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LÀ PHẦN THỨ HAI CỦA TẬP THƠ 
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TÁC GIẢ TRẦN XUÂN AN ĐÃ CÔNG BỐ PHẦN THỨ NHẤT. 
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Tập hợp, tạo thành tệp PDF 

Ngày 10-12-2017 HB17 
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Tập thơ thứ mười tám 

trong ba mươi chín (39) đầu sách của tác giả 
& một (01) sưu tập sử liệu 
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Bài 31 
Bài 1 sau phần 1 tập thơ Chiếc cầu Chiến tranh Lạnh 
HOÀ GIẢI LÀ KÊU ĐÒI 
Trần Xuân An 
 
đạn bom, rủa nguyền, bao năm rền nổ 
ai chết? Nhà ai tan? Ai nát đời? 
kẻ quyền cao lành lặn, chỉ tỏ ra ban phúc 
hoà giải là quyền sống! Dân đen đòi 
 
tôi, dân đen mặt trắng, công dân cầm bút 
quý đỏ, yêu vàng, chỉ chống ngoại xâm 
bút nằm là Cầu Ý Hệ trầm tư Chiến tranh Lạnh  
bút đứng là cột thu lôi Trái Đất – Việt Nam. 
 
T.X.A. 
25-9-2017 HB17 
 
Đã công bố trên Facebook: 
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/193753107652
0834 
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Bài 32 
Bài 2 sau phần 1 tập thơ Chiếc cầu Chiến tranh Lạnh 
TỰ HÀO,  
MONG CÙNG TẠ LỖI 
Trần Xuân An 
 
Đỏ hay Vàng đều nặng tội với núi sông  
tội hai phía dựa vào mấy phe giặc ngoại  
khiến dân tộc chia lìa, máu xương đau mãi  
ngẫm lại, cho lịch sử nghìn sau nhẹ lòng! 
 
Vàng ít, Đỏ nhiều, góp công với núi sông 
cũng đều tạ lỗi cho tâm hồn rộng mở 
vài thế hệ chiến tranh rồi về huyệt mộ 
lịch sử ghi công, nhưng sợ chẳng nhẹ lòng! 
 
Đỏ tay sai Nga, để cứu thoát núi sông 
Vàng nguỵ Mỹ, yêu nước, chính danh triều Nguyễn  
đều cùng tạ lỗi, rửa vết nhơ quyền biến 
sử ghi công, rõ tội, nghìn sau sáng lòng! 
 
ba mươi năm Đỏ - Vàng, đau xé núi sông 
trên đất hay trên đầu, giặc nào chiếm đóng? 
tự hào rụng rơi năm ngoại cường hỗn lộng (*) 
ta tạ lỗi cho ta, nghìn sau sáng lòng! 
 
bắt chước Đỏ - Vàng, thêm tan nát núi sông 
thuở thế nước mình, không cách nào khác được 
mang nhãn hiệu ngoại cường, hai bên siết buộc 
“nguỵ” như “tay sai”, nghìn sau nhớ rõ lòng! 
 
cùng tạ lỗi để rửa danh dự núi sông 
còn miệt thị nhau, rõ tham riêng quyền lợi 
sử sẽ ghi, bốn hai năm, tâm vẫn tối  
chiến tranh đâu vì Tổ quốc, chỉ tối lòng! 
 



8 
 

Trần Xuân An – Chiếc cầu Chiến Tranh Lạnh – tập thơ, phần 2 

T.X.A. 
11 &13-10-2017 HB17 
.............................. 
 
(*) Nhật (1945), Pháp (1954), Mỹ (1973/1975), Trung Quốc 
(1979/1988), Nga Xô (1991). 
 
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/194518322575
5619 
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Bài 33 
Bài 3 sau phần 1 tập thơ Chiếc cầu Chiến tranh Lạnh 
THÔI RỦA NGUYỀN NHAU  
NGỤY VÀNG, TAY SAI ĐỎ 
Trần Xuân An 
 
tưởng Vàng dựa vào Pháp  
thật ra, dựa Mỹ thôi 
tưởng Đỏ dựa Trung Quốc 
thật ra, dựa Nga rồi 
 
ba mươi năm xương máu (1) 
mấy thực dân rụng rơi 
tận cuối Chiến tranh Lạnh (2) 
Việt Nam mình chơi vơi... 
 
đau cắt đôi, biên giới 
còn đau, sôi biển khơi 
quặn thắt niềm danh dự 
hai ngăn tim nước tôi 
 
nỗi đau xa rộng nữa 
ta thù nhau, hẹp hòi  
hai Việt Nam, thuở đó 
bôi nhau là tự bôi... 
 
cắt đôi, Chiến tranh Lạnh 
đều lệ thuộc, khôn nguôi 
mấy triệu oan hồn vọng  
lòng ta dựa muôn nơi 
 
Đỏ thắng cho ra thắng: 
cái tâm đừng nhỏ nhoi  
Vàng bại cho ra bại: 
cũng chính nghĩa, mỉm cười 
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thật ra, ai đỏ nữa 
ngay Đỏ xưa rực trời 
thật ra, ai vàng nữa 
danh dự thuở xa xôi. 
 
T.X.A. 
14-10-2017 HB17 
.................................. 
 
(1) 1945-1954-1975 
(2) 1945-1991 
 
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/194667089894
0185 
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Bài 34 
Bài 4 sau phần 1 tập thơ Chiếc cầu Chiến tranh Lạnh 
KHI ĐỌC BÌNH LUẬN ĐẠI HỘI ĐẢNG 
TRUNG QUỐC XIX, VỀ BIỂN ĐÔNG 
Trần Xuân An 
  
Trung Hoa màu phong kiến  
giặc "Thiên triều" ngàn năm  
Trung Quốc màu cộng sản  
tay sai Nga, vẫn thâm! 
 
triều trời, là khoác lác 
Nga nô, Xô bặt tăm 
giấc mơ Trung Hoa mới 
cũ rách, xương biển ngâm 
 
chẳng kích thù, bạo lực 
đại đồng như nụ mầm 
tôi ước cho Trái Đất 
nhưng thế là duy tâm? 
 
giấc mơ Trung Hoa mới: 
bạo lực nổ và ngầm 
đại đồng cũng mơ ước: 
dân chủ, sạch ngoại xâm 
 
nhưng triều trời, cái rốn  
hay Nga nô, đáy hầm 
thân phận nào cũng vậy 
Trung Quốc nguyên lòng tham! 
 
T.X.A. 
19 & 20-10-2017 
 
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/194952523198
8085 
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Bài 35 
Bài 5 sau phần 1 tập thơ Chiếc cầu Chiến tranh Lạnh 
HÌNH TƯỢNG NỮ,  
LỜI QUÊ KHÔNG GÓP NHẶT (1) 
Trần Xuân An 
 
tôi cũng muốn như Đặng Trần Côn 
đau nỗi niềm chinh phụ 
tôi cũng muốn như Nguyễn Gia Thiều 
oán thương đầy lòng cung nữ 
và nhập thân Kiều (bán mình làm muông thú!) 
như Nguyễn Du 
 
đều là đàn ông, nhưng có lẽ hồn thơ 
khiến họ quên phắt vung gươm mà dệt lụa  
những tấm chữ tằm tơ 
 
qua thời ước mơ như thuở cầm bút xưa 
cởi trói, ngôn từ mạng toàn cầu chát chúa 
vọng vang nổ bùng máu lửa  
chiến tranh sông Gianh gói gọn như bàn cờ 
chưa phải thời đỏ vàng, cả thế giới trên bản đồ 
bao cô gái, người mẹ vạn lần giẫy giụa 
giữa bao Bến Hải đôi bờ 
 
tôi vung gươm văn mẻ, đâu chỉ dệt lụa thơ thô (2) 
với lịch sử và hôm nay, còn bóng hình quá khứ 
cúi đầu học các thi sĩ xưa – hình tượng nữ. 
 
T.X.A. 
20-10-2017 HB17 
. 
(1) "Lời quê góp nhặt dông dài" (Nguyễn Du, Truyện Kiều). 
(2) Vung gươm: làm thơ, viết văn chống giặc ngoại xâm. 
 
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/194962446531
1495  
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Bài 36 

Bài 6 sau phần 1 tập thơ Chiếc cầu Chiến tranh Lạnh 
ĐÚC KẾT 
Trần Xuân An 
 
chiến công:  
ba đoá đào đỏ * 
hai bông mai vàng * 
 
vàng là kinh tế tư doanh 
đỏ, rồi phải chuyển thành dịu lành  
đại đồng tự nguyện 
 
đỏ như vàng 
cần dân chủ trên móng nền thời gian 
bao phố làng hoà giải sau cuộc chiến 
 
trời hỡi, ba mươi năm đỏ – vàng  
tàn khốc, tan hoang 
mấy triệu người chết, bao phận người dập nát? 
 
thuật ngữ như quả đấm, cái tát  
như đạn khô khốc, như súng khô khan  
cầu Ý Hệ, khởi đầu từ trăm năm ngoại xâm. 
 
T.X.A. 
21-10-2017 HB17 
(*) Đỏ và Vàng, hai chiến tuyến, chống năm ngoại xâm (1945-
1975): Nhật, Pháp, Liên Xô, Trung Quốc, Mỹ. 

 
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/195000626527
3315 
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Bài 37 
Bài 7 sau tập phần 1 thơ Chiếc cầu Chiến tranh Lạnh  
LỚP TRẺ VIỆT NAM SAU 30-4-1975 
Trần Xuân An 
 
lớp trẻ nước mình 
sinh ra sau chiến tranh 
đã trưởng thành 
mắt sáng rõ 
xuyên bao tàng thư, luận chiến - chứng nhân 
 
họ sẽ thấy lịch sử sát sau lưng, lạ chưa từng có 
trên con đường dài mấy nghìn năm, từ xưa cổ: 
Đỏ với Vàng giết nhau vì đều chống xâm lăng 
vì đều là Việt Nam yêu nước Việt Nam 
 
lứa tuổi trong chiến tranh cầm súng 
hay chưa bao giờ cầm súng 
lắm người vẫn kẹt giữa hai gọng kìm chiến tranh 
kẹt trong thất thế hay trong lợi quyền, lúng túng 
không hiểu nổi ba đoá đào đỏ ửng 
hai bông mai thắm vàng 
nở ra trên lịch sử đất nước chống xâm lăng 
 
lớp trẻ, tương lai dân tộc thuộc về họ 
tuổi già còn sống khoẻ nhưng thuộc về nghĩa trang  
văn và sử tương lai thuộc về họ: 
Đỏ hay Vàng Việt Nam đều chống xâm lăng 
 
năm đầu sách hoà giải Đỏ - Vàng  
tôi viết về sự thật đó  
trên mạng toàn cầu gửi khắp thế gian 
nhưng tôi biết đất nước chưa bình an  
nếu chậm ngày văn và sử mới. 
 
T.X.A. 
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21-10-2017 HB17 
 
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/195059857854
7417 
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Bài 38 
Bài 8 sau phần 1 tập thơ Chiếc cầu Chiến tranh Lạnh 
NGÀY GIỖ, MẸ VỀ CHÙA  
Trần Xuân An 
 
mười năm đến cõi hương linh biếc  
Mẹ sống cùng người thân khuất xưa 
ngày giỗ, cơm chay, kinh toả nến  
Mẹ thăm con cháu trong hương chùa. 
 
T.X.A. 
11-9 Đinh Dậu HB17 
(30-10-2017) 
 
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/195419197818
8077 
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Bài 39 
Bài 9 sau phần 1 tập thơ Chiếc cầu Chiến tranh Lạnh 
NGÀY GIỖ, MẸ VỀ NHÀ  
Trần Xuân An 
 
giỗ Mẹ, trầm dâng, hương thoảng trắng  
như sương tóc bạc chải chiều tà  
trần nhà vuông hẹp thành trời rộng  
con cháu nhớ thời ngước ngó xa. 
 
T.X.A. 
11-9 âm lịch HB17 
(30-10-2017) 
 
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/195467427480
6514 
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Bài 40 
Bài 10 sau phần 1 tập thơ Chiếc cầu Chiến tranh Lạnh  
BÃO LŨ CHIẾN TRANH 
Trần Xuân An 
 
lũ rừng, đất lỡ, khơi lùa bão 
trăm xác người, nhớ triệu xác người 
lịch sử bão xương cùng lũ máu 
bốn hai năm vẫn tái môi cười! 
 
T.X.A. 
04-11-2017 HB17 
 
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/195650196129
0412 
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Bài 41 
Bài 11 sau phần 1 tập thơ Chiếc cầu Chiến tranh Lạnh  
NGÀN NĂM LỊCH SỬ, 
KHỞI NGHĨA, CÁCH MẠNG 
Trần Xuân An 
 
bao cuộc máu sôi từ đất lúa 
sắt rèn, chày vữa, lửa hàn ngời 
may ra quy luật vơi hoang dã  
độc lập, cũng thành quý tộc thôi! 
 
T.X.A. 
12 – 14: 05, 04-11-2017 
 
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/195655224795
2050 

 
 



20 
 

Trần Xuân An – Chiếc cầu Chiến Tranh Lạnh – tập thơ, phần 2 

Bài 42 
Bài 12 sau phần 1 tập thơ Chiếc cầu Chiến tranh Lạnh 
HAI GỌNG KÌM LỊCH SỬ  
ĐÃ GÃY  
Trần Xuân An 
 
Quốc khánh Nam vàng, triều Chúa đổ * 
Tháng Mười Nga đỏ, Xô không còn * 
thực dân hay cực quyền, hai gọng?  
Đổi mới bung kìm, giữ nước non. 
 
T.X.A. 
14 – 15:10, 05-11-2017 HB17 
............................ 
 
(*) 1-11-1963; 07-11-1917 – 25-12-1991. 

 
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/195701478457
2463 
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Bài 43 
Bài 13 sau phần 1 tập thơ Chiếc cầu Chiến tranh Lạnh 
BẢY MƯƠI TƯ NĂM ĐỎ NGA  
Trần Xuân An 
 
Nga tự khởi đầu, kết thúc cũng tự Nga 
nhân loại hiểu tư sản và đằng sau chuyên chính đỏ  
để độc lập cho nhiều quốc gia, Liên Xô rã đổ 
nhưng dân cày, người thợ mãi sáng nhân quyền! 
 
thế giới vẫn cần tiếng nói phản biện  
nên còn một trăm linh ba chính đảng Búa liềm 
nhưng quá ít phiếu bầu, chẳng ai ưa bạo lực 
thôi cầm quyền, màu đỏ Nga vẫn biểu tình nghiêm. 
 
T.X.A. 
18:05, 06-11-2017 HB17 
 
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/195712808122
7800 
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Bài 44 
Bài 14 sau phần 1 tập thơ Chiếc cầu Chiến tranh Lạnh 
QUY LUẬT TỰ NHIÊN  
NHƯNG TRONG XÃ HỘI 
Trần Xuân An 
 
chúa đất, doanh nhân từng khiếp vía 
búa liềm cách mạng, bão điên hồng  
thặng dư quá mức mồ hôi ngọc  
bóc lột, ngọc thành: máu, đạn đồng! 
 
bão đỏ trả thù giai cấp đó 
Tháng Mười Nga đã tĩnh tâm rồi 
nay trên luật tự nhiên: nhân luật 
chất xám, mồ hôi sáng nụ cười? 
 
cú đấm, bảy tư năm, quá tả 
con người không thể thành thần tiên 
hót chuyên chính giấu mưu lồng sắt  
dân chủ, mồ hôi chặn cực quyền! 
 
tôi vẫn trọn đời cầm bút viết 
bút chung thân phận búa và liềm 
mồ hôi, chất xám đều thành ngọc  
chế ngự quan quyền bằng ngọc quyền 
 
chủ đất, doanh nhân xin nhớ nhé 
công bằng giữa xã hội loài người 
búa liềm vẫn sẵn bão bùng đỏ 
quy luật muôn đời là vậy thôi! 
 
T.X.A. 
10:11, 06-11-2017 HB17 
 
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/195740195120
0413  
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Bài 45 

Bài 15 sau phần 1 tập thơ Chiếc cầu Chiến tranh Lạnh 
LẠI GIẬT MÌNH, KIẾN NGHỊ  
Trần Xuân An 
 
Tháng Mười Nga trăm tuổi  
treo dọc cờ Liên Xô 
giật mình, Nhà nước ấy  
khắp nước ta, bao giờ! 
 
nhớ lá cờ Mặt trận 
đảo lộn đất với trời * 
còn nét riêng độc lập 
quốc thể, Nhân Dân ơi! 
 
T.X.A. 
07:01, 07-11-2017 HB17 
............... 
 
(*) "Lá cờ nửa đỏ nửa xanh / màu đỏ của đất màu xanh của trời / 
ngôi sao chân lí của đời", thơ Tố Hữu, trong “Nước non ngàn 
dặm”, 1973. 

 
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/195779966782
7308 
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Bài 46 
Bài 16 sau phần 1 tập thơ Chiếc cầu Chiến tranh Lạnh  
ĐẮNG CAY THÀNH ĐẤT NƯỚC 
Trần Xuân An 
 
mưa gió lùa xoay thơ bão lũ 
bao bài đã viết, trên lòng tay 
mỗi năm chia gánh niềm đau biển 
bão đến từ đâu nước mắt đầy 
 
chia gánh ngàn năm rừng rú thét  
lũ từ đâu sạt núi xô cây 
Biển Đông thành máu, Trường Sơn thịt 
Đất nước là chia cả đắng cay! 
 
gánh biển bão dày, Đất nước biển 
gánh rừng lũ xé, Núi sông rừng 
yêu thương giữ lấy rừng và biển 
suốt mấy nghìn năm nước mắt rưng 
 
giấy chủ quyền ta là bão biển 
lũ rừng, công chứng bởi thiên nhiên  
gánh Hoàng Sa bão, Trường Sơn lũ 
bão lũ từng năm, rõ chủ quyền 
 
bão biển từ “Quần đảo Bão tố”* 
mấy khi lướt nhẹ lên Trung Hoa!  
biển như rừng, chịu đau riêng Việt  
gánh trọn nỗi đau: Đất nước ta! 
 
ừ nhỉ, hiếm hoi cơn bão lạc 
lên Trung Hoa tận Trường Sa này 
Hoàng Sa, bão khách hiếm hoi ngược  
tâm Biển Đông vào bờ Việt đây 
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ta khổ với Trường Sa bão khổ 
ta đau, ừ nhỉ, đau Hoàng Sa 
khổ rừng do lũ, đau từ biển  
khổ đau ta, thành Đất nước ta! 
 
nhưng hạnh phúc đầy thơ núi biển  
trời xanh quần đảo, nắng rừng vàng 
tràn nguồn sống, bởi khi tràn bão  
ta lút cùng quăng quật, nát tan. 
 
T.X.A. 
06:13 – 08:43, 08-11-2017 HB17 
& 09-11-2017 
 
* “Quần đảo Bão tố”: Trường Sa. 
Tuyệt đại đa số các cơn bão từ Thái Bình dương đi qua Hoàng Sa 
và Trường Sa, đặc biệt số bão hình thành từ “Quần đảo Bão tố” 
(Trường Sa) đều đi vào Việt Nam. 

 
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/195828152111
2456 
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Bài 47 
Bài 17 sau phần 1 tập thơ Chiếc cầu Chiến tranh Lạnh   
NẾN SINH NHẬT,  
HÌNH DUNG THEO ƯỚC LỆ 
Trần Xuân An 
 
nếu thắp tuổi như người 
mình, sáu mươi mốt nến 
chắc phải thổi nhiều hơi 
với nụ cười mỉm môi 
 
tuổi lòng mẹ tinh khôi 
búp lửa – hạt lúa khén 
lớn dần như chiếc kén 
mình sáu hai nến rồi! 
 
thổi lửa về đất đến * 
nơi oà khóc chào đời 
và bao làng phố mến  
cho mình đầu đội trời 
 
thổi lửa tới xa xôi 
cõi tử quy không hẹn * 
nhưng vội chi bấc mồi 
tương lai còn dăm mươi! 
 
nói dóc, cho vui thôi 
số phận như dao bén 
cắt tuổi người như chơi  
mỗi năm, nên kết đời 
 
mình không xả rác rến 
trong sách mạng xong xuôi 
thành sách giấy? Sao nghẹn? 
lưu giữ giùm, bạn ơi! 
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sinh nhật mình, sáng soi 
sáu hai đầu đũa nến 
nến ước lệ, không vơi 
chỉ ước vọng – lửa ngời. 
 
T.X.A. 
06:12 – 10:36, sinh nhật, 10-11-2017 HB17 
........................ 
 
* Theo quan niệm xưa, đọng lại trong tâm thức dân gian: “Sống 
gửi, thác về” (sinh kí, tử quy), thể hiện tinh thần lạc quan (niềm tin 
hoặc mơ ước) về sự trường sinh của sinh mệnh, mặc dù trăm 
năm đến sống ở trần gian (cõi tạm) là ngắn ngủi. 

 
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/195918006435
5935 
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Bài 48 
Bài 18 sau phần 1 tập thơ Chiếc cầu Chiến tranh Lạnh 
TUỔI THỜI ĐỎ VÀNG 
Trần Xuân An 
 
mỗi người, đọng tuổi vạn năm 
bốn ngàn năm Việt lắng trầm vào thân 
nến sinh nhật tuổi đỏ vàng 
từ thời ta, lửa thắp ngàn vạn sau. 
 
T.X.A. 
09:14, 15-11-2017 HB17 
 
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/196160187744
7087 
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Bài 49 
Bài 19 sau phần 1 tập thơ Chiếc cầu Chiến tranh Lạnh 
HOÀNG SA, CỜ ẢO PHẢI THẬT  
Trần Xuân An 
 
sinh nhật mình, kẻ đau nỗi đỏ vàng nội chiến 
cơn bão Hải Quỳ dừng lại ngoài Hoàng Sa (1) 
APEC trải thảm hoa 
ba ngoại cường, thời Chiến tranh Lạnh, cùng đến  
ngỡ cờ ảo Trung Lập trung hoà (2) 
hoá thật, trên quần đảo tổ tiên ta 
Hoàng Sa, quần đảo nam Vĩ tuyến 
quê nhà, còn đau uất nghẹn 
chất dồn Đà Nẵng. Mình đắng thời Huế điếng:  
sinh nhật khóc oa oa (3). 
 
T.X.A. 
10:11, 15-11-2017 HB17 
..................... 
 
(1) Haikui: Hải Quỳ, một loại động vật như hoa quỳ biển. 
(2) Tiêu chí theo ngọn cờ Mặt trận: Độc lập, Dân chủ, Hoà bình, 
Trung lập, Thịnh vượng. 
(3) Năm 1956, Trung Quốc xâm chiếm nhóm đảo phía bắc thuộc 
quần đảo Hoàng Sa của nước ta. 
 
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/196161793744
5481   
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Bài 50 
Bài 20 sau phần 1 tập thơ Chiếc cầu Chiến tranh Lạnh 
NHÀ-GIÁO-LƯƠNG-TRI  
TRONG MỖI NGƯỜI 
Trần Xuân An 
 
thầy dạy mỗi người là mẹ cha 
là hạt lúa làng, biển tên đường góc phố 
nhưng bao nhà giáo, ta học từ tuổi nhỏ 
đến khi cứng cáp vào đời? 
 
tất cả dạy ta làm người, người có chữ 
hình thành trong ta lương tri 
lương tri suốt đời theo ta khuyên bảo  
và nếu ta là nhà giáo,  
                    lương tri học trò có nhắc nhở điều chi? 
 
thầy đồ trong văn chương dân gian, kẻ sĩ  
đạo mạo, nghiêm trang bị phàm hoá, tự cợt đùa  
nhưng mọi thời vẫn trọng đạo làm thầy dạy chữ 
hình thành lương tri vững bền qua vạn nắng mưa 
 
nhà giáo không tự nâng thành thần tượng 
chỉ giữ mình, thầy cho ra thầy 
dạy học, mong góp phần hình thành lương tri – tâm sáng 
để học trò cũng tự là người thầy trong mỗi phút giây 
 
biết ơn cõi đời này, Đất nước yêu dấu này  
ơn mẹ cha, quê nhà, ơn chốn đi qua, nơi ở 
đều dạy ta nên người, và ơn bao ngôi trường cũ 
hình thành trong mỗi chúng ta một nhà-giáo-lương-tri. 
 
T.X.A. 
07:12 - 10:46, 19-11-2017 HB17 
Nhân Ngày Nhà giáo năm nay, 2017 
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https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/196338825726
8449 
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Bài 51 
Bài 21 sau phần 1 tập thơ Chiếc cầu Chiến tranh Lạnh 
LỌ HOA LOA ĐÀI, 
VÒNG TAY CHE CHỞ 
Trần Xuân An 
 
Ngày Nhà giáo một thời, dựng lọ hoa Dân chủ 
nhưng trông y chiếc loa đài ngược, trổ một màu 
Đổi mới rồi, mới mãi mãi trăm hoa đua nở 
trong vòng tay thầy cô: nhiều đoá mới, khác nhau? 
 
nếu hoa dân chủ không mị dân, trong lớp học 
bao vết thương lịch sử sẽ chia đau  
ngoài cổng trường, đời bừng lên trung thực  
lọ hoa nở lương tri, vòng tay ôm lấy mai sau. 
 
T.X.A. 
20-11-2017 HB17 
 
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/196397173054
3435 
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Bài 52 
Bài 22 sau phần 1 tập thơ Chiếc cầu Chiến tranh Lạnh 
ĐỘC LẬP THẬT,  
SAO ĐẾN NAY CÒN KHÁT VỌNG! 
Trần Xuân An 
 
trăm năm, đổ máu vì độc lập  
Đỏ lẫn Vàng, chưa độc lập đâu 
đến nay, mọi hội trường, khắp nước 
vẫn cờ Xô treo dọc, lòng đau! * 
 
nghèo, không thể tức thì độc lập 
ba mươi năm nội chiến, vì cờ! 
nay vững mạnh, rất cần thoát xác  
cờ không lệ thuộc, nước còn mơ! 
 
lâu rồi, quẫy ra và rạn nứt 
Trung Quốc muốn trội, không thoát cờ 
Liên Xô trở lại là Nga cũ 
ta trung kiên với bóng mơ hồ 
 
những ngọn cờ chư hầu hai khối  
xin kính đưa vào tủ bảo tàng  
cờ Tổ quốc nên cờ Nước Việt 
cờ mới, tự hào muôn thuở chăng 
 
thương cờ đó như thương áo nính 
rét, trơ thân, phải mượn áo người 
nay vững chãi, trả về Xô cũ 
Xô không còn, lưu bảo tàng tươi 
 
sẽ có ngày trưng cầu dân ý  
khó chi việc đổi mới quốc kì 
kiến nghị, từng đăng trang Quốc hội  
Trống Đồng vang Nguồn sáng quốc uy. 
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T.X.A. 
22-11-2017 HB17 
 
(*) Quốc kì Liên Xô treo dọc, giống y phông sau sân khấu của các 
hội trường nước ta lâu nay. 

 
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/196473317713
3957 
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Bài 53 
Bài 23 sau phần 1 tập thơ Chiếc cầu Chiến tranh Lạnh 
NẾP SỐNG GIỮA ĐỜI ĐA DẠNG  
Trần Xuân An 
 
chỉ viết về tình là yên ổn 
tránh dùi ngoại, qua tay người mình  
đời không một, sống chung nhiều dạng  
lắng nghe, tự vấn, ấm thân tình 
 
đời chưa liền vết thương hậu chiến  
nỗi đau: khát độc lập ngọn cờ 
không cầm bút cũng trăn trở nghĩ  
lẽ nào thời ta không vào thơ? 
 
T.X.A. 
06:03 - 06:55, 23-11-2017 
 
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/196512564042
8044 
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Bài 54 
Bài 24 sau phần 1 tập thơ Chiếc cầu Chiến tranh Lạnh 
TỰ CHẨN BỆNH 
Trần Xuân An 
 
thơ – chụp tâm bằng quang tuyến  
tiểu thuyết – cắt lớp khuynh hướng tôi 
siêu âm trí mình – nghiên cứu sử 
bình và luận – nghe mạch vọng đời 
 
tôi xét nghiệm tôi từng trang viết 
dữ liệu này cộng kia, dọc ngang 
kết luận: rõ năm đầu sách mới 
nhiễm nỗi bệnh chiến tranh Đỏ - Vàng! 
 
bệnh bị thực dân, Chiến tranh Lạnh 
gần như hoặc giống Đức, Hàn, Trung 
Việt Nam bệnh, suốt thời hậu chiến 
thoát chăng, khi hai gọng kìm bung? 
 
tôi vô can, vô can, súng hỡi 
tôi chưa từng đi lính, đạn ơi 
nhưng Bến Hải chảy chia Quảng Trị 
cầu Thạch Hãn nối tuổi giao thời 
 
đơn thuốc cho nước mình, tôi nữa:  
tôn giáo không can dự chính quyền 
chính quyền dân tộc, thôi sùng ngoại 
nước bình yên, cầm bút bình yên. 
 
T.X.A. 
13:20 - 14:40, 25-11-2017 HB17 
 
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/196611577366
2364 
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Bài 55 
Bài 25 sau phần 1 tập thơ Chiếc cầu Chiến tranh Lạnh 
VIẾT VỚI QUYỀN CÔNG DÂN  
Trần Xuân An 
 
nỗi đau quốc thể và hậu chiến 
sao đành nín lặng, không giãi bày! 
mặt trái, phơi nơi cờ, điều lệ  
dại đắng nói ra sự thật cay? 
 
vẫn kính yêu ba đoá đào đỏ * 
và quý thương hai bông mai vàng * 
hoà giải thật, tôi thành người dại 
ai uốn bút là yêu nước chăng? 
 
thời bức hiếp đã qua, bùng nổ 
mạng toàn cầu, lòng dân không mù 
cùng ba đoá đào, ngời quốc thể  
bằng hai bông mai, sáng thiên thu 
 
hai nửa nước chống năm giặc ngoại  
hai chiến tuyến, chỉ một lòng dân 
thương tiêu vong, gắn cùng hiện hữu 
mới quốc kì, nước hết vong thân. 
 
T.X.A. 
20:15 - 22:39, 25-11-2017 HB17 
......................... 
 
(*) Hai nửa nước chống năm giặc ngoại (câu thơ ở khổ cuối bài), 
giai đoạn 1945-1975: Nhật, Pháp, Liên Xô, Trung Quốc, Mỹ. 
 
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/196627824031
2784 
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Bài 56 
Bài 26 sau phần 1 tập thơ Chiếc cầu Chiến tranh Lạnh 
KẾT LUẬN  
TÔI LÀ NGƯỜI DẠI DỘT  
Trần Xuân An 
 
đất nước là núi sông, đồng biển 
mây che núi, rong giấu lòng sông 
đồng khuất lúa xanh, biển thẳm đáy 
tôi dại khờ hỏi hiểu nhau không 
 
hiểu chiến tranh không, ơi hậu chiến 
máu xương ơi, có hiểu máu xương  
tiểu thuyết dại, mỗi tờ hai phía  
trang đất, trang nước, một yêu thương 
 
bút thơ giữa hai gọng kìm ngoại  
phải nhìn thẳng mỗi khối, mỗi miền 
buộc ngàn độ bút, nóng và lạnh  
Cầu Ý Hệ: bút chẳng rã riêng 
 
hiện thực bẻ hai gọng kìm ngoại 
gãy, vẫn còn trong tay người mình 
xin cất đi, cho nước hiểu đất 
Cầu Ý Hệ vẫn bút yên bình 
 
Hiền Lương vàng xanh hai khúc bút 
mực Bến Hải, rõ đỏ và vàng 
tôi dại dột, nối lòng nhân loại  
đất hiểu nước, kết lại trần gian. 
 
T.X.A. 
06:39 - 09:11, 01-12-2017 HB17 
 
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/196869021340
4920 
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Bài 57 
Bài 27 sau phần 1 tập thơ Chiếc cầu Chiến tranh Lạnh 
QUỐC NGỮ ABC, YÊU KHÔNG ĐAU LÒNG 
Trần Xuân An 
 
chữ viết này, xưa là vũ khí 
giặc làm mù kẻ sĩ văn thân 
nhân dân thoát Tàu, rèn thêm chữ 
đánh trả Tây tâm địa thực dân 
 
quốc ngữ, giữ gìn và hiểu đúng 
để lòng yêu chữ không đau lòng  
vũ khí giặc, ta dùng đuổi giặc 
hát hoài điệp khúc với non sông. 
 
T.X.A. 
chiều 01-12-2017 HB17 
 
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/196882164339
1777 
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Bài 58 
Bài 28 sau phần 1 tập thơ Chiếc cầu Chiến tranh Lạnh 
CHỮ THỊ QUỐC NGỮ 
Trần Xuân An 
 
cô gái Việt, nét vẽ Âu – bức tranh Quốc Ngữ! 
là hai mươi chín chữ cái a b c, kẻ sĩ căm thù 
nhưng lâu đời rồi, thuở cái học nhà nho bị phá hỏng 
tranh mang tâm hồn Hàn Thuyên, Nguyễn Du 
 
bức tranh bỗng thành tấm bia, hai mươi chín vết đạn 
viên đạn nào cũng chẳng tội tình gì 
thù kẻ ra lệnh bắn, thù chi chữ cái 
nho sĩ gác bút lông, vẽ tranh bằng chữ bút chì 
 
bức tranh, vẽ bằng hai mươi chín chữ cái 
tôi như gã thư sinh ngủ thiếp trên sách thôi 
tỉnh lại, tranh Quốc Ngữ, nét chỉ là kí hiệu 
ghi âm tiếng nói giống nòi 
 
kho sách chứa đựng cao sang và phàm tục 
nhưng hai mươi chín chữ cái vô tư 
từ điển cũng vô tư, giữ nguyên tiếng nói 
không thể sửa tranh Quốc Ngữ, thiên thu 
 
xưa vũ khí chữ la tinh, giặc bắn càn năm châu lục 
chữ Nôm viết Truyện Kiều cũng đổ máu, hi sinh 
cướp vũ khí giặc, cả trăm nước thắng giặc 
nhìn bản đồ các hệ chữ cái cũng giật mình 
 
cũng giật mình nhìn quanh, Hàn, Thái, Nhật 
như chế tác chữ Nôm, chữ cổ họ tươi nguyên  
họ phát triển, sáng bừng văn chương, công nghệ 
những tên tuổi giáo sĩ xưa, nhoè ích kỉ, có còn thiêng! 
 
giờ có thể sáng tạo lại chăng, tranh Quốc Ngữ mới? 
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sao lại không! Nhưng để làm chi! 
cần gần giống nhau, mẫu tự truyền thông tin, giao tiếp 
đâu cần độc sáng nét màu riêng, độc lập như quốc kì 
 
chinh phụ, cung nữ, ca nhi thi sĩ  
cùng bao cô gái ca dao thay lớp áo chữ Nôm 
trong tranh Quốc Ngữ, điển hình gương vóc Việt 
nguyên vẹn, lấp lánh sao mai, khi tắt sao hôm 
 
tranh Quốc Ngữ, đã trau chuốt, định hình, không sửa nữa 
luyện đọc và nói sáu thanh, chuẩn chữ, chuẩn vần 
tiếng tổ tiên nguyên trên lưỡi, trên môi, nơi thanh quản 
ngàn năm còn tròn vành, rõ giọng, vang ngân. 
 
T.X.A. 
tối 01 & sáng 02-12-2017 HB17 
 
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/196892417338
1524 
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Bài 59 
Bài 29 sau phần 1 tập thơ Chiếc cầu Chiến tranh Lạnh  
ÂM & DƯƠNG  
Trần Xuân An 
 
tôi trải hết lòng mưa, với nắng  
và phơi gan ruột nắng, cùng mưa  
kháng chiến, ngoại tranh trong nội chiến  
chiến tranh trên mạng, đã thôi chưa? 
 
nắng cũ cũng không còn nắng cũ 
mưa xưa đã biến dịch mưa xưa 
nguyên âm trừ nối nguyên dương cộng  
trong từng sợi nắng, mỗi tơ mưa 
 
thế giới đã chia đôi: nội chiến 
nước ta nội chiến mọi nhà ta 
bây giờ nội chiến riêng người một 
mưa nắng, âm dương, thương thịt da 
 
trái đất không thôi mưa, hết nắng 
nắng mưa xanh lại mọi tâm hồn 
chẳng ai mưa suốt hay toàn nắng 
vũ trụ hài hoà mắt biết hôn. 
 
T.X.A. 
05:15 - 08:01, 03-12-2017 HB17 
 
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/969627036644
571 
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Bài 60 
Bài 30 (kết) sau phần 1 tập Chiếc cầu Chiến tranh Lạnh 
GỬI VÀO NGÀN NĂM 
Trần Xuân An 
 
ba đoá đào đỏ * 
hai bông mai vàng * 
muôn đời thơm sử 
dọc dài thời gian 
 
chống năm giặc ngoại 
dù ở hai miền 
khăng khăng một phía 
lương tâm sao yên 
 
mong ngày giũ sạch 
cờ quạt ngoại lai 
người thắng vẫn thắng 
không ai buồn ai 
 
thơ dài câu chữ  
điệp khúc cũng nhàm 
mong hoài vang vọng  
gửi vào ngàn năm. 
 
T.X.A. 
14:23 - 17:01, 03-12-2017 HB17 
........................ 
 
(*) “3 đoá đào đỏ, 2 bông mai vàng”, xin hiểu theo câu thơ sau đó: 

“chống 5 giặc ngoại...”, giai đoạn 1945-1975: Nhật, Pháp, Liên Xô, 
Trung Quốc, Mỹ.  

 
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/196981046329
2895 
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Thay bài tự bạt: 

KHÔNG SỢ HÃI SỰ THẬT LỊCH SỬ,  

Ý THỨC HỆ,  

DÙ GỐC ĐỎ HAY VÀNG  

Trần Xuân An 

 

Khi nói đúng sự thật lịch sử 1945-1975: phe Vàng chống ngoại 

xâm Nga Xô, rồi chống cả Trung Cộng, một phân số người trẻ 

tuổi, chứ không phải tất cả, cảm thấy sợ hãi! Vì như thế, lí lịch 3 

đời của họ dính líu chống cộng, mà chế độ chính trị hiện tại là Đỏ 

– cộng sản! Cho nên, biết thì biết vậy, nhưng họ im lặng, thậm chí 

vờ phủ nhận, để tiến thủ hay chí ít cũng để dễ sống. Tuy nhiên, 

chắc chắn đại đa số người trẻ tuổi cũng như người già cảm thấy tự 

hào vì sự thật lịch sử được sáng tỏ đúng như nó đã diễn ra. 

 

Dù sợ hãi hay tự hào, sự thật lịch sử 1945-1954-1975 là như thế: 

phe Quốc gia - Cộng hoà chống Cộng sản xâm lược là chống ngoại 

xâm Nga Xô, Trung Cộng. 

 

Nga Xô đã tiêu vong cùng Cộng sản Đông Âu, 1991. Tại sao vậy? 

Một trong những nguyên nhân: Nga Xô là đế quốc đỏ; các chư hầu 

khát vọng thoát ách. Trung Quốc, thì chế độ Đỏ hiện hành đã tố 

cáo bằng "Bị vong lục" và đã huyết chiến, 1979-1988; đến nay 

nước ta vẫn còn bị Trung Quốc chiếm quần đảo Hoàng Sa, đá và 

bãi ở Trường Sa! Thế thì, cái còn vướng không phải là chống 

ngoại xâm Nga Xô, Trung Quốc, mà là ý thức hệ. 

 

Bên cạnh sự thật lịch sử – Quốc gia, Cộng hoà yêu nước, chống 

ngoại xâm –, là mặt khác: về ý thức hệ. Nhưng Trung Quốc đã cải 

cách (1972, "bắt tay" với Mỹ); Nga Xô đã cải tổ, cởi mở (1985), 

sụp đổ (1991); Việt Nam đã đổi mới (1986), chuyển mạnh sang 

kinh tế thị trường (tư hữu, tư bản tư doanh...), thừa nhận tự do tín 

ngưỡng, tôn giáo phi chính trị (1). Sự thể ấy có nghĩa là ý thức hệ 

cộng sản sai lầm, phi thực tiễn, chỉ còn là khát vọng không biết 

đến bao giờ mới thành hiện thực: Chủ nghĩa cộng sản chỉ còn là 

một thứ tôn giáo duy vật, mơ tưởng "thiên đàng", đại đồng trên 
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Trái Đất, nhưng rồi sẽ không sùng bái cá nhân (do phản ứng của 

nhân dân, quyết không sùng bái cả Marx). 

 

Quả vậy, cho đến nay, chưa từng có mô hình xây dựng chủ nghĩa 

xã hội nào thành công bền vững mà không dùng đến bạo lực cách 

mạng. Và có dùng bạo lực cách mạng như Liên Xô, Đông Âu, 

Trung Quốc, vẫn chỉ thất bại. Lí tưởng cộng sản càng rõ là tương 

tự như ước mơ tôn giáo. 

 

Như vậy, hiện nay, thừa nhận sự thật lịch sử trên là không những 

hoà giải mà còn là hoà hợp: Đỏ và Vàng đều chống ngoại xâm, 

đều có khát vọng đại đồng (mặc dù "tréo ngoe" là ngoại xâm 2 

Khối; tréo ngoe nhưng cùng chung bản chất yêu nước Việt Nam). 

Tôi nhấn mạnh: Người Việt Nam nào cũng yêu nước, chống ngoại 

xâm (Pháp/Tây Ban Nha, Trung Hoa/Trung Cộng, Nhật, Nga Xô, 

Mỹ) và đều có óc thực tiễn (tính khả thi, tính hiệu quả kinh tế, dân 

sinh, tính phù hợp quy luật con người...). Dĩ nhiên, phe Đỏ hay 

Vàng, đều có người phản quốc thật sự, phi thực tiễn (tư biện, 

hoang đường) thật sự. 

 

Tôi đã viết: 

 

Người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau 

Bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó 

Thời gian lắng lòng, mắt nhìn càng rõ 

Chiếc cầu Ý Hệ, đôi bờ lấm lầm. 

 

“Lấm lầm” là lấm bùn đất, đại đa số đều chân lấm tay bùn; cũng 

có thể hiểu là dây vào sai lầm – sai lầm trong ý thức hệ, ý thức hệ 

sai lầm. 

 

Câu chốt là người Việt bắn nhau, nhưng thực ra là bắn ngoại xâm 

hai Khối, trái ngược nhau về ý thức hệ, thách thức sự tồn tại của 

nhau. Vậy ta thù nhau làm gì! Chỉ thêm dại dột mà thôi. Cái vướng 

này cũng cần tháo gỡ. Đồng thời, cũng rất cần thấy rõ hậu quả của 

quá trình giáo dục, tuyên truyền, đề cao lòng căm thù, lấy căm thù 



46 
 

Trần Xuân An – Chiếc cầu Chiến Tranh Lạnh – tập thơ, phần 2 

làm thước đo lập trường, quan điểm! Căm thù làm nên sức mạnh 

chiến đấu, nhưng trong nội chiến thì phá tan tình đồng bào, và gây 

hệ quả khủng khiếp trong xã hội hậu chiến. 

 

Hoà giải là vậy, và vậy là cơ sở hoà hợp, hoá giải hận thù:  

1) Yêu nước, chống ngoại xâm;  

2) “Thực tiễn là thước đo chân lí” về ý thức hệ. 

 

Người già cần danh dự, cần phục hồi danh dự. Người trẻ cần sự 

thật lịch sử để sáng suốt. Nhà văn chương, nhà sử học cũng vậy, để 

công trình, tác phẩm có giá trị muôn đời, chứ không phải là công 

cụ tuyên truyền rồi vứt vào sọt rác lãng quên. Nhà giáo không 

muốn bản thân họ là cái loa tuyên truyền, mà không được xứng 

đáng là nhà sư phạm khoa học, có lương tri, lương tâm. 

 

Dù gốc Đỏ hay Vàng, đến nay, chúng ta không sợ hãi sự thật lịch 

sử, kể cả chiến tranh ý thức hệ, trước thực tiễn – thực tiễn là thước 

đo chân lí ý thức hệ. Có nhìn thẳng vào lịch sử, nói đúng sự thật 

lịch sử, mới hoà giải được với nhau về vấn nạn lịch sử – lịch sử thế 

giới, lịch sử đất nước, lịch sử gia đình. 

 

Hoà giải, rồi tự nhiên nhi nhiên tiến đến hoà hợp, chứ không phải 

cưỡng bức hoà hợp. Hoà giải là để bình đẳng, có quyền sống, hoá 

giải thù hận, thôi nguyền rủa nhau, mọi người đều có thể tiến thủ, 

góp phần đổi mới, chứ không phải chống chế độ chính trị hiện 

hành. 

 

Xin nhấn mạnh một lần nữa: Hễ là người Việt Nam, ai cũng có 

lòng yêu nước, chống ngoại xâm và đều có óc thực tiễn. Đó là hai 

đặc tính vững bền của dân tộc Việt Nam chúng ta. Và còn một đặc 

tính bị nhồi sọ mà thành, nổi trội lên từ thời chiến tranh Đỏ - Vàng 

đến nay, sau 42 năm, gắn liền với điểm cuối cùng ở bài viết này. 

 

Điểm cuối cùng, chính là cái vướng thứ ba, sau hai cái vướng (ý 

thức hệ cộng sản; thù hận trong chiến tranh) đã nói bên trên. Đó là 

quyền lợi, quyền lực. Chiến đấu vì quyền lợi, quyền lực thì khi 
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thắng rồi, không dễ chia sẻ cho kẻ chiến bại. Điều ấy khiến người 

ta bảo thủ, không chịu hoà giải, không chấp nhận sự thật lịch sử, 

mà chỉ chụp mũ, bôi nhọ. Họ không chịu thừa nhận Quốc gia Việt 

Nam, Việt Nam cộng hoà yêu nước, chống ngoại xâm Nga Xô, 

Trung Quốc, mà chỉ muốn miệt thị là ngụy quân, ngụy quyền. Do 

đó, chỉ có dân chủ, công khai, minh bạch, tự do truyền thông, báo 

chí, pháp luật công bằng, nghiêm minh, và quan trọng nhất là khoa 

học, khách quan, mới giải quyết được. Nhân quyền là cái chổi quét 

sạch lòng ích kỉ, bảo thủ ấy. Trước hết là để hoà giải dân tộc bằng 

sự nhận thức đúng lịch sử 1945-1954-1975... 

 

Ở điểm này, xin đơn cử một chi tiết: nguỵ vàng, tay sai đỏ. Hai 

bên chiến tuyến chửi rủa, miệt thị nhau như thế, nhằm khẳng định 

mình, triệt hạ đối phương. Nếu xét về viện trợ vũ khí, khí tài, về 

đào tạo, trang bị ý thức hệ, chịu sự lãnh đạo của hai đế quốc đứng 

đầu hai Khối, thì cả hai đều nguỵ, đều tay sai (2). Nhưng cả hai 

phe Đỏ, Vàng Việt Nam, đều chính nghĩa, yêu nước, chống chéo 

ngoại xâm hai Khối, thì không bên nào là nguỵ, là tay sai cả. 

Chẳng lẽ yêu nước, chống ngoại xâm, bảo vệ di sản dân tộc, là 

nguỵ, là tay sai? Đó là thực chất, không phải chiêu bài. Điều thứ 

hai này (cứu cánh) là chủ yếu, và chính nó đã vượt lên điều thứ 

nhất (phương tiện). Đơn cử này làm sáng tỏ điểm nói trên (3). 

 

Kết thúc bài này, xin nói rõ: Đây chỉ là thanh toán vấn nạn quá 

khứ. Chế độ cũ, Quốc gia - Cộng hoà, một đi không trở lại. Các 

bạn trẻ được sinh ra sau 30-4-1975, nay cũng đã 42 tuổi. Quá khứ 

đó, các bạn trẻ không trải qua. Chế độ cũ, các bạn trẻ không can 

dự. Sự chọn lựa hướng đi hiện tại và tương lai tuỳ mỗi bạn trẻ và 

tuỳ xã hội. Con người không phải cây cỏ. Nó gốc đỏ nhưng có thể 

thích nở hoa vàng, và ngược lại, gốc vàng nhưng ưa nở hoa đỏ. Và 

màu hoa trung hoà cũng có thể, nếu tự nó cho vậy là đẹp nhất. Hoa 

nào cũng phải là công dân, tuân thủ pháp luật. 

 

T.X.A. 

sáng sớm 07-10-2017 HB17 

.................................... 
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(1) Bản chất tôn giáo là huyền bí, siêu nhiên, phi chính trị, nhưng 
có giá trị thực tiễn về đạo đức (làm điều lành, tránh điều dữ). 
(2) Quốc tế đệ tam, thực chất là Nga Xô, Staline quyết định, từng 
không dùng Nguyễn Ái Quốc, mà đưa Trần Phú, Hà Huy Tập, Lê 
Hồng Phong về lãnh đạo Đảng Cộng sản Đông Dương! (Xem 
nhiều tư liệu đã dẫn ở các bài khác). 
(3) Có thể phê phán người chóp bu Việt Nam cộng hoà và bộ 
phận Thiên Chúa giáo tham dự chính trị lũng đoạn, nhưng không 
thể kết án cả chính quyền đa nguyên ấy. 

 
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/194320654261
9954 
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I. Thơ 
 
1. Nắng và mưa, tập thơ, Hội VHNT. Quảng Trị xuất bản, 
1991. 
2. Hát chiêu hồn mình, tập thơ, Nxb. Đồng Nai, 1992. 
3. Tôi vẫn ở trên đường, tập thơ, Nxb. Văn Nghệ TP. HCM., 
1993. 
4. Lặng lẽ ở phố, tập thơ, Nxb. Trẻ, 1995. 
5. Kẻ bị ném vào bão, tập thơ, Nxb. Trẻ, 1995. 
6. Hát với đời ơi thương mến, tập thơ, Nxb. Trẻ, 1996. 
7. Quê nhà yêu dấu, trường ca thơ, Nxb. Văn Nghệ TP. 
HCM., 1998. 
8. Giọt mực, cánh đồng và vở kịch điên, tập thơ, Tạp chí 
điện tử Giao Điểm, 2005. 
9. Thơ những mùa hương, tập thơ, 1998, Nxb. Thanh Niên, 
2011.  
10. Tưởng niệm Mẹ, tập thơ tự tuyển, Nxb. Thanh Niên, 
2010. 
11. Thơ sử và những bài thơ khác, tập thơ, Nxb. Thanh 
Niên, 2011. 
12. Hát mộc với biển đảo & những bài thơ khác, tập thơ, 
Nxb. Thanh Niên, 2012. 
13. Mở lòng bàn tay để đan tay, tập thơ, Nxb. Trẻ, 2014. 
14. Để lòng người thôi trầm uất, tập thơ, công bố tại 
Facebook & Tạp chí điện tử Chim Việt Cành Nam, 2014. 
15. Cầu Ý Hệ, tập thơ, công bố tại Facebook & các điểm 
mạng của tác giả, 2016. 
16. Tuổi nhớ, tập thơ, Nxb. Văn hoá – Văn nghệ, 2016. 
17. Độc lập thật, khát vọng!, tập thơ, công bố tại Facebook 
& các điểm mạng của tác giả, 2017 
18. Chiếc cầu Chiến Tranh Lạnh, tập thơ, công bố tại 
Facebook & các điểm mạng của tác giả, 2017 
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II. Tiểu thuyết, truyện kí: 
 
19. Mùa hè bên sông (Nỗi đau hậu chiến), tiểu thuyết, 1997; 
hai bản đã sửa chữa và bổ sung, 2001 (lần hai) và 2003 (lần 
ba), Tạp chí điện tử Giao Điểm tháng 6-2005. 
20. Có một nơi lá mãi xanh, tiểu thuyết, Nxb. Hội Nhà văn, 
1999.    
21. Ngôi trường tháng giêng, tiểu thuyết, 1998, Nxb. Thanh 
Niên, 2003. 
22. Sen đỏ, bài thơ hoà bình, tiểu thuyết, 1999, Nxb. Thanh 
Niên, 2003.  
23. Nước mắt có vị ngọt, tập truyện ngắn liên hoàn, 1999, 
Tạp chí điện tử Giao Điểm, 2005. 
24. Tuổi học trò của tôi, hồi kí – tự truyện, Nxb. Hội Nhà văn, 
2012. 
25. Bên kia dốc “Mạ ơi!”, truyện vừa – hồi ức, Nxb. Hội Nhà 
văn, 2012. 
26. Giữa thuở chuyển mùa, truyện – hồi ức, Nxb. Trẻ, 2013. 
27. Sáng đều hai nửa gương mặt – truyện vừa (gồm 6 
truyện ngắn),  Facebook & các điểm mạng vi tính toàn cầu, 
2016 
 
III. Nghiên cứu, khảo luận: 
 
28. Thơ Nguyễn Văn Tường (1824 – 1886) – Vài nét về con 
người, tâm hồn và tư tưởng (biên soạn – nghiên cứu, phản 
bác, và tập hợp một số bản dịch, bài khảo luận văn học và 
sử học về NVT.), 2000 & 2003, Nxb. Thanh Niên, 2008. 
29. Tiểu sử biên niên phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường 
– kẻ thù không đội trời chung của chủ nghĩa thực dân Pháp 
(từ Đại Nam thực lục, rút gọn), dạng niên biểu, sách dẫn chi 
tiết, phần I, 2001, Nxb. Thanh Niên, 9-2006. 
30. Những trang “Đại Nam thực lục” về phụ chính đại thần 
Nguyễn Văn Tường (1824 – 1886) và các sự kiện thời kì đầu 
chống thực dân Pháp…(Quốc sử quán triều Nguyễn, Tổ 
Phiên dịch Viện Sử học VN.), chọn lọc, phần II, 2001. 
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31. Nguyễn Văn Tường (1824 – 1886), một người trung 
nghĩa, khảo luận và phê bình sử học, 2002 & 2003, Nxb. 
Thanh Niên, 9-2006. 
32. Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường (1824 – 1886), 
truyện – sử kí – khảo cứu tư liệu lịch sử, trọn bộ 4 tập, 2002 
– 2003; Nxb. Văn Nghệ TP. HCM., 2004. 
33. Suy nghĩ về một số vấn đề trong lịch sử cổ đại nước ta, 
khảo luận, 7.2004, đăng trên mạng vi tính toàn cầu, 2005. 
34. Bàn thêm về mấy vấn nạn sử học, luận, đăng trên mạng 
vi tính toàn cầu, 2007. 
 
IV. Phê bình & bình luận: 
 
35. Ngẫu hứng đọc thơ, phê bình thơ, 2003; Nxb. Văn Nghệ 
TP. HCM., 2005. 
36. Luận về thời chúng ta, một số vấn đề trong chiến tranh 
và hậu chiến, luận, đăng trên mạng vi tính toàn cầu, 2005.  
37. Thời sự văn hoá và suy nghĩ, luận, đăng trên mạng vi 
tính toàn cầu, 2008. 
38. Đọc văn chương và cảm nghĩ, phê bình, viết ngắn & 
điểm sách, Nxb. Thanh Niên, 2009. 
39. Vì văn chương, bình – khảo và phiếm luận, luận, đăng 
trên mạng vi tính toàn cầu, 2010. 
40. Ngẫm nghĩ khi đọc văn chương, phê bình, đăng trên các 
trang thông tin điện tử & điểm mạng toàn cầu, 2011. 
 
 
 
 



52 
 

Trần Xuân An – Chiếc cầu Chiến Tranh Lạnh – tập thơ, phần 2 

MỤC LỤC 

Chiếc cầu Chiến Tranh Lạnh – tập thơ, phần 1  

 
1. bài 1 ~ DÂY HOA MƯỚP ĐẮNG VÀ LỌ GỐM 

2. bài 2 ~ KHÁT VỌNG THUẦN VIỆT 

3. bài 3 ~ BẢN SẮC VIỆT 

4. bài 4 ~ TRẦU CAU, RƯỢU - BÁNH THÁNH  

                & CHUÔNG CHÙA 

5. bài 5 ~ TRẦN GIAN KHỔ ĐAU KHÔNG LỐI THOÁT  

                VÀ CÁNH CỬA TÔN GIÁO  

6. bài 6 ~ TẤT YẾU VÀ LẠC QUAN 

7. bài 7 ~ MẶN THƯA VỀ CHAY 

8. bài 8 ~ 20-7-2017, CẦU Ý HỆ  

9. bài 9 ~ GỖ MÀU ĐẤT, NƯỚC MÀU TRONG  

10. bài 10 ~ BỤI MẦM, LINH HỒN ĐẦU THAI 

11. bài 11 ~ CHIÊU TUYẾT LÍNH ĐỎ, LÍNH VÀNG 

12. bài 12 ~ GHI CHÉP MỘT CÂU HỎI  

                THÁNG BẢY ÂM DƯƠNG  

13. bài 13 ~ THƯA CÁC BÁC TIỀN BỐI 

14. bài 14 ~ THOÁT CHIẾC CẦU Ý HỆ LỊCH SỬ 

15. bài 15 ~ HAI CÂU 

16. bài 16 ~ THẤP THOÁNG NGÂM KHÚC THỜI MÌNH 

17. bài 17 ~ BỖNG HIỆN RÕ LĂNG BÀ HỌC PHI 

18. bài 18 ~ NGẪM VỀ CÁC BIA MỘ DI TÍCH, LIÊN TƯỞNG 

19. bài 19 ~ NỖI NHỚ CÔ GÁI THUỞ ĐÓ BÂY GIỜ 

20. bài 20 ~ SỬ TRONG RẰM THÁNG BẢY 

21. bài 21 ~ THUỞ ẤY, MIỀN NAM 

22. bài 22 ~ GIÁ MẶC CẢ CỦA NGA XÔ 

23. bài 23 ~ HOA VONG ƯU, ĐỔI MỚI VÀ ĐỔI MỚI 

24. bài 24 ~ NGÀY TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP NĂM NAY 

25. bài 25 ~ NGÔI ĐÌNH PHAN HUYÊN  

26. bài 26 ~ THƯỚC ĐO CỦA SỬ VÀ VĂN 

27. bài 27 ~ MÙA HOA HỒNG BÁO HIẾU 

28. bài 28 ~ BIỆN CHỨNG ĐỎ - VÀNG 

29. bài 29 ~ HAI CHIẾC CẦU, HAI CHIẾC CÂN 

30. bài 30 ~ BÌNH TÂM VỚI THƠ HOÀ GIẢI 

~~~ Chú thích cần thiết 

~~~ Danh mục tác phẩm của tác giả 

~~~ Trân trọng mời xem
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MỤC LỤC 

Chiếc cầu Chiến Tranh Lạnh – tập thơ, phần 2 

 
31. bài 31 ~  HOÀ GIẢI LÀ KÊU ĐÒI 

32. bài 32 ~  TỰ HÀO, MONG CÙNG TẠ LỖI 

33. bài 33 ~  THÔI RỦA NGUYỀN NHAU NGỤY VÀNG,  

                     TAY SAI ĐỎ 

34. bài 34 ~  KHI ĐỌC BÌNH LUẬN  

                     ĐẠI HỘI ĐẢNG TRUNG QUỐC XIX, VỀ BIỂN ĐÔNG 

35. bài 35 ~  HÌNH TƯỢNG NỮ, LỜI QUÊ KHÔNG GÓP NHẶT 

36. bài 36 ~  ĐÚC KẾT 

37. bài 37 ~  LỚP TRẺ VIỆT NAM SAU 30-4-1975  

38. bài 38 ~  NGÀY GIỖ, MẸ VỀ CHÙA 

39. bài 39 ~  NGÀY GIỖ, MẸ VỀ NHÀ 

40. bài 40 ~  BÃO LŨ CHIẾN TRANH 

41. bài 41 ~  NGÀN NĂM LỊCH SỬ, KHỞI NGHĨA, CÁCH MẠNG 

42. bài 42 ~  HAI GỌNG KÌM LỊCH SỬ ĐÃ GÃY 

43. bài 43 ~  BẢY MƯƠI TƯ NĂM ĐỎ NGA 

44. bài 44 ~  QUY LUẬT TỰ NHIÊN NHƯNG TRONG XÃ HỘI 

45. bài 45 ~  LẠI GIẬT MÌNH, KIẾN NGHỊ 

46. bài 46 ~  ĐẮNG CAY THÀNH ĐẤT NƯỚC 

47. bài 47 ~  NẾN SINH NHẬT, HÌNH DUNG THEO ƯỚC LỆ 

48. bài 48 ~  TUỔI THỜI ĐỎ VÀNG 

49. bài 49 ~  HOÀNG SA, CỜ ẢO PHẢI THẬT  

50. bài 50 ~  NHÀ-GIÁO-LƯƠNG-TRI  TRONG MỖI NGƯỜI 

51. bài 51 ~  LỌ HOA LOA ĐÀI, VÒNG TAY CHE CHỞ 

52. bài 52 ~  ĐỘC LẬP THẬT, SAO ĐẾN NAY CÒN KHÁT VỌNG! 

53. bài 53 ~  NẾP SỐNG GIỮA ĐỜI ĐA DẠNG 

54. bài 54 ~  TỰ CHẨN BỆNH 

55. bài 55 ~  VIẾT VỚI QUYỀN CÔNG DÂN 

56. bài 56 ~  KẾT LUẬN TÔI LÀ NGƯỜI DẠI DỘT 

57. bài 57 ~  QUỐC NGỮ ABC, YÊU KHÔNG ĐAU LÒNG 

58. bài 58 ~  CHỮ THỊ QUỐC NGỮ 

59. bài 59 ~  ÂM & DƯƠNG 

60. bài 60 ~  GỬI VÀO NGÀN NĂM 

 

61. Phụ lục: KHÔNG SỢ HÃI SỰ THẬT LỊCH SỬ,  

      Ý THỨC HỆ, DÙ GỐC ĐỎ HAY VÀNG (bài luận). 
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BA MƯƠI BÀI THƠ & MỘT BÀI LUẬN NÀY 
LÀ PHẦN THỨ HAI CỦA TẬP THƠ 

“CHIẾC CẦU CHIẾN TRANH LẠNH”. 
TÁC GIẢ TRẦN XUÂN AN ĐÃ CÔNG BỐ PHẦN THỨ NHẤT. 

 
Công bố ngay sau khi viết xong từng bài trên Facebook  

(giờ, ngày, tháng, năm dưới mỗi bài). 
Tập hợp, tạo thành tệp PDF 

Ngày 10-12-2017 HB17 
(10-12 là Ngày quốc tế Nhân quyền) 
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TRÂN TRỌNG MỜI XEM 

Bốn đầu sách có tính chất tự truyện của tác giả: 
 
1) Tuổi học trò của tôi 
(hồi kí - tự truyện, 2012), Nxb. Hội Nhà văn, 2012 
Tác giả tự thuật về bản thân  
qua việc khắc hoạ nhân vật Trần Nguyễn Phan 
 
2) Ngôi trường tháng giêng 
(tiểu thuyết - hồi ức, 1998), Nxb. Thanh Niên, 2003 
Tác giả tự phân thân, khắc họa bản thân  
qua việc xây dựng ba nhân vật Đặng Nam, Khoai,  
Lộc Biếc 
 
3) Bên kia Dốc “Mạ ơi!” 
(truyện - hồi ức, 2012), Nxb. Hội Nhà văn, 2012 
Tác giả tự khắc họa bản thân  
qua việc xây dựng nhân vật Phan Huyên Đình  
 
4) Giữa thuở chuyển mùa  
(truyện - hồi ức, 2013), Nxb. Trẻ, 2013 
Tác giả tự khắc họa bản thân  
qua việc xây dựng nhân vật Nguyễn Phan Huyên  
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TRÂN TRỌNG MỜI XEM 
Năm đầu sách có chuyên đề hoà giải dân tộc: 
 
1) Để lòng người thôi trầm uất, tập thơ, công bố tại 
Facebook & Tạp chí điện tử Chim Việt Cành Nam, 2014. 
2) Cầu Ý Hệ, tập thơ, công bố tại Facebook & các điểm 
mạng toàn cầu của tác giả, 2016. 
3) Sáng đều hai nửa gương mặt, truyện vừa (gồm 6 truyện 
ngắn), công bố tại Facebook & các điểm mạng toàn cầu của 
tác giả, 2016. 
4) Độc lập thật, khát vọng!, tập thơ, công bố tại Facebook 
& các điểm mạng toàn cầu của tác giả, 2016. 
5) Chiếc cầu Chiến Tranh Lạnh, tập thơ, công bố tại 
Facebook & các điểm mạng toàn cầu của tác giả, 2017. 
 
 

Đặc biệt, 
đây là 5 đầu sách, 

tác giả đứng trên lập trường  
thuần tuý dân tộc Việt Nam 

để suy tư và viết. 
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NHÀ XUẤT BẢN 
 
 
 
 

Chịu trách nhiệm xuất bản: 
 

Giám đốc - Tổng biên tập 
 

Chịu trách nhiệm nội dung: 
Phó Giám đốc - Phó Tổng biên tập 

 
Biên tập & sửa bản in: 

 
Vẽ bìa, trình bày & kĨ thuật vi tính: 

 
Nguồn ảnh bìa 1:  

Cầu Hiền Lương, Tạp chí Life  
Cầu Hiền Lương bị gãy 1967  

& cầu Ga sông Thạch Hãn 1968, Google search 
 

Đơn vị liên kết: Tác giả. 
 
 
 
 
 

Khổ 14,5 cm x 20,5 cm. 
Số ĐKKH: 

Quyết định xuất bản số: 
ngày   tháng    năm 

In 500 cuốn, tại XN. In 
In xong và nộp lưu chiểu tháng    năm   . 
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Phần gấp bìa 1: Một số ảnh chụp các bìa sách đã xuất bản 
của Trần Xuân An: 
 

 
 
 
 
 
Bìa 4: 

 
ẢNH CHÂN DUNG TÁC GIẢ 

(do nhiếp ảnh gia Lê Văn Duy chụp, 6-2017) 
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VÀI NÉT VỀ TÁC GIẢ 
 
Trần Xuân An  
Sinh ngày 10-11-1956 tại Huế. 
Nguyên quán: Quảng Trị (Gio Linh và Triệu Phong) 
Dân tộc: Kinh (Việt Nam) 
Tín ngưỡng Tổ tiên (Quốc Tổ, Gia Tiên) và Trời Bụt dân 
gian. 
Tốt nghiệp khoa ngữ văn Việt, Đại học Sư phạm Huế (1974 
– 1978).  
Dạy học tại Lâm Đồng, 1978 – 1983 (các trường: PTCS. Lộc 
Ngãi, Bảo Lộc; Phân hiệu PTTH. Bảo Lộc tại Đa Huoai; 
PTTH. Đức Trọng). 
Bút danh (ít dùng): Phan Huyên Đình, Trần Cát Niên (Phan 
Cát Niên), Trần Nguyễn Phan, Phan Kết Đoàn, Trần Ngôn 
Sử, Nguyễn Công Dân (TXA.), Nguyễn Phan Huyên.  
Từ 1991 đến nay, thường trú tại TP. HCM., chuyên sáng 
tác, nghiên cứu, phê bình...  
Hội viên Hội Nhà văn TP. HCM..  
Là tác giả của 39 đầu sách và 01 sưu tập tư liệu, trong đó 
có 25 đầu sách đã được chính thức ấn hành qua các nhà 
xuất bản. 
 
Tặng thưởng tuần báo Văn Nghệ Giải Phóng, 1975. 
Giải thưởng Hội VHNT. Quảng Trị, 1991. 
 
Phần gấp bìa 4: 
 
GÓP MẶT VÀO CÁC TUYỂN TẬP THƠ: 
 
Riêng về lĩnh vực thơ, ngoài việc đăng thơ trên nhiều báo 
chí từ 1973, còn có sự góp mặt vào nhiều tuyển tập thơ: 
1. Thơ Miền Trung thế kỷ XX (Ban tuyển chọn, Nxb. Đà 
Nẵng, 1995). 
2. Hai thập kỷ thơ Huế, 1975 – 1995 (Ban tuyển chọn, Nxb. 
Văn Học, 1995). 
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3. Non Mai sông Hãn, thơ văn Quảng Trị hai thế kỉ XIX & XX 
(Hội VHNT. tuyển chọn, Sở VHTT. QT. xb.,1999). 
4. 700 năm thơ Huế (Ban tuyển chọn, Nxb. Thuận Hóa, 
2008). 
5. Thơ tình bốn phương (Thái Doãn Hiểu – Hoàng Liên 
tuyển chọn, Nxb. Trẻ, 1995). 
6. Thơ tình Việt Nam và thế giới (Lê Hùng Trương [Khai Trí] 
tuyển chọn, Nxb. Thanh Niên,1998). 
7. Nghìn năm tứ tuyệt (Thái Doãn Hiểu – Hoàng Liên tuyển 
chọn, Nxb. VHDT., 1997). 
8. Một thế kỷ văn học yêu nước, cách mạng (Ban tuyển 
chọn, Nxb. Văn hoá – Văn nghệ TP.HCM., 2016) 
9. và nhiều tuyển thơ khác, từ 1975 đến nay, do các hội văn 
nghệ tỉnh, Hội Nhà văn TP.HCM. và các nhà xuất bản ấn 
hành tại Lâm Đồng, Huế, Đồng Nai, TP.HCM., Hà Nội v.v… 
 
Địa chỉ tác giả:  
71B Phạm Văn Hai,  
Phường 3, Tân Bình, TP.HCM., Việt Nam 
(028) 38453955  &  0908 803 908 
tranxuanan.writer@gmail.com   
 
Điểm mạng toàn cầu cá nhân:  
http://www.tranxuanan-writer.net 
http://www.tranxuanan-poet.net 
http://www.tranxuanan-bienkhao.name.vn 
http://txawriter.wordpress.com 
http://youtube.com/user/AnTranXuan  
https://facebook.com/tranxuanan.writer  
 
& một số ảnh bìa sách của Trần Xuân An đã xuất bản 
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Tác giả tự tập hợp lại thành tập thơ 

và công bố, phát hành trên Facebook,  
các điểm mạng toàn cầu cá nhân: 
Phần 1: ngày 12-09-2017 (HB17) 
Phần 2: ngày 10-12-2017 HB17 


