới. Theo thầy S.A., đây là điệu nhảy tượng trưng cho một dòng 
sông, biểu tượng của vòng đời và kinh nghiệm di cư của người Ireland. Nhiều tờ báo 
danh tiếng cũng đã đánh giá điệu nhảy này với lòng tự hào cùng những câu từ ca 
ngợi tuyệt vời nhất. Trang phục biểu diễn cũng là một trong những điểm nhấn của Irish 
Stepdance. Nếu những vũ công nhảy điệu Reels (ở tiết tấu nhanh, nhịp 2/4 hoặc 4/4) 
thường mang những đôi giày Ghillies mềm mại, thì ở điệu Jig nhẹ nhàng và thanh thoát 
với nhịp 9/8, họ lại chuộng hơn những đôi giày đế cứng. Khi đến xem một buổi trình 
diễn Irish Stepdance, khán giả sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng những bộ trang phục đẹp 
mắt, được thiết kế công phu nhưng không hề mang vẻ cầu kỳ. Các tông màu thuộc về 
truyền thống đất nước như trắng, cam và sắc xanh vẫn luôn được những nhà thiết kế 
lồng ghép rất táo bạo, tạo nên sự giao thoa tuyệt đẹp của những gì hiện đại theo dòng 
thời gian của tạo hóa, mà vẫn không hề mất đi những nét đẹp tuyệt mỹ vốn đã thuộc 
về thời xa xưa. Cùng với nhịp trống dồn và giai điệu vui tươi phát ra từ vĩ cầm và sáo, 
những vũ công sẽ đồng hành với khán giả trên chuyến tàu tốc hành phiêu lưu, thưởng 
ngoạn nền văn hóa, nghệ thuật tuyệt vời của Ireland từ xưa đến nay. Như thầy S.A. đã 
nói: “Đến Ireland mà chưa được thưởng thức Irish Stepdance thì thật là uổng phí!”. 
Khi điệu nhảy kết thúc, vũ công ngừng chơi cũng là lúc những khúc vĩ thanh sẽ mãi 
còn đọng lại trong lòng khán giả - những dư vị tuyệt vời của cả một kiệt tác văn hóa, 
nghệ thuật. Sẽ không có ai rời khỏi nơi biểu diễn mà không háo hức, mong ước quay 
ngược thời gian để lại một lần nữa được đắm chìm trong cái thế giới đầy sắc màu và 
điều kì diệu. Tôi cũng cảm thấy như vậy sau khi được thưởng thức phần trình diễn 
tuyệt vời của các bạn trẻ trong một ngày hội giao lưu văn hóa tại Việt Nam, bởi không 
chỉ có truyền thống, lịch sử, văn học, ẩm thực, con người hay âm nhạc, điệu nhảy Irish 
Stepdance cũng là một trong những yếu tố tạo nên sợi dây vô hình nhưng mạnh mẽ, 
nối kết tâm hồn tôi với Ireland. Là một kẻ si mê nghệ thuật, tôi vẫn thường hay quan 
niệm rằng: vẻ trang hoàng, hào nhoáng và rực rỡ bên ngoài không thể khiến cho nghệ 
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