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Kính dâng hương hồn Phụ thân, Phụ 

mẫu ñã hướng cho con một hướng ñi từ lúc 

bé ñể có thành công ngày nay.  

 

 

Thương gởi hương hồn Hiền thê, 

người ñã giúp tôi có một nghị lực vượt mọi 

gian khổ ñến lúc thành công.  

 
 
 

Xin cám ơn quý GS Phong Lê - Viện Trưởng Viện Văn học Việt 
Nam, PGS Lưu Văn Bổng - Viện phó Viện Văn học Việt Nam,GS 
Nguyễn Huệ Chi - Chủ tịch Hội ñồng Khoa học của Viện, PGS  Nguyễn 
Văn Hoàng - nguyên Phó Viện Trưởng Viện Văn học Việt Nam, GS. 
Trần ðình Hượu - chuyên gia văn học cận ñại, GS. Trần Nghĩa -  
nguyên Viện Trưởng Viện Hán Nôm, GS. Nguyễn ðình Chú -  soạn 
giáo trình lịch sử văn học Viêt Nam, GS. Nguyễn Quang Hồng - nguyên 
phó Viện Trưởng Viện Hán Nôm, Nhà nghiên cứu lý luận văn học Lại 
Nguyên Ân, GS. TS. Ngô ðồng - Viện Trưởng Viện ðai học Cộng ñồng 
ðà Nẵng, NGND Huỳnh Lý, GS. Hoàng Châu Ký - nguyên Viện 
Trưởng Viện Nghệ thuật Sân khấu Việt Nam... ñã chỉ giáo hướng dẫn tôi 
hoàn thành tác phẩm THƠ VĂN TÚ QUỲ. Nhà văn Cung Tích Biền, Vũ 
Hạnh, Hoàng Hương Việt – nguyên Giám ñốc Nhà Xuất bản ðà 
Nẵng,nguyên Chủ tịch Hội VNDG Dà Nẵng, Thạc sĩ Võ Văn Dật, Nhà 
thơ Hoàng Minh Nhân, nhà thơ Tường Linh, Hoàng Hưng, Nhạc sĩ 
Trương ðình Quang, Nhà văn Phan Kim Viên, NNC Nguyễn Phước 
Tương, Lê Hoàng Vinh, NNC tuồng Hồ Hải Học Nhiếp ảnh gia Lê Hải, 
Nguyễn ðình Lạc,...và anh Lâm Vinh, người bạn vong niên hết lòng 
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giúp ñở tôi trong nhũng phút khó khăn nhất ñể tôi hoàn thành tác phẩm 
này.  

Xin cám ơn anh Huỳnh Thúc Bá (Anh hùng LLVTND) ðại tá 
QðND, anh Võ ðôi (tức Vũ Duy Hùng) nguyên Hiệu trưởng trường cấp 
2,3 Vạn Ninh Khánh Hòa (l979) là hai trong những cựu học sinh của tôi 
trong các niên khóa 1959 - 1963  tại trường Sào Nam - Duy Xuyên 
Quảng Nam, ñã theo dõi hỗ trợ tinh thần và vật chất, giúp tôi hoàn thành 
bản thảo “Trên ñường ñi tìm Tú Quỳ - Nhà thơ trào phúng Quảng Nam”.   
 Thy Hảo TRƯƠNG DUY HY 

                           ðà thành Xuân 2012   
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LỜI NÓI ðẦU 
 

Xưa nay, trong giao tế với bạn bè, tôi thường bày tỏ lòng yêu kính 
của mình trước người quý chuộng sự thật, quý chuộng chữ “tín”. Vì vậy, 
lúc vào ñời ñến nay, tôi học ñòi và thực hiện thành công phần nào, chỉ 
phần nào, khi chấp bút viết những ñiều mình ñã thấy tận mắt, nghe tận 
tai... dù cho việc ghi lại chưa là ñầy ñủ 100%, song như thế, tưởng cũng 
không phải là việc dễ làm, dễ thành công trước công luận.  
 Khơi nguồn từ ý nghĩa xuất phát ở tâm não như thế, một lần nữa, 
tôi trở lại bàn, viết tập Hồi ký này.  
 Bạn ñọc sẽ thấy ở ñây, tôi tuyệt ñối không dùng “xảo thuật” của 
ngòi bút ñể hư cấu những sự kiện do chính mình trực tiếp ñối diện với 
nghịch cảnh.  
 Dĩ nhiên khi viết một tác phẩm nào, tôi ñều có ghi lại những sự 
kiện liên quan ñến cách sưu tầm tài liệu, tiếp xúc với tài liệu, với người 
giữ tài liệu, với những chuyện kể của người biết việc mình sưu tầm v.v... 
và hình như mỗi công trình, tôi ñều ñối diện với cách tiếp xúc “nguồn tư 
liệu” mỗi lúc một khác, ít khi giống nhau. Có nơi gia chủ ñón tôi như 
người thân trong gia ñình, nhưng không thiếu những nơi có yêu sách về 
kinh tế vì gia chủ tưởng rằng công việc của tôi sẽ ñem lại cho tôi một 
món tiền khổng lồ! Họ ñặt ra nhiều câu hỏi chấn vấn tôi. Họ nói thật: 
nếu tôi không vì tư lợi lớn thì tôi dại chi bỏ công ñi sưu tầm như thế!? 
Giải thích ñến hụt hơi họ cũng không tin.  
 Và cũng thành thật mà nói rằng, nhờ ở lòng tôn kính, chung thủy 
với “ñịnh hướng” ñưa ra ánh sáng những nhân tài của quê hương Ngũ 
Phụng bị mai một bởi thời gian ñể rồi bản thân trong lúc ñiền dã may 
mắn tiếp cận thêm nhiều sự kiện văn học tỉnh nhà trên một bình diện 
rộng hơn giúp tôi hoàn thành bản thảo “Tác giả và tác phẩm Quảng Nam 
- ðà Nẵng từ 1858 - 1945” gồm 90 vị1 và hoàn thành công trình “Nữ sĩ 

                   
1 Sách dày 2.000 trang A4, ñã có giấy phép xuất bản từ năm 2003, nhưng chưa có kinh 
phí in ấn.  
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Huỳnh Thị Bảo Hòa - người phụ nữ ðà Nẵng ñầu tiên trong nữ giới Việt 

Nam sử dụng chữ quốc ngữ viết các tác phẩm Tiểu thuyết tình cảm, Kịch 

bản hát bội, Khảo luận Chiêm thành và một số sáng tác khác trên các 

báo” (vào những thập niên 20,30 của thế kỷ trước, Nxb Văn học ấn 
hành 2003 và Nxb ðà Nẵng tái bản năm 2009). 
 Riêng việc “TRÊN ðƯỜNG ðI TÌM TÚ QUỲ” dù khó khăn ñến 
mấy ñi nữa, nay cũng ñã ñến ñích và “ñáp cánh an toàn” không còn ai 
hoài nghi, thắc mắc với câu hỏi: “Thật vô lý, chả lẽ ông Hy bỏ cả cuộc 
ñời mình ñể chỉ dành riêng viết về một nhà thơ trào phúng Tú Quỳ - 
Nhân vật không có quan hệ huyết thống, không họ hàng xa gần gì với 
ông cả...” thì nội dung tập hồi ký này sẽ trả lời một cách ñầy ñủ. 
 
 ðà Nẵng, cuối ðông 2011 
 Cẩn chí 

 Thy Hảo Trương Duy Hy 
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BUỔI ðẦU TIẾP CẬN TÔN DANH 
THẦY TÚ GIẢNG HÒA 

 
 Thơ ca Tú Quỳ ñến với tôi khá sớm, lúc tôi lên bảy lên mười ! 
 Bấy giờ thầy tôi hay tiếp các cụ cử, cụ tú ở Bảo An, Xuân ðài, Bàn 
Lãnh, La Kham... ñó là những vị túc nho, anh em bà con ruột thịt với má 
tôi, tại căn nhà số 8 Lê Lợi, Hội An - nơi chôn nhau cắt rốn của tôi. 
 Thầy tôi là ông ñồ nho, viết chữ liễng ñẹp nổi tiếng tỉnh Quảng 
Nam thuở ấy. Thầy rất mê hát bội, có trình ñộ thưởng thức và khiếu 
thẩm âm nghệ thuật hát bội rất cao, nên thường ñược mời thủ trống chầu 
trong các buổi hát tại Hội An, khiến cơ ngơi cả chục ngôi nhà ông nội tôi 
ñể lại, tiêu ma hết ! Người Hội An thường gọi thầy tôi là cậu Cả Liêu (vì 
ông nội tôi là Tri phủ Thanh Oai). 
 Trong những hôm tiếp các cụ, má tôi khá vất vả lo tươm tất cơm 
nước với ñầy ñủ các món nhậu ! Còn tôi, tôi rất bực mình ! bực mình vì 
không còn thì giờ chạy chơi với lũ bạn cùng xóm1 ! Tôi và anh Lộc tôi 
phải túc trực, luân phiên quạt hầu, khi các cụ dùng cơm hoặc nhậu ! 
 Vào những ngày hè, tiếp theo buổi cơm chiều, thường là cuộc nhậu 
lai rai cho ñến khuya. Nhiều lúc thấy tôi gật gà gật gưỡng, phe phẩy 
không nổi chiếc quạt vì buồn ngủ, má tôi phiền trách thầy tôi, và buộc 
tôi ñi ngủ. Ở thời ñiểm ấy, thầy và  các cậu tôi cũng thấm ñòn “Lưu 
Linh” nên chẳng thấy khó chịu vì thiếu gió !2 
 Thời gian quạt hầu các cụ, tôi thường phải nghe, “buộc lòng phải 
nghe” các cụ trao ñổi thơ ca bằng giọng rề rề Quảng Nam. ðối với tôi và 
anh tôi, ñó là một cực hình. Nhưng nào có phải các cụ chỉ ngâm và bình 
mấy vần thơ do các cụ ñột xuất sáng tác ! Các cụ còn ngâm và bình 
những bài thơ của các thi bá Bắc, Nam hoặc các thi bá ở ngay ñịa 
phương các cụ nữa. Chưa hết, ñôi khi trao ñổi nhau những giai thoại, 
những mẩu chuyện về cuộc ñời các danh nho... 

                   
1 Các bạn trong xóm tôi có Phan Quốc Ngạn, Vương Tử Nguyên, Mạc Như Tân... 
2 Bấy giờ ở Hội An ít nhà có quạt ñiện 
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 ðặc biệt bài “Hát bội” của cụ Tú Giảng Hòa thì dường như không 
có buổi họp mặt nào thiếu nó, và mỗi lần nó xuất hiện giữa buổi nhậu thì 
y như rằng có lời bình mới mẽ nhất... các cụ so sánh cảnh sống xô bồ 
ngoài xã hội với ý thơ miêu tả trong “Hát bội”. Xong, các cụ rung ñùi 
trao nhau tiếng cười nồng men rượu. 
  “Tuy chẳng vinh chi nhưng cũng sướng ! 

    ðã từng trợn mắt lại phùng mang”. 

 Một lần “phải” nghe, năm bảy lần “phải” nghe... chầy ngày tôi 
thuộc lòng ! Từ ñó bài thơ “Hát bội” của Tú Qùy ngấm sâu vào tiềm 
thức, và ký ức tôi, cùng lúc ký ức tôi cũng ghi lại ñược nhiều mẩu 
chuyện “làng nho”, trong ñó có cả chuyện “Ngũ Phụng Tề Phi” của 
miền ñịa linh nhân kiệt Quảng Nam. 
 Khi thầy qua ñời, cuộc chiến tranh Pháp - Việt bùng nổ, gia ñình 
tôi di cư về quê ngoại Bến ðền, (khu Gò Nổi Phù Kỳ) Bảo An. Chẳng 
bao lâu lại chuyển lên Trung Phước bằng thủy lộ Thu Bồn. ðược vài 
tháng sau má tôi thuê người gồng gánh tôi và em Diên chạy xuống Trà 
ðỏa ñể vào Bồng Sơn. Nhưng chưa kịp rời Trà ðỏa thì Pháp tấn công từ 
Hội An qua, gia ñình tôi lại chạy ngược lên Việt An, lên Bình Yên1... 
 Mùa ñông 1951 tôi trở về Hội An, khai sụt tuổi ñể ñược vào học 
lớp nhất bậc tiểu học. 
 Hè 1952 ra ðà Nẵng, tôi thi vào học tại trường Phan Châu Trinh - 
trường khai giảng năm ñầu tiên với một lớp ñệ thất (lớp 6 bây giờ) 46 
học sinh. Chính nơi ñây tôi tốt nghiệp cấp II vào năm 1956, và cũng 
chính nơi ñây kiến văn tôi ñược mở rộng. Bộ môn Văn ñược các thầy 
giảng dạy rất sinh ñộng nhất là giáo sư Trần Ngọc Quế. Từ ñó một thắc 
mắc nổi dậy trong tôi : 
 “Tại sao suốt 4 năm học ở bậc trung học này, về cổ văn, chúng tôi 
chỉ học thơ ca của các thi bá Bắc Nam ? ở Bắc học thơ của Nguyễn Du, 
Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Khuyến, Cao Bá Quát, Cao Bá Nhạ, Chu 
Mạnh Trinh, Trần Tế Xương, Bà Huyện Thanh Quan, Hồ Xuân Hương, 
Tản ðà... trong Nam học Tôn Thọ Tường, Phan Văn Trị, Họa Lạc, Nhiêu 
                   
1 Tôi thất lạc gia ñình trong vụ Pháp tấn công này và sau ñó, tôi tham gia kháng chiến I. 
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Tâm, Nguyễn ðình Chiểu... còn miền Trung chỉ học 1, 2 bài của Phan 
Châu Trinh1; Kim văn thì học 1, 2 bài của Phạm Quỳnh trích trong báo 
Nam Phong, ngoài ra chẳng có tác giả nào ñược nhắc ñến !? Tại sao chúng 
tôi không ñược học thơ ca, cổ văn, kim văn của các tác giả Quảng Nam, 
miền Trung ? Tại sao? - Rồi với suy nghĩ non nớt của tôi hồi ấy : Phải 
chăng tại mảnh ñất Quảng Nam, miền Trung này không có kẻ biết làm thơ 
làm văn cho ra hồn, nên chưa có người xứng ñáng ñể cùng ngồi một chiếu 
hoa  với các thi bá Nam Bắc ?!!! 
 Nghĩ ñi là thế, nhưng nghĩ lại : quái lạ ! Quảng Nam là ñất “Ngũ 
phụng tề phi” kia mà ! Từ ngày Vua Hùng dựng nước ñến triều Thành 
Thái, nước ta chỉ có một và chỉ một - Quảng Nam có danh xưng “Ngũ 
phụng tề phi”. Thành quả này, tự nó ñã khẳng ñịnh Quảng Nam cũng có 
những nhân tài văn học có thực chất. Ấy vậy mà Quảng Nam, ngoài 1, 2 
bài của cụ Phan Châu Trinh, nào có ai ñược ghi trong văn học, ñược phổ 
biến thơ ca nơi học ñường ñâu... Thật vô lý quá ! Tại sao lại như thế nhỉ 
?! 
 Thắc mắc của tôi hồi ấy chỉ có bấy nhiêu, nhưng nó cứ lởn vởn 
mãi trong ñầu tôi, nhất là khi ñến giờ văn, nghe thầy Trần Ngọc Quế 
giảng !... 
 Bỗng có lần bài “Hát bội” năm xưa lại hiện về trong tôi như cuộn 
phim quay chậm... với tất cả hình ảnh, lời bình ca tụng Tú Quỳ của thầy 
tôi với các cụ túc nho bên mâm rượu ngày nào... 
 Rồi một hôm, nhân lúc anh Trần Tủng2 từ Bến Dầu về ðà Nẵng 
mua hàng, ghé thăm. Tình cờ tôi ñem ñiều thắc mắc ấy tỏ cùng anh và 
nhắc ñến bài thơ “Hát bội” của Tú Quỳ, nhưng ñọc không trọn bài ! Anh 
nhìn tôi mỉm cười như khích bác, cho tôi có trí nhớ tồi, vì bài thơ ấy, ñịa 
phương anh, ñịa phương Giảng Hòa và các vùng lân cận, rất nhiều người 
thuộc nằm lòng !3 

                   
1 Hồi ñó tôi ñược học bài “ðập ñá Côn Lôn” và bài “Con muỗi”, thể thơ thất ngôn bát cú. 
2 Anh Trần Tủng gọi cụ Tú Quỳ là ông cố ngoại ruột, là anh kết nghĩa của tôi ở thời kỳ 
kháng chiến I (1946 - 1954) 
3  HÁT  BỘI  
 Nhỏ mà không học lớn làm ngang 
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 Tôi tâm sự với anh : 
 - Tiếc quá ! phải chi thầy tôi còn sống, chắc có thể tìm ra thơ ca Tú 
Quỳ... 
 Anh chậm rải hỏi tôi : 
 - ðố chú, chứ tau có bà con chi với ông Tú Quỳ không ? 
 ðúng là tôi ñược anh nhận làm em nuôi và tôi cũng từng ñược anh 
ñưa về nhà nhờ mẹ anh dưỡng dục mấy năm - Bà Giáo Huyên là mẹ anh, 
bà rất phúc hậu. Em bà là ông Cửu Nhung. Gia ñình bà ở sát chân núi Cà 
Tang hướng Trung Phước - song lúc ấy có bao giờ tôi nghe ai nhắc ñến 
thơ Tú Quỳ ñâu ! mà dù có nghe, vị tất tôi lưu tâm ! tri thức tôi hồi ñó 
chưa hội ñủ ñiều kiện khiến tôi tha thiết ñi tìm thơ ca Tú Quỳ. Tôi ñáp : 
 - Chắc không bà con chi. Anh họ Trần, ở Trung Phước, còn ông Tú 
Quỳ ở Giảng Hòa... ông chết lâu rồi mà ! 
 - Ừ, thì ổng chết lâu rồi... ổng là cha bà Thủ Tô, mà bà Thủ Tô là 
mẹ của mẹ tau, nên tau gọi ổng là ông cố ngoại ñó... Thơ ca, ñối liễng 
của ổng nhiều lắm, ñộc ñáo lắm chứ ñâu phải chỉ có một bài “Hát bội” 
mà chú mi vừa ñọc... 
 Bỗng như có một niềm vui len lỏi vào lòng tôi, quyện thành niềm 
hy vọng khả thi... phải chăng ñây là cơ duyên giúp tôi thực hiện hoài 
vọng tha thiết nhất mà tôi ñã ấp ủ bấy lâu ?! 
 Rồi anh ñọc một số thơ ca, ñối liễng của Tú Quỳ. Trong ñó có hai 
câu, một thờ Quan Công, ông viết giúp cho Trùm Ba, một ñi ñiếu sui 
gia, ông viết giúp cho Xã Nhiến (em ruột ông). Hai câu này tôi có biết. 
 Qua câu chuyện và nhận thấy anh biết nhiều về Tú Quỳ, nên tôi 
mạnh dạn trình bày nguyện vọng của tôi : “phải viết về Tú Quỳ”. 
 Nhân ñấy anh cho tôi biết : 

                                                         

 Trống ñánh ba hồi ñã thấy quan 
 Ra rạp ngồi trên ba ñứa hiệu; 
 Vô buồng ñứng dưới cặp ông làng. 
 Mượn màu son phấn ông kia nọ, 
 Cởi lốt cân ñai chú ñiếm ñàng 
 Tuy chẳng vinh chi nhưng cũng sướng, 
 ðã từng trợn mắt lại phùng mang. 
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 - Sau khi tham chiến trên ñất Pháp trong Kỳ ðệ nhị thế chiến, binh 
sĩ Việt Nam ñã tranh ñấu với chính phủ Pháp ñòi hồi hương. Sau năm 
1945, anh Huỳnh Ngân ñích tôn cụ Tú Giảng Hòa, theo về chuyến tàu 
ñầu tiên và hiện cư ngụ tại Xuyên Thu, miền Mỹ Lược. Có thể ông Ngân 
biết nhiều thơ ca cụ Tú1... 
 Rõ ñược ñiều này tôi bàn với anh cố gắng vận ñộng ñể anh Ngân 
cùng hợp tác sưu tầm. Phải nắm ngay cơ hội này, may ra mới kịp có tư liệu 
chính xác chứ ñể lâu... e thơ ca Tú Quỳ rồi cũng mai một thì uổng lắm ! 
tiếc lắm ! 
 Không ngờ, nghe tôi nói anh sốt sắng nhận lời ngay. Anh biểu lộ 
sự ñồng tình một cách chân thành : 
 - Nói cho ñúng, làm ñược việc này, về phía ngoại, tau cũng ñược 
thơm lây. 
 Tôi mừng quá và ñặt nhiều tin tưởng nơi anh. 
 Năm 1956 ñến tháng 9/1958 tôi vào học trường Văn Lang, học 
băng ñổ Tú tài I (1957) rồi vào học trường Pétrus Ký, ñổ Tú tài II 
(1958) xong ghi tên học trường luật. Thời gian này tôi vẫn thường 
xuyên liên lạc với anh Tủng. Thỉnh thoảng anh vào Sài Gòn thăm và trao 
tôi tư liệu Tú Quỳ mà anh vừa “moi” ñược. Tôi cẩn thận giữ trong một 
kẹp bìa dày, ghi mấy dòng chữ : “Thơ ca Tú Quỳ Quảng Nam”. 
 Sau ñấy, tôi nhận lời mời về dạy văn, toán ở trường tư thục Diên 
Hồng Hội An (Nguyễn ðình Thống làm Hiệu trưởng), năm kế tôi dạy 
thêm tại trường bán công Sào Nam Duy Xuyên (Nguyễn Ánh Anh làm 
Hiệu trưởng). Năm 1961, tôi nhận dạy thêm trường Ngô ðình Khôi ðại 
Lộc (do cụ Trần Thuyên con cụ Trần Quý Cáp làm Hiệu trưởng) và 
trường tư thục Kỳ Châu Phong Thử. Các trường này ñều ở vào vị trí rất 
thuận lợi cho tôi  ñi tìm thơ ca Tú Quỳ. 
 ðồng thời vì nghiệp vụ, tôi phải sâu sát chương trình dạy văn cấp 
II, nên một lần nữa, như có một mãnh lực vô hình thôi thúc tôi phải cố 
gắng thực hiện hoài bảo của mình. Thế là tôi cùng anh Tủng, anh Ngân 
quan hệ chặt chẽ từ ñấy. 
                   
1 Anh Tủng gọi ông Ngân bằng cậu 
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 Một hôm anh Tủng xuống gặp tôi, anh bảo: 
 - Chừ chú tính răng ? Nếu chú với tau quyết tâm làm, ngại chi... 
còn khối các cụ biết Tú Quỳ, thuộc thơ Tú Quỳ... mình làm gấp thì kịp. 
Có ñiều không biết sức chú thế nào ?... 
 “Sức chú thế nào ?” - Anh buông câu hỏi như nghi ngờ về khả 
năng của tôi không phải là không có lý do chính ñáng. Lần này thì hình 
ảnh những kết quả học tập hàng tháng, hằng năm của tôi ở trường Phan 
Châu Trinh, kết quả của 3 kỳ thi liên tiếp của tôi trong 3 năm liền 1956 - 
1957 - 1958 cộng với cú “sốc” của anh Huỳnh Ngân... tôi cảm thấy tự ái 
mình bị tổn thương ! Tính háo thắng, năng nổ của tuổi trẻ lại ñược dịp 
bùng lên - Bây giờ nghĩ lại thật là trẻ con - Tôi mạnh dạn ñáp : 
 - Anh yên tâm ñừng lo sức em có làm ñược hay không mà giai 
ñoạn này em thấy chỉ cần lo một việc duy nhất - là tiếp tục tìm thật nhiều 
và thật chính xác tư liệu, cùng xuất xứ văn thơ cụ Tú, những chú thích 
thật rõ về nghĩa từng chữ từng câu... xong, “hạ hồi phân giải”. 
 Anh trầm ngâm giây lát rồi bảo : 
 - Còn một ñiều, tau nghĩ là khó vượt qua... (ðúng là anh chưa 
buông tha mà cố tình khơi tự ái tôi. Sau này ảnh bảo tôi : hồi ñó tau sợ 
mi giàu thiện chí mà “lực bất tòng tâm”!) 
 - Em thấy chẳng còn ñiều gì. 
 - Thơ ca các loại của ngoại tổ tau cũng có nhiều chữ Hán... e kham 
không nổi ! khả năng Hán học của tau chẳng ñược bao nhiêu !... rồi anh 
cười... ! tau thì “Hán” hẹp lắm!... 
 - Em nghĩ, ñiều này chưa cần phải lo sớm. Em ñã thấy trước vấn ñề 
ngay khi ñọc hơn 100 bài ñã có, nên em ñã tiên liệu rồi. Một mặt ta gõ 
cửa “Hán Việt Tự ñiển” của ðào Duy Anh; một mặt chầu chực nơi các 
cụ túc nho... lúc ñó em sẽ có cách xoay xở. Anh cứ tin ñi... công việc 
anh em mình làm ñến ñây, xem như gần 2/3 ñoạn ñường rồi... bỏ nửa 
chừng thì uổng quá ! 
 Mấy ngày sau tôi ñến hiệu sách “Bình Minh” Hội An mua bộ Hán 
Việt Tự ñiển của ðào Duy Anh gởi lên Bến Dầu cho anh. 
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 ðến ñầu năm 1962 anh em tôi ñã có khoảng vài trăm bài ñủ thể 
loại, chỉ có vè là chưa tìm ra trọn bài. 
 Cũng trong buổi gặp lần này, anh có trao cho tôi bài Vịnh CÂY TRE 
của cụ Tú (có nói rõ xuất sứ của bài này) do một vị túc nho ở Mỹ Lược còn 
nhớ:  
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VỊNH CÂY TRE 
 

 Cao lớn làm chi tre hỡi tre, 
 Ruột gan không có vỏ xanh lè 
 Sơ sơ gió thổi khom lưng lại 
 Thoảng thoảng rìu qua trợn mắt ghe1 
 Rễ mọc tùm lum ăn xấu ñất 
 Thân ngâm nồng nặc thối tràn khe 
 Lập lờ ñánh lận chân quân tử 
 Há ñể thân danh lụy rứa hè.  
 
 Suốt thời gian 1958 - 1962, tôi ñược sự khích lệ lớn lao của cụ 
Phạm Phú Hưu - hậu duệ của dòng dõi các cụ Phạm Phú Thứ, Phạm Phú 
ðường - Tuy Phạm tiên sinh với tôi là ñồng nghiệp, nhưng tuổi ñời của 
cụ ngang hàng cha chú tôi. 
 Khoảng hè 1959, Giáo sư Phạm ðình Bách ở Huế vào Hội An có 
tìm gặp tôi tại tư thất cụ Hưu (ngay trên lầu trường Diên Hồng)2. 
 Sau mấy câu xã giao thường lệ, ông hỏi tôi : 
 - Nghe anh có sưu tầm thơ ca Tú Quỳ ? 
 - Vâng, tôi thấy thơ cụ Tú có nhiều nét ñộc ñáo nên cũng muốn tìm 
ñể thưởng thức ! 
 Cụ Hưu xen vào : ... ý anh Hy muốn viết về sự nghiệp thơ ca Tú Quỳ 
ñấy. 
 - ðiều ñó thì ... thưa thật với thầy... chưa dám nghĩ ñến... có ñiều 
tìm ñược bài nào của cụ Tú là tôi giữ rất cẩn trọng... 
 Thầy Bách tiếp : 
 - Hồi trước cụ Tú Giảng Hòa có làm câu ñối thờ 12 ngư phủ chết 
trôi, câu ñó có người cho tôi :  
 “Chích kiến buồm loan 1 thảm 1 sầu 10 uất ức 
                   
1 Chặt tre, người ta thường chặt xéo chứ không chặt ngang, nên chỗ bị chặt “cắt vát” 
giống như con mắt ghe, mắt thuyền.  
2 Tức là phòng dành riêng cụ Hưu tạm ở của trường Diên Hồng Hội An (Bấy giờ là cơ sở 
của Bang Hải Nam cạnh Tụy Tiên ñường Minh Hương, cho thuê). 
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   Gãy tay chèo quế 3 chìm 3 nổi 6 linh ñinh” 

 Tôi e chữ “gãy” không phải là chữ của Tú Quỳ. Bởi chữ “gãy” tuy 
nó cùng tự, loại với “chích” (nghiêng) nhưng cái âm “gãy” nặng nề quá ! 
Theo ý tôi Tú Quỳ không thiếu chữ... thành thử tôi nghi ngờ là “tam sao 
thất bổn”... không biết anh tìm ñược câu ñó không ? 
 - Câu ñó tôi cũng có, do người cháu cụ ở Trung Lộc cho tôi. Thầy 
nghĩ rất ñúng, chữ ñầu của vế hai là chữ “sẩy” (nghĩa là trật tay)... 
 Tôi vừa dứt lời, ông vỗ ñùi... 
 - ðúng rồi ! ñúng rồi !... chữ “sẩy” mới ñạt... ừ, chữ... “sẩy”... “sẩy 
tay chèo quế...!”. Vậy mà tôi nghĩ mãi không ra !... Hay quá !... 
 Phạm ðình Bách tiên sinh rất ñắc ý ! dù mới tìm ra một chữ ! 
ðáng kính thay ! Hành ñộng của ông, tự nó ñã dạy cho tôi phải biết tôi 
luyện tính kiên trì và tuyệt ñối tôn trọng sự chính xác các tư liệu biên 
khảo, dù phải tốn nhiều thời gian. 
 Buổi sơ ngộ hôm ấy có nhiều sự kiện ñược trao ñổi giữa tôi và giáo 
sư qua thơ ca Tú Quỳ. Nhân ñấy giáo sư có ñưa bản thảo cho tôi xem. 
Nói là bản thảo, song thực tế là tấm bìa kẹp bên trong một số tư liệu Tú 
Quỳ khoảng vài chục bài. Tờ nào cũng dặm thêm xuất xứ hoặc lời bình 
ñầy chữ cả trang. Bên ngoài giáo sư ghi dòng chữ lớn : 
  “LA SƠN PHU TỬ QUẢNG NAM”. 
 Tuy không nói hết lời, song qua câu chuyện, tôi cảm thấy có cái gì 
không ổn toát ra ở giáo sư trong cung cách bày tỏ việc sưu tầm. Ông 
lật... lật từng tờ, xong rồi gập lại, hỏi tôi : 
 - Thế anh sưu tầm thơ cụ ñược mấy bài rồi ? 
 - Dạ, ít ít thôi... khoảng vài chục bài (thật ra lúc ñó tôi ñã có trên 
100 bài với ñầy ñủ xuất xứ). 
 - ðâu ? Anh cho tôi mượn xem... tôi còn ở chơi với thầy Hưu, mai 
mới về Huế... 
 Trong một thoáng suy nghĩ, tôi tránh né trả lời trực tiếp, vì tôi nghĩ 
ñây mới là lần sơ ngộ ñầu tiên nên tôi có phần e ngại. Tôi ñáp : 
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 - Có lẽ những bài tôi hiện có, so với thầy quá ít, nên tôi dễ nhớ. 
Tiện ñây thầy cho tôi ñọc qua, xem có bài nào của tôi mà thầy chưa có, 
tôi sẽ ghé lại nhà mang ñến trao thầy xem. 
 Không biết ñó có phải là lời lẽ xúc phạm ñến tự ái của ông không 
!... sau khi nghe tôi nói, ông ñưa câu chuyện qua hướng khác. 
 ðây là lần ñầu tiên tôi gặp một ñồng nghiệp vong niên có cùng 
mục ñích như tôi trên ñường biên khảo Tú Quỳ ! Tôi trân trọng ghi nhận 
ở ñây ñôi ñiều kinh nghiệm quý báu không thể diễn tả hết lời ! 
 Tại ðại Lộc, trường cấp II ở tận Hà Nha. Cụ Trần Thuyên con cụ 
Trần Quý Cáp mời tôi dạy vào hai ngày cuối tuần, do ñó tôi có ñiều kiện 
tiếp xúc với nhiều cụ biết Tú Quỳ. Tôi lại ñược sự giúp ñỡ tích cực của 
anh Nguyễn Cận (cháu gọi tôi bằng cậu) y tá, nhà ở trước quận. Anh ta 
rất năng nổ, lanh lợi và giao tế rộng. Nhờ vậy, vùng này ñã giúp cho tôi 
xác minh, nâng mức chính xác một số tư liệu Tú Quỳ rất ñáng kể. Giai 
ñoạn này hầu như các tư liệu rải rác ở  các vùng phụ cận giao thủy (phía 
ðại Lộc), tôi gom gần trọn. 
 Tư liệu càng dồi dào, tôi càng hăng say sưu tầm. 
 Tại Duy Xuyên, Quế Sơn, sự hỗ trợ của các vị hậu duệ nội ngoại 
cụ Tú Giảng Hòa ñều tích cực, sẵn lòng giúp ñỡ tôi,kể cả anh Huỳnh 
Ngân. Mặc dầu lúc ñó anh vẫn biết tôi còn dạy ở Sào Nam, nhưng giữa 
anh và tôi  vì việc làm ăn, không còn quan hệ nữa nhất là lúc ñó chiến sự 
ở miệt Mỹ Sơn, ñập Thạch Bàn, Mỹ Lược ngày càng nặng nề nên tôi 
khó liên hệ với anh như trước . 
 Bấy giờ tôi mua ñược máy ảnh loại “Roley” khá tốt của anh Thông 
dạy vẽ tại Sào Nam bán lại. Tôi nghĩ ñến chuyện sử dụng nó vào việc sưu 
tầm. 
 ðầu tiên, những bài Tú Quỳ sử dụng ñịa danh lồng trong nội dung, tôi 
ñều tìm ñến tham quan, ghi ảnh. Từ Bàn Thạch, Trà ðỏa, cận duyên ñến 
Xuân Yên, Phước Hội (Tí, Sé, Dùi Chiêng) núi non trùng ñiệp tôi ñều có 
ñến. Các nơi này ñều có một số học sinh ñang học trường Sào Nam Duy 
Xuyên. 
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 Hè 1959 tôi sử dụng lambretta cùng anh Hoàng Tú Mỹ Hội An ñi 
dọc sông Thu Bồn theo hướng Nam Phước, lên Trà Kiệu, vượt Phường 
Rạnh lên Trung Phước. Sau ñó rẽ vào Trung Lộc băng ñèo Le ñổ xuống 
chợ ðông Phú, chợ ðàn, rồi quay ngược lại ðồng Tranh Việt An, xong 
lại về ñường cây cốc Hà Lam, theo quốc lộ một trở lại Hội An. Dạo ấy 
ñường còn xấu, anh em tôi rất vất vã ñẩy xe qua những dốc lở ở Phường 
Rạnh và ñèo Le. Tại mỗi ñịa danh có liên quan ñến việc sưu tầm, chúng 
tôi dừng lại khi thì một buổi, khi thì cả ngày, có lúc qua ñêm. Hồi ấy chỉ 
ghi chép bằng tay, nhưng kết quả ñạt ñược cũng khá. 

Khi tham quan “Cồn Con”, tôi và anh Tủng ñi ghe ngược Thu Bồn, 
qua thác, ghềnh... ñến mãi Nhũ Sơn. 

Riêng vị trí giao tranh tại Gia Cốc tôi ñược may mắn tham quan 
khi chiến sự xảy ra chưa ñến mức trầm trọng, thành thử tôi ñược các cụ 
già ñịa phương vui vẻ dẫn ñến tận nơi... chỉ các vùng bố phòng, vị trí 
tiền tiêu và ñường rút quân của Nghĩa Hội, mũi tiến quân của Pháp và 
Thân binh khi tấn công .v.v... mà chính các cụ ñược biết là do thân sinh 
kể lại. 

Tại ñịa phận Trà Kiệu, tôi ñược Cha sở ñịa phương - Cha Hảo - 
dùng máy phóng thanh gọi mấy vị lão nhân sở tại ñến hướng dẫn tôi 
“tham quan“ chiến trường hồi Nghĩa Hội “Bình Tây sát Tả” miệt Trà 
Kiệu. Di tích còn lại là vài khúc thành ñổ nát, rêu phong. Nơi ðức Mẹ 
Maria xuất hiện ban phép lành, nay ñược xây thành một thánh ñường 
trên quả ñồi thấp trong khuôn viên nhà thờ. 

Nhân ñấy các cụ cho tôi xem gia phả của vài gia ñình có liên hệ 
với công cuộc bảo vệ nhà thờ dạo ấy. Gia phả viết chữ Hán và chữ quốc 
ngữ. Trong ñó có thuật lại một số chi tiết phòng thủ của con chiên với 
danh tánh của những vị chỉ huy. Tôi cũng ñược các cụ cho một quả ñại 
bác do Nghĩa Hội bắn vào ñịa phận hồi ấy. Trông nó chẳng khác quả tạ, 
nhưng to gấp ñôi, làm bằng sắt, mặt ngoài bị oxýt hóa rỗ mặt. 

Ngoài ra, tôi ñã hai lần hướng dẫn học sinh Sào Nam, Duy Xuyên 
và Diên Hồng Hội An ñi du ngoạn Trà Kiệu, Vĩnh Trinh, viếng mộ bà 
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Quý phi họ ðoàn cùng công chúa, hoặc ñóng trại ở phía dưới Bàn Thạch 
ñầu  huyện Duy Xuyên, luc chiến sự chưa ñến hồi quyết liệt. 

Tất cả những lần ñi này giúp tôi nhiều hiểu biết ñể có thể phần nào 
lãnh hội thi tứ của thầy Tú Giảng Hòa lược tả về quê hương thầy. 

Ngày 08.8.1962, chế ñộ Ngô ðình Diệm ñộng viên tất cả giáo sư 
có bằng tú tài II phải nhập ngũ. Bấy giờ tôi ñã có 2 con : Bách Thắng, 
Diệu Huyền và vợ tôi ñang có nghén chỉ tuần nữa là sinh ! 

Tôi ñưa gia ñình từ Hội An về tá túc với nhạc phụ ở 15 ðống ða, 
ðà Nẵng (nay là 155 ðống ða, ðà Nẵng). 

Ngày 20.8.1962, tôi rời ðà Nẵng trên chuyến máy bay C130 vào 
Tân Sơn Nhất Sài Gòn. Tại ñây cả toán ñược chuyển ngay ñến trường 
Võ Khoa Thủ ðức dưới danh hiệu là sĩ quan khóa 14 trừ bị ! 

Xa gia ñình, xa trường và không biết tương lai số phận sẽ ra sao ? 
Ước vọng tha thiết nhất ñời với công sức bỏ ra dường ấy ñể tìm thơ ca 
cụ Tú... không biết có thấy ñược ngày hoàn thành không ?! 

Mặc dầu tâm tư rất bức xúc, nhưng mỗi lần viết thư về nhà, tôi ñều 
dặn dò vợ tôi phải bảo quản cẩn trọng tài liệu tôi ñã sưu tầm ñược. Còn 
với anh Tủng, tôi luôn luôn nhắc nhở cứ tiếp tục sưu tầm, một câu cũng 
quý, một bài cũng hay... tôi hẹn anh sẽ có ngày mình hoàn chỉnh... 

Sau khi tốt nghiệp, tôi mất non hai năm phải làm việc tại Kon 
Tum, mới ñược chuyển về Quảng Ngãi. ðồng thời tôi can thiệp xin anh 
Tủng ñược làm việc tại khu tạo tác Quảng Ngãi. Thật là may mắn cho cả 
anh lẫn em. Suốt 4 năm gần nhau này, tôi và anh nỗ lực xác minh và 
nhất là cắt nghĩa giải thích thơ văn cụ Tú. 

Một hôm tình cờ anh em tôi ñược một ông bạn vong niên làm ở tòa 
Hành Chánh Quảng Ngãi - trước kia ông là giáo học - cho chúng tôi bài 
thơ “Sư Nữ” với xuất xứ của nó. Ông bảo ñó là bài của ông Tú Giảng 
Hòa, tuy ông ta không biết Giảng Hòa ở ñâu, hay Giảng Hòa là thị giảng 
! là tên của tác giả ! Nhưng Quảng Ngãi làm gì có ñịa danh Giảng Hòa ! 
Nội dung và hình thức bài thơ hoàn toàn giống bài “Sư Nữ” mà chúng 
tôi ñã có ! 
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Thật là một khích lệ ñến với tôi. Nhưng cũng từ sự kiện này, chúng 
tôi cảm nhận : phải thật cẩn trọng khi sưu tầm, bởi lẽ, thơ ca Tú Quỳ có 
thể còn ñi xa hơn, xa nữa... ñể rồi vướng cảnh : “Râu ông ñem cắm cằm 
bà”! 

ðầu Xuân 1969, tôi về làm việc tại Quảng Nam - ðà Nẵng, ñúng 
vào thời ñiểm những cuộc giao tranh tại quê hương Tú Quỳ và các vùng 
lân cận ngày càng mãnh liệt... 

Song hồi ñó, tôi có phương tiện dồi dào nhất, và dễ dàng tạo thời 
gian di chuyển ñến những nơi còn có thể “moi” ñược thơ ca Tú Quỳ. 

Tuy vậy, tâm trạng tôi, rất là bồn chồn, lo âu ! Cuộc sưu tầm càng 
dài ngày thì càng cho tôi nhiều kinh nghiệm, nhưng càng kinh nghiệm 
thì càng thấy rõ nguồn cung cấp tư liệu, ñáng tin cậy nhất, bị quyền lực 
vạn năng quá khắc nghiệt của ác thần “Thời gian” cản trở ! 

Vì vậy vấn ñề ñặt ra trước mắt tôi hồi ñó là phải can ñảm, phải 
hăng say hơn nữa, trên ñường sưu tầm - nghĩa là phải rán hết sức mình 
trong cuộc ñua nước rút mà ñích thì giờ ñây... ñã thấy rõ ! - Có vậy mới 
hy vọng “vét” ñược “mẻ” cuối cùng, giành lại phần nào thơ ca Tú Quỳ 
còn sót trong ký ức các cụ 70, 80, 90 tuổi - những cụ ñã từng biết Tú 
Quỳ bằng xương bằng thịt, nghe Tú Quỳ ñọc thơ ca, từ phú bằng chính 
ñôi tai. Tôi chỉ lo chậm chân, các cụ lại mang trả cho Tú Quỳ những gì 
ñã biết về Tú Quỳ nơi Diêm phủ ! 

Phần tôi là thế, còn phần anh Tủng lại kẹt công tác tại Quảng Ngãi. 
Việc hội ý bị trở ngại quá lớn. Tôi ñành ñơn thương ñộc mã trực diện lao 
vào cuộc sưu tầm ! ñồng thời tôi cố sức vận ñộng ñể ñổi anh về làm việc 
tại ðà Nẵng ! 

Trang bị cho việc làm kỳ này, quả thật tôi có ñủ mọi thứ lỉnh kỉnh : 
máy ghi âm, máy chụp hình, máy ñánh chữ, tài chánh và phương tiện di 
chuyển. Tôi tự vạch và quyết ñịnh thực hiện cho kỳ ñược kế hoạch : 

- Vừa tiếp tục sưu tầm vừa kiểm chứng lần cuối ñể nâng cao mức 
ñộ chính xác của tư liệu ñã có. 

- Hoàn hảo việc giải thích xuất xứ và các từ cụ Tú dùng trong các 
sáng tác. 
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- Soạn thảo từng phần về ñời tư Tú Quỳ từ lúc còn thơ ấu ñến lúc 
quá vãn. Chỉ trích khoảng 1/6, 1/10 tư liệu gọi là chính xác nhất ñưa 
vào tác phẩm. 

- Nhờ các vị có uy tín trong giới văn học góp ý. Phải thành thật mà 
nói rằng, nếu e ngại nguy hiểm, tốn kém và tự ái, tự ti mặc cảm quá cao, 
thì tôi ñã bỏ cuộc từ lâu ! Những vui buồn kinh sợ, hay hớn hở thỏa mãn 
trên ñường sưu tầm thơ ca Tú Quỳ quả có ñắc giá thật ! Giờ ñây với tuổi 
ñời ñã cao, mỗi lần nghĩ lại, tôi không khỏi rùng mình ớn lạnh ! Nhiều 
lúc tự vấn : phải chăng chỉ có ở thời ñiểm ấy - thời ñiểm sức trai trẻ, dồi 
dào sinh lực, cộng với tinh thần háo thắng, tự phụ, tự cao tự ñại, năng 
nổ... tôi mới ñạt ñược kết quả ?! 

 

NHỮNG ðOẠN ðƯỜNG GIAN TRUÂN CHẾT NGƯỜI 
 
Giai ñoạn cuối của cuộc sưu tầm thơ ca Tú Quỳ có những kỷ niệm 

như những dấu ấn khắc sâu vào tâm khảm tôi, ñáng kể là mấy sự kiện 
sau : 

1. ðang làm việc tại Hội An, tôi nghe có gia ñình cụ Vĩnh ở 
Phường Rạnh vừa di tản xuống chợ Ái Nghĩa lánh nạn. Cụ biết nhiều về 
Tú Quỳ. Tôi vội vàng tự lái xe jeep lên ðiện Bàn, rẽ quốc lộ hướng về 
Ái Nghĩa. Lúc vượt qua tháp Bằng An khoảng một cây số, từ sau hàng 
tre cách xe tôi chừng 100m, bên phải, một loạt AK xả thẳng về phía tôi. 
Ngay khi nghe tiếng súng nổ, cùng lúc, tôi thấy và nghe cả mảnh kiếng 
chắn gió trước mặt vở ! ñầu tôi như có một vật cứng nào ñó va mạnh 
vào, khiến chiếc nón sắt quay lệch sang trái ! - Xe tôi bị trúng ñạn ! - 
Phản xạ tự nhiên, khiến tôi nhấn hết ga, ghì chặt tay lái, mắt tập trung về 
trước... lướt phăng... bất kể mặt ñường ñầy ổ gà lồi lõm ! May, tôi chưa 
“tịch” và xe không bị lật, bị cháy ! Khi ñến Ái Nghĩa, kiểm soát lại, 
chiếc nón sắt bị hằn một vệt lạnh người ! Giá hồi ñó tôi cột chặt quai thì 
ñạn ñã xuyên thủng nón sắt và mảnh sọ trên thái dương hẳn cũng toát! 
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Chuyến ñi ấy tuy gặp nguy hiểm, nhưng bù vào ñó, tôi thu ñược 
một số bài khích lệ : một phú, 2 văn tế và vài câu ñối, kiểm chứng vài 
giai thoại, 1 văn tế.  

Lúc về, tôi phải vượt Túy Loan, xuống Hòa Cầm rồi trở lại Hội An 
! 
Trên xe jeep có tài xế Hs1 khai, nhưng trên những tuyến ñường nguy 
hiểm, tôi tự cầm lái chứ không giao tay lái cho tài xế. Do ñó, những sự 
kiện nguy hiểm xảy ra, mấy tay tài xế này là chứng nhân.  

2. Lần khác, khi ở ñồi 52 ðại Lộc (vùng Hà Nha) ngang Bến Dầu, 
tôi ñược tin do một cậu lính của tôi, giới thiệu : có một cụ già bà con với 
anh ta, hiện trú dưới Bến Dầu, lúc còn nhỏ, cụ ở cùng xóm với thầy Tú 
Giảng Hòa và từng ñược thầy vò ñầu, thương mến lắm ! 

ðể xác minh ñiều này, tôi nghĩ, nếu gặp cụ mà cụ không thuộc thơ, 
hẳn cụ còn nhớ ñôi ba giai thoại về Tú Quỳ cũng tốt. Thế là tôi tìm mọi 
cách tạo bức chắn ñể vượt chặng ñường nguy hiểm từ ñồi 52 ñổ xuống, 
rồi cùng anh ta và một nhân viên lên chiếc jeep do tôi lái ñi. 

Kết quả ñúng như cậu lính của tôi giới thiệu. Cụ từng làm Hương 
Kiểm Giảng Hòa trước kỳ 1945 và lúc nhỏ gần gũi với Tú Quỳ. Tuổi cụ 
ñã quá cao lại sống trong hoàn cảnh cực kỳ thiếu thốn ñầy nguy hiểm, 
khiến trí nhớ của cụ mai một khá nhiều. Cụ yếu lắm. Bà con quanh vùng 
thường gọi cụ là ông Kiểm. 

Chuyến ñi này, giai thoại Tú Quỳ lúc về già, tôi ñược cụ thuật rất 
tường tận, bởi chính cụ là chứng nhân. Tôi ghi âm hơn tiếng ñồng hồ. 
Thơ ca Tú Quỳ cụ nhớ không bao nhiêu, trong ñó có nhiều bài tôi ñã 
biết, nhưng nhờ ở câu nhớ câu quên của một số bài khác ñã giúp tôi 
kiểm chứng ñược “râu Tú Quỳ quả là rậm và dài lắm”. Một bộ râu như 
thế khó bức ñể cắm cho ai ñược ! mà dù có cắm cho ai thì kẻ ñược cắm 
cũng chẳng ñầy ñủ giống bộ râu Tú Quỳ, vì nó sẽ lưa thưa, lún phún 
hoặc ngắn hoặc xoắn... với hình dáng - nhìn tổng thể - khác râu Tú Quỳ 
một trời một vực ! Nhờ ñấy, tôi có ñiểm tựa vững chắc, sử dụng luận lý 
học phân tích, tổng hợp logic hơn, xác minh một số tư liệu ñích thực của 
Tú Quỳ. 
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Nhân ñấy tôi xin cụ giới thiệu cho tôi những cụ nào khác mà cụ 
biết họ rõ Tú Quỳ, thuộc thơ Tú Quỳ... những vị trước ñây ñã quen với 
cụ. 

Sau giây lát cố nhớ ... cụ bảo : 
- Ông Lưu Tụy, người sùng ñạo Chúa, tôi có quen biết trước ñây, 

cháu có thể tìm ông ấy hỏi rõ hơn. Còn tôi thì... lú quá rồi, không còn nhớ 
mấy... 

- Xin cụ... còn ai nữa ? ... Cụ Tụy hiện ở ñâu ?  
- Còn nhiều người, tôi biết họ thuộc thơ Tú Quỳ nhưng e... chừ thì họ 

ly hương... cũng có thể họ qua ñời... Còn ông Tụy, thì vừa rồi bầy cháu ñi 
mua hàng ở Hòa Khánh có gặp ... nghe ổng nói ổng ở khu ñịnh cư ngoài 
ấy. 

Sau khi biếu mấy bao thuốc lá, tôi bày tỏ lòng biết ơn của tôi ñối 
với cụ và xin kiếu từ. 

Trên ñường về, tôi vẫn giữ liên lạc bằng vô tuyến với Trung úy 
Trần Văn Châu, phụ tá của tôi. Tôi báo tôi rời nhà cụ Kiểm và yêu cầu 
anh trực vô tuyến theo dõi... 

Rời nhà cụ khoảng 2 cây số, vì tránh một ổ gà, bánh xe sau của tôi 
lèn lên ñầu mút của một cành cây khô giữa ñường... Cùng lúc, một tiếng 
nổ chát tai và tức khắc tôi có cảm giác cả xe lẫn người bị tống về phía 
trước bằng một sức ép kinh hồn ! Tôi nhấn lút chân ga, xe phóng nhanh, 
bốn bánh như nhảy xổm trên các ổ gà ở mặt ñường... ñể lại ñàng sau một 
ñám bụi khói ñen dâng cao, tỏa rộng, từ từ quyện với bụi ñường rơi 
xuống - xe tôi vướng phải mìn ! - Lúc ñó chỉ chậm nửa giây hoặc bánh 
xe sau ñè vào giữa khúc cây khô ấy thì tôi và xe ñã nát rồi ! 

3. Tuần sau, kể từ khi gặp cụ Kiểm, tôi viện cớ xin nghĩ phép. Một 
trực thăng ñến ngay vị trí bốc tôi. 

Về ðà Nẵng, tôi tức tốc ra Hòa Khánh tìm cụ Tụy. Lúc lên ñường, 
tôi chắc mẫm việc gặp cụ không khó, vì gia ñình anh Tủng hiện ở khu 
ñịnh cư Hòa Khánh, hẳn là chị Tủng biết hoặc bà con ở ñó biết, chỉ hộ. 
Song suốt ba ngày ròng tìm ñỏ mắt mà chẳng có ai biết cụ. ðến lúc 
tưởng bỏ cuộc, tình cờ tôi ngồi uống cà phê trước chợ Hòa Khánh với 
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ðinh Văn Sơn1 (cháu ngoại 5 ñời của cụ Tú Giảng Hòa), ñịnh uống xong 
là về ðà Nẵng, một lần nữa, tôi than phiền với Sơn phí công cả 3 ngày 
rồi mà tìm không ra nhà cụ Tụy... 

Bỗng anh chủ tiệm nhanh mồm hỏi tôi : 
- Có phải cụ Tụy Tin Lành không ? 
- Vâng, cụ theo ñạo Tin Lành và nghe ñâu cụ già lắm rồi ! 
- Dạ ! cụ ấy già lắm ... nếu ñúng là cụ, thì nhà cụ ở ñằng sau chơ 

này khoảng hơn 100 thước ! 
- Sao anh biết ? 
- Tôi là người ñồng ñạo với cụ... ñi lễ hay gặp cụ... 
Tôi mừng quá ! vội vàng cám ơn và trả tiền cà phê... hối hả lái xe 

ñưa Sơn cùng ñi ñến nhà cụ. Lúc ñó khoảng hơn 3 giờ chiều, cái nắng hè 
vẫn còn gay gắt. 

Gặp cụ, sau mấy lời thăm hỏi, tôi bày tỏ lý do tìm cụ, cụ vui vẻ 
tiếp tôi ngay. Trông cụ già thật, lưng ñã còng, nhưng ñôi mắt rất tinh anh 
và trí nhớ khá tốt. (Sau này tôi biết thêm về cụ, cụ giáo dục con cháu, 
dâu rể rất nghiêm, cụ luôn luôn lấy “an bần lạc ñạo” làm lẽ sống... ñúng 
khuôn phép nho gia). 

Nhà cụ rất thanh bạch. Cụ sống chung với người con ñã lập gia 
ñình. Nguyên cụ là người Quế Sơn, gia ñình cụ cư trú ở trong Bà Rén. 

Vì chiến tranh cụ phải di tản ra ñây. Em ruột cụ là mục sư Lưu Văn 
Mão, cũng sính thơ ñường như cụ và cũng biết ít nhiều về Tú Quỳ. Cụ 
cho tôi ñịa chỉ cụ Mão, ở tận Sài Gòn gần ngã ba Lê Văn Duyệt (nay là 
CMT8) rẽ vào Khám Chí Hòa. 

 Gặp tôi, cụ vui vẻ tiếp chuyện ngay.Cụ mời tôi dùng nước trà rồi 
quay vào trong ñem ra 3 tập thơ do cụ sưu tập và sáng tác, chép toàn chữ 
Hán và chữ Nôm. Tập nào cũng bằng giấy bản, lâu ngày màu giấy trở 
nên ố ñục như giấy súc, gáy không ñóng bằng chỉ mà bằng - cũng với 
loại giấy bản - xe lại. Một trong 3 tập ñó, bìa long gáy lở, bốn chung 
                   
1 Sơn là cháu gọi anh Tủng là cậu ruột, tôi từng săn sóc Sơn mấy năm học ở trường Diên 
Hồng Hội An. Sau này, tôi nhờ Sơn vẽ các tư liệu ñể thuyết trình văn thơ Tú Quỳ và ñưa 
vào sách “Tú Quỳ danh sĩ Quảng Nam” hoặc sách “Thơ văn Tú Quỳ” của tôi soạn sau 
này. 
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quanh lơ xơ, lác xác như “cóc gặm” ! nhưng bên trong chữ viết rất chân 
phương, ñẹp, rõ nét. 

Cụ cầm tập “thảm hại” ấy ñưa lên bảo tôi :  
- Trong này có nhiều bài do cụ Tú Quỳ sáng tác... Hồi trước, 

những lúc cụ ñến thăm thầy tôi, thầy tôi bắt tôi ñem bút giấy ra viết 
những bài thơ do chính cụ ñọc biếu thầy... Tôi giữ kỹ lắm mới còn ñó! 

Tôi mừng ñến sáng mắt ! Thế là cụ chậm rãi lật từng trang ñọc cho 
tôi ghi âm. Thêm vào ñó, cụ kể một số giai thoại Tú Quỳ với các vùng 
lân cận, Quế Sơn và ðồng Tranh. Bức thư “chồng ñi vong” rất trùng 
khớp với bài tôi ñã kiểm chứng trước ñó. Tư liệu của cụ, tôi ñánh giá 
cao bằng các tư liệu tôi ñã ñược hậu duệ cao niên của cụ Tú Giảng Hòa 
cho tôi. 

Nhân ñấy tôi biết thêm quan hệ giữa Tú Quỳ và Tri phủ Nguyễn 
Hiển Dĩnh... Kết quả tạo nên bài văn tế “Hát bội” bất hủ lưu truyền ñến 
ngày nay. 

Sợ mặt trời sớm lặn sau núi Hòa Sơn, tôi xin cụ chụp chung hình 
lưu niệm. Xong, cụ lại tiếp tục kể chuyện Tú Quỳ, kể chuyện sáng tác 
của cụ... 

Mãi gần 6 giờ chiều, thấy ñã quá phiền cụ, tôi xin phép kiếu từ... 
cụ tỏ vẽ bịn rịn muốn chúng tôi hãy rán ngồi nghe nữa!... Cử chỉ của cụ 
ñẹp ñẽ quá ! nó biểu lộ chân tình ông cháu, mà cháu nguyện suốt ñời 
nhớ mãi ơn cụ. 

4. Sau ngày viếng cụ Lưu Tụy, tôi gặp anh Lê Văn Xim cựu học 
sinh Sào Nam (sau khi tôi rời trường). Nhân nói về thơ Tú Quỳ, anh 
mách tôi có cụ Hiếu người cùng xóm với anh trước ñấy; lúc cao hứng cụ 
hay ñọc thơ Tú Quỳ rang rảng. Nay gia ñình cụ dời vào xóm dệt Bảy 
Hiền Sài Gòn. Anh cho tôi ñịa chỉ khá rõ. 

Thế là vài tuần sau, tôi viện cớ ñi Sài Gòn “giải quyết việc nhà!”. 
Tại ñây, tôi tìm và gặp cụ Lưu Văn Mão. Cả ông bà còn khang kiện; cùng 
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ở chung với ông bà, có người con gái là chị Vĩnh Phúc1 (tác giả bài nhạc 
“Ngàn thu áo tím”), chưa lập gia ñình, chị muốn dâng cuộc ñời chị phụng 
sự Chúa, nên ngoài việc nhà thờ, chị luôn luôn túc trực phụng dưỡng song 
thân. 

Tuy bận rộn việc ñạo, cụ cũng dành cho tôi một buổi nói chuyện 
khá lâu. Tư liệu Tú Quỳ của cụ so ra không bằng tư liệu cụ Tụy ñang giữ. 
Hỏi ra, mới biết cụ bị thất lạc rất nhiều, vì cụ có một thời ñi truyền ñạo ở 
miền Bắc, nhằm vào lúc cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ. Gia ñình 
cụ sống rất khốn khổ ở quê Việt Bắc. Chịu ñựng 5, 6 năm, cụ trở về Thủ 
ñô Hà Nội và vào Sài Gòn. Trong cuộc di chuyển ñó ñây với gánh nặng 
gia ñình, khiến cụ không có cách nào bảo tồn nổi tư liệu thơ ca - chẳng 
riêng của Tú Quỳ, mà còn của các thi bá khác ở Quảng Nam - rất có giá 
trị, mà cụ ñã sưu tập ñược. 

Dù vậy, tôi nhận ñược ở cụ nhiều ñiểm rất bổ ích cho việc kiểm 
chứng. ðối với tôi, như thế là quý lắm rồi ! 

Tiếp ñấy, tôi dò lên ngã tư Bảy Hiền, tìm nhà cụ Hiếu. Tôi gõ ñúng 
cửa nhà cụ, một thanh niên bước ra hỏi tôi : 

- Chú tìm ai ? 
- ðây có phải nhà cụ Hiếu không cháu ? 
- Dạ phải ! Rồi anh mời tôi vào ngồi ở salon giữa nhà. 
- Thưa chú, chú ñến có việc chi... ? 
- Tôi từ ðà Nẵng vào, trước là ñến thăm gia ñình cụ và sau cũng có 

một tí việc riêng... 
Mùi trầm hương bàng bạc khắp phòng như báo cho tôi biết gia 

ñình này có việc chẳng lành, nhất là bàn thờ ở căn trung có mấy cái mũ 
rơm... ý nghĩ vừa thoáng qua ñầu tôi thì cùng lúc người bạn trẻ trỏ tay về 
hướng bàn thờ, nói với tôi : 

- Nếu chú muốn gặp ông tôi... thì tiếc quá ! Ông vừa qua ñời non 
nửa tháng rồi!... 

                   
1 Không ngờ cô Phúc là bạn thân của vợ tôi, cùng học một lớp bậc tiểu học ở Hà Nội 
trước năm 1954. Do vậy, tôi ñược cụ Mão và gia ñình xem tôi như con cháu trong nhà. 
Cụ cố gắng nhớ chuyện cũ về Tú Quỳ, trao cho tôi một cách vui vẻ.  
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Tôi xin phép thắp cụ ba nén hương rồi xin kiếu từ, vì ở gia ñình cụ, 
chỉ có bầy cháu nhỏ tuổi như thế, chắc là không ai biết Tú Quỳ... 

Cảnh “chạy xe không” vừa tốn công, tốn của, tốn thời gian như 
trường hợp này, ñối với tôi, không phải là hiếm. Song tôi nhất quyết 
không nản lòng. 

5. Khoảng tháng 6/1971 tôi trở lại làm việc tại ðồi 52. Có lần cơ 
quan triệu hồi tôi về ðà Nẵng khẩn cấp bằng trực thăng. Phi hành trưởng là 
Phan Văn Tứ bạn của tôi lúc còn ñi học. Nhân ñấy, tôi ñề nghị Tứ cho tôi 
một vòng quan sát vùng Bến Dầu, dọc theo Thu Bồn xuống Ái Nghĩa, bao 
luôn vùng Gia Cốc Phú Nhuận. Thấy không trở ngại phi vụ, anh vui vẻ 
chấp nhận. Vả lại, vùng tôi muốn quan sát ở trên hướng về, nên cũng thuận 
tiện. 

Tại không phận này, anh chiều ý tôi, tạo cho tôi một thị trường 
quan sát, chụp hình rất tốt. Nhờ ñó những gì tôi hiểu biết về trận ñánh 
“ðồng Gia Cốc” bằng ñường bộ, ñường thủy mà tôi ñã thực hiện năm 
1960 - 1961. Khi còn dạy học tại các trường Sào Nam (Duy Xuyên); 
Ngô ðình Khôi (ðại Lộc), ñược bổ túc thêm bằng cái nhìn tổng thể trận 
ñịa, nơi giao tranh của Nghĩa Hội với liên quân Pháp và Thân binh ngày 
trước. 

Hai tháng sau, tôi lại di chuyển ñến làm việc tại Mỏ than Nông 
Sơn. Nơi làm việc chiếm một khoảng sườn núi ñổ xuống sông Thu Bồn, 
ñối diện với núi Cà Tang. Ít lâu sau, tôi lại dời ñịa ñiểm làm việc lên 
ñỉnh Hòn Bằng (Bàn Cờ), phía Tây Bắc Nông Sơn. Ở ñây vách ñá rất 
thẳng. Mọi việc di chuyển, tiếp tế chỉ ñược giải quyết bằng trực thăng. 

Một hôm tôi phải về ðà Nẵng dự hội. May thay phi hành trưởng phi 
vụ này cũng là Tứ. Trong lúc dùng cà phê trước khi lên trực thăng, tôi ngõ 
ý xin anh giúp cho tôi quan sát và chụp hình Thạch Bích, Cồn Con, Nhủ 
Sơn. 

Trước tấm bản ñồ 
000.50

1 , anh nhíu mày nhìn chỗ ñánh dấu những 

vị trí tôi ao ước ñược ghi hình... thận trọng như tìm một ñáp số cho 
hướng bay thích hợp. Xong, anh gật ñầu bảo : “Không có gì trở ngại”. 
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Tôi mừng vô hạn ! Vị trí tôi yêu cầu ñược quan sát, chụp hình tuy nằm 
ngoài phi trình nhưng tiếp cận với một vòng ñảo trực thăng không ñáng 
kể, tính từ vị trí tôi ñang làm việc. 
 ... ðể việc chụp hình ñược rõ, sau khi trực thăng rời bãi ñáp, anh 
hạ thấp cao ñộ lướt về phía Nhũ Sơn. Trực thăng ñược anh ñiều khiển 
hơi nghiêng bên trái. Tôi tựa vào dây an toàn, chỏi chân trái vào cạnh 
cửa trực thăng, co chân phải chỏi vào chân ghế tôi ñang ngồi, nhoài ñầu 
ra phía cửa bấm máy thu hình toàn cảnh Thạch Bích và Cồn Con. Khi 
cách Nhũ Sơn 500 - 700 thước, anh nâng trực thăng cao lên, ñánh một 
vòng từ phải sang trái bọc lấy Nhũ Sơn... 
 ... Thình lình trực thăng chao, chao mạnh và tôi có cảm giác nó 
chúi nhanh, ñổ xuống... ngay lúc ñó, tôi nghe có tràng AK nổ ở dưới xa 
vọng lại... thoáng chốc trực thăng lấy ñược ñộ cao... cao dần... trực chỉ 
bay xuống hướng Trung Phước. 
 Tứ quay lại nhìn tôi, ñưa ngón cái tay trái chạm chạm vào mũi, 
cười toe toét, báo hiệu cho tôi biết là vừa thoát nạn ! 
 Khi trực thăng giữ  ñộ bình phi, tôi tháo dây an toàn nhoài người 
ñến ghế Tứ, nghe Tứ kể lại : 
 - Lúc nãy, tôi vừa thoáng thấy lùm cây bên dưới có chút xao ñộng 
với làn khói mỏng bất chợt xuất hiện, tôi nghi ngờ, ñảo trực thăng ngay, 
ñó là phản ứng ñầu tiên tránh ñạn, nếu có... mà ñúng là loạt ñạn nhắm 
vào trực thăng mình, vì mắt tôi vừa nhìn thấy làn khói vừa chao trực 
thăng thì nghe “lốp ñốp” ngay. (Âm thanh ñi chậm hơn ánh sáng)... chắc 
anh hốt hoảng ?! 
 ðây là lần thứ 3, suýt tôi ñược ñi thăm Tú Quỳ ! Hai phi vụ này, từ 
Giảng Hòa ngược về Nhũ Sơn, tôi ghi ñược khá nhiều hình ảnh trung 
thực tất cả ñịa danh Tú Quỳ ñã sử dụng trong bài văn tế Bá Bảy (Kể cả 
Cồn Con, Thạnh Bích và Nhũ Sơn). 
 Từ ñấy, tình hình chiến sự ngày càng khốc liệt. Riêng về tư liệu Tú 
Quỳ, tôi cảm thấy ñã ñầy ñủ lắm rồi, nên không còn xông xáo vào vùng 
lửa ñạn như lúc trước. Tôi thu vén và giới hạn việc kiểm chứng vào 
những vùng an toàn hơn, tuy có cách trở vì xa nhau là Huế hay Sài Gòn. 
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6. Hồi còn ñi học, tôi có ñọc tác phẩm “Bão rừng” của nhà văn 
Nguyễn Văn Xuân. Ông là thầy dạy Văn tại trường Nguyễn Công Trứ 
(khoảng 1954 - 1955) vợ tôi lúc ñó học tại trường Phan Châu Trinh (lớp 
6, 7). Vợ tôi ñã có lần thọ giáo ông vào dịp hè. Do ñó vợ chồng tôi vẫn 
thường gọi ông bằng thầy. 

Khoảng tháng 3 - 1972, tôi tìm gặp thầy ñể hỏi ý kiến về việc in 
tác phẩm ñầu tay của tôi. Thầy vui vẻ chỉ bảo. Nhân ñấy thầy hỏi tôi : 

- Nghe anh có sưu tầm thơ ca Tú Quỳ hả ? 
- Dạ... vì thích thơ Tú Quỳ nên cũng góp nhặt ñược một số bài. 
- Anh có nhiều thơ cụ không ? 
Với chút ít kinh nghiệm khi gặp Phạm ðình Bách tiên sinh nên tôi 

dè dặt ñáp : 
- Dạ có... chừng vài chục bài ! 
- Thế... ra chi ! mà có ñủ loại không ? 
- Chắc không ñủ lắm ! 
- Tôi có khoảng 100 bài rồi... tôi sắp viết về Tú Quỳ... à, anh cho 

tôi mượn xem có ñúng là của cụ Tú không ? 
- Tôi có mấy chục bài, chẳng thấm vào ñâu so với số lượng thầy ñã 

có... vậy thầy cho tôi xem, nếu bài nào tôi có mà thầy chưa có, tôi sẽ 
ñem lại thầy. 

Thầy nhìn tôi và nói với giọng chắc nịch : 
- ðâu ñược ! tư liệu của tôi quý lắm, chính xác lắm, cho anh xem sao 

ñược ! 
Rồi thầy bắt qua chuyện khác. Trước khi chia tay... hình ảnh phút 

này, cả ñời tôi không quên ñược. 
Thầy trỏ vào tôi và bảo : 
- Anh có thể viết hồi ký chiến tranh, truyện... thì thành công, 

nhưng anh mà bước qua lĩnh vực biên khảo anh sẽ bị gãy ngay !... Anh 
xem lại ñi, tôi khuyên anh, nếu viết không ñược thì trao tư liệu cho tôi 
viết kẻo mai một thơ ca Tú Quỳ uổng lắm1... 

                   
1 Lúc này tôi ñã thành công với tác phẩm hồi ký chiến tranh nên ông bảo vậy ! 
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Lời nhận xét trên của thầy ñến với tôi quá ñột ngột, khiến tôi giận 
lắm. Nhưng tôi kịp dằn lòng không biểu lộ một cử chỉ, một lời khiếm 
nhã vô lễ nào với thầy. Tôi kịp nghĩ lại : việc biên khảo sự nghiệp thơ ca 
Tú Quỳ của tôi với từng ấy công trình hẳn không thể kém chính xác so 
với thầy. ðiều ñó ñủ là niềm an ủi cho tôi, hà tất phải bực mình với thầy 
?! 

Thật tình tôi không hiểu, tại sao thầy cư xử với tôi như thế ?! Tại 
sao thầy không thay vào ñó bằng những lời khích lệ, nâng ñỡ tôi - kẻ hậu 
sinh - làm một việc ñáng làm, mà chính thầy ñã hoài vọng !!! 

Một nỗi buồn xót xa len lỏi vào lòng tôi ! Có ñiều chắc chắn thầy 
không ngờ, thầy ñang ñối diện với một kẻ ñang cầm trong tay gần 400 
bài gồm : văn tế, phú, ñường thi, thư tín, cổ phong, ñối, liễng, chữ thờ... 
và trọn bài vè vừa ñược nhà thơ Hoàng Hưng tìm cho... và cũng bằng ấy 
tư liệu ñã ñược ñối chiếu, so sánh, kiểm chứng, giải thích khá vững vàng 
rồi ! 

Có lần tôi ñưa vợ tôi vào Hội An thăm cụ Phạm Phú Hưu. Bấy giờ 
cụ dời về ở trọ trong một căn phòng trên lầu trường Bồ ðề (chùa Bà Mụ 
cũ) với gia ñình anh Phạm Phú Lợi, con trai út của cụ. Nhân ñấy tôi có 
trao ñổi với cụ về bố cục tác phẩm Tú Quỳ. Và xin cụ viết cho lời tựa 
của tác phẩm. 

Bỗng từ dưới lầu ñi lên, chắc là chỉ vừa nghe giọng nói của tôi chứ 
chưa rõ mặt, thầy vừa ñi vừa khoát tay trước mũi... tôi nghe tiếng ñộng 
nhìn ra... cùng lúc, thầy nói : 

- ðây rồi !... ñây rồi !... có mùi Tú Quỳ ñây rồi ! 
ðúng là thế ! thời ñiểm ấy không ít người chế diễu tôi ! có người 

gọi tôi là “ông Tú Quỳ” với vẻ mỉa mai - tôi ñoán thế - Nhưng chắc chắn 
không ai hiểu ñược hậu ý trong cung cách làm việc của tôi. Gặp ai tôi 
cũng gợi chuyện về Tú Quỳ, tôi nhờ cả anh Tủng rỉ tai : nếu ai trao cho 
tôi một tài liệu về Tú Quỳ mà tôi chưa có, tôi sẵn sàng hậu tạ 5 ngàn 
ñồng (5.000ñ ở năm 1970 - 1973 cũng tạm xài ñược một chầu nhậu!). 
Mục ñích không ngoài việc ñánh tiếng ñể tìm thơ ca Tú Quỳ... Tôi bất 
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chấp mọi sự diễu cợt và chịu ñựng những bức xúc trong lòng trước cảnh 
ấy. 

Lòng ñam mê sưu tầm thơ ca Tú Quỳ ñối với tôi ñến lúc ñó là không 
thể dừng ñược nữa. Ngay cả vợ tôi ! Mặc dầu tôi dấu kín những lần suýt tử 
nạn, nhưng khi xe bị vỡ kiếng, nón sắt bị ñạn cày, ñèn stop sau xe bị vỡ 
bởi ñạn, gạch, ñá, do ñạn và mìn bắn vào... là bằng chứng tôi không dấu 
ñược các tay tài xế của tôi... Rồi lúc vui miệng, chính các “bác tài” này kể 
chuyện làm quà cho vợ tôi biết ! thành thử giữa vợ chồng, ñôi lúc cãi vã cả 
buổi ! 

Thật ra nhà tôi có quan niệm sống thực tế hơn tôi. Khi biết tôi ñã 
có nhiều tư liệu khả dĩ có thể viết về sự nghiệp thơ ca Tú Quỳ, nhà tôi 
khuyên tôi cần phải cẩn trọng ñối với bản thân, không nên xông xáo quá 
! lỡ bị toi mạng thì bản thân không còn mà tư liệu cũng vất ñi ! Dĩ nhiên 
là ñối diện với vợ tôi, tôi ừ ừ cho êm chuyện, khi cuộc cãi vã ñã “cao 
giọng”. Nhưng sau ñó, tính nào vẫn tật ấy, tôi không thể chừa ñược ! 

7. Trên ñường sưu tầm thơ ca Tú Quỳ, không ít lúc tôi ngậm ñắng, 
nuốt cay trước những cụ già khó tính. 

Thật khó quên buổi hội kiến với cụ Nguyễn Xương Thái - nguyên 
thư ký báo TIẾNG DÂN của cụ Huỳnh Thúc Kháng - Cụ Thái người 
ðiện Bàn. Sau này cụ dời về cư xá Hỏa xa ðà Nẵng (Góc ñường Trần 
Cao Vân và Ông Ích Khiêm), căn nhà cụ ở, thuộc ñường Trần Cao Vân1. 

Hồi ñó có ñôi bạn ñến bảo tôi nên tìm gặp cụ, chắc cụ biết nhiều về 
Tú Quỳ, nhất là nghiệp vụ ngày cụ làm báo Tiếng dân của cụ Huỳnh Thúc 
Kháng, hẳn cụ gần gũi với nhiều vị túc nho... 

Riêng tôi, tôi không lạ gì cụ ! Cuối năm 1959, tôi gặp cụ trong bữa 
tiệc “mừng ñầy tháng” do người bạn khoản ñãi tại ðiện Bàn, với lý do, 
vợ anh vừa sinh ñứa con trai thứ 7 (sáu ñứa trước ñều gái). Số thực 

                   
1 Thời ñiểm trước lúc cụ về sống với các con ở ðà Nẵng, là những năm hưng thịnh của 
chế ñộ Ngô ðình Diệm, Ngô ðình Cẩn thì cụ là nhân sĩ ñược tín nhiệm vào bậc nhất của 
Quận trưởng Thái - ðiện Bàn (trùng tên Thái). Sau ngày cách mạng tháng tám cụ Nguyễn 
Xương Thái tháp tùng cụ Huỳnh Thúc Kháng ra Hà Nội diện kiến Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
Sau ñó cụ Huỳnh ở lại làm việc với Bác Hồ, cụ Thái trở về sống tại quê Vĩnh ðiện - ðiện 
Bàn.  
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khách ñược giới hạn : Hiệu trưởng, các thầy dạy cấp II trường Diên 
Hồng và Sào Nam; vợ chồng bác sĩ Quý Hội An, quận Thái, quận 
trưởng ðiện Bàn. 

Trong bữa tiệc, với vị trí của kẻ lớn tuổi trong số thực khách ñược 
mời dự, cụ ñại diện phát biểu hai lần. Cả 2 lần ñều khiến toàn thể thực 
khách và gia chủ rất bất bình ! 

Sau khi gia chủ ñược quận Thái cho phép ñốt pháo trước khi vào 
tiệc và gia chủ tuyên bố lý do, cụ Thái ñứng lên phát biểu, nói chậm rãi : 

- ðại diện cho các ông bà tham dự bữa tiệc hôm nay tôi xin có ñôi lời 
: Bữa tiệc này là bữa tiệc mừng của gia chủ sinh ñược một con trai... Tôi 
thấy các món ăn bày biện ở ñây rất ngon, vậy chúng tôi ñược mời ñến ñể 
ăn, chúng tôi ñến ăn ! Còn như mừng cháu trai thì không dám mừng ! lở 
ngày sau lớn lên, nó làm ñiều bất lương hại nước hại dân thì mừng sao 
ñược !!!... 

Gia chủ ñứng cạnh, vâng vâng dạ dạ, không phản ứng gì cả ! (gia 
chủ là anh Phan Thiệp1 vừa ra tù do Diệm bắt mà trước ñó anh dạy 
trường Diên Hồng với tôi, về sau làm dân biểu Quốc hội Sài Gòn, nay 
ñịnh cư ở Hoa Kỳ) không khí bữa tiệc trở nên nặng nề, khó chịu. Rồi 
chẳng còn ai buồn gợi chuyện. 

Sau vài tuần rượu, bữa tiệc rồi cũng ñến lúc mãn... Trước khi chia 
tay, cụ ñứng lên cảm ơn : 

- Bữa tiệc ngon quá ! chúng tôi rất cám ơn gia chủ và chúc gia 
chủ... sang năm cũng lại sinh một trai nữa, ñể chúng tôi ñược mời ăn lần 
nữa!!!... 

Gia chủ khiêm tốn, bình tĩnh ñáp : 

                   
1 Lúc dạy học ở trường tư thục Diện Hồng - Hội An, anh Thiệp còn giữ việc phân chia 
thời gian biểu cho các giáo sư trong trường. Sau, anh ñắc cử dân biểu, trưởng nhóm ñối 
lập tại Hạ Nghị Diện. Sau năm 1975, anh học tập cải tạo tại Tiên Lãnh với Giáo sư Trịnh 
Thể, lãnh tụ Quốc dân ñảng Quảng Nam Hồ Ánh (những người này là tù chính trị). Khi 
tôi thi hành án tại Tiên Lãnh có gặp các vị ấy sống trong một phòng ñối diện với phòng 
tôi. Sau ngày tôi ñược tự do tôi có nghe tin Giáo sư Trịnh Thể ñược cho về vì bệnh, còn 
anh Phan Thiệp sau ñó ñưa toàn bộ gia ñình ñi diện HO ñịnh cư bên Hoa Kỳ.  
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- Cụ dạy vậy chứ bới tôi không dám ! Sinh một ñứa mà dạy dỗ nên 
người, chưa chắc ñã kham nỗi như cụ vừa nhắc... nên sinh nữa thì bới 
tôi... “Không dám!”... dạ... “không dám”1. 

Sự kiện này ít nhiều ñã gieo vào tiềm thức tôi một thành kiến 
không tốt khi nghĩ về cụ. Do ñó tôi ngại ñi gặp cụ. Song, như có một cái 
gì thôi thúc tôi “hễ nghe hơi Tú Quỳ mà không ñến là không yên tâm”!... 
Cuối cùng, tôi quyết ñịnh lái xe ñến gặp cụ, mà chẳng có một sự vui vẻ 
hăng say nào như hồi ñi tìm cụ Vĩnh, cụ Hiếu ! 

Khi tôi bước lên tam cấp vào nhà, thì cũng vừa lúc cụ tiến ra. Tôi 
ngã nón chào cụ như người xa lạ, vì tôi chắc chắn là cụ không nhận ra 
tôi, con người ñã nhuộm màu phong sương sau 12, 13 năm trời xa cách!. 

- Thưa cụ, ñây có phải là nhà cụ Thái ? 
- Anh hỏi cụ Thái ? Cụ Thái là tôi ñây - Cụ không mời tôi vào nhà 

- nói tiếp : anh tìm tôi có việc chi. 
- Thưa cụ, tôi ñược mấy anh em giới thiệu, cụ quen biết nhiều vị 

túc nho trước ñây... nên hẳn là cụ biết về Tú Quỳ - cụ Tú Giảng Hòa... 
- ðể làm chi ? 
- Tôi muốn ñến xin cụ cho ít tư liệu Tú Quỳ ñể viết về Tú Quỳ, vì 

thơ ca Tú Quỳ khá ñộc ñáo, lở mai một thì tiếc lắm ! 
Cụ nhìn thẳng vào mặt tôi bảo : 
- Anh mà ñi làm công việc sưu khảo thơ ca Tú Quỳ à ?! 
ðang khi tôi lúng túng, trước sự nghi ngờ của cụ, cụ bồi tiếp vừa 

nhón tay giật nhẹ một ít tóc vừa nói : 
- Việc làm ấy không phải cỡ như anh ! Ít ra phải già tóc bạc như 

bọn tôi mới ñủ tư cách viết, chứ anh... mà anh ñã có ñược mấy bài thơ 
của cụ Tú? 

May là cụ mở cho tôi một lối thoát ! Tôi lấy lại bình tĩnh trả lời : 
- Thưa cụ, tính ñến nay tôi tìm gồm ñủ các thể loại văn thơ Tú 

Quỳ, nhưng ñôi bài còn nghi ngờ... sợ phải cái tội “bứt râu ông nọ cắm 
cằm bà kia” nên ñến xin cụ... 

- Tôi muốn biết anh có ñược mấy bài ? (cụ hỏi có vẻ gay gắt !) 
                   
1 Câu này ngầm ý anh Thiệp nói “Kháy” lại cụ Nguyễn Xương Thái.  
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Giọng nói nhát gừng của cụ như ngầm bảo tôi : thôi anh hãy cút ñi 
là vừa ! Khiến tính năng nổ, tự cao của tuổi trẻ ñược dịp bùng dậy trong 
tôi, tôi khẳng ñịnh với cụ : 

- Cám ơn cụ, tất cả có khoảng 400 bài thuộc ñủ loại. 
Cụ trố mắt nhìn tôi : 
- Anh nói thật chớ ?! 
Rồi cụ ném vào tôi một cái nhìn ngạc nhiên rất khó chịu ! tự ái tôi 

bị tổn thương ñến ñộ không chịu ñược nữa, nhưng tôi cố giằng lòng, tiếp 
luôn một hơi : 

- Nếu cụ không tin, thì bây giờ là 3 giờ rồi, tối nay 7 giờ tôi không 
bận trực, tôi sẽ mang toàn bộ tư liệu Tú Quỳ ñến ñọc cho cụ nghe. Thưa 
cụ, nếu ñọc hết tư liệu ấy - chỉ ñọc và ñọc liên tục, không bàn không 
bình, không phân tích... - ít ra phải mất cả giờ ... e cụ nghe... cũng phiền 
cụ lắm ! 

ðến lúc ñó cụ vẫn ñứng tiếp tôi bên trong cửa chính vào nhà, mặc 
dù bộ bàn ghế cách cụ và tôi không quá 2 bước ! Tôi cảm thấy tủi tủi 
trong lòng sao ấy ! Lúc ñó ñịa vị xã hội của tôi, không phải cụ không 
“nhìn” thấy! Tôi bấm bụng chịu ñựng, nghĩ rằng “hữu sự tắc cầu”, miễn 
sao ñạt ñược “cứu cánh”, nên giả vờ xem như cung cách cư xử của cụ 
dành cho tôi là bình thường, và lấy ñiều cụ ñã già, sinh lẩm cẩm, an ủi 
mình. 

Vả lại, nghĩ cho cùng, tôi cần gặp cụ chứ nào cụ cần gì tôi ! 
Cụ trầm ngâm giây lát rồi “xuống giọng” với cung cách như muốn 

tâm sự với tôi những ñiều ñã làm cụ bực mình. Cụ bảo : 
- Tôi chán mấy anh lắm ! nhiều anh lúc ñến gặp tôi, tha thiết hết 

lời, xin tài liệu ñể viết sách... lúc xin thì thôi... hứa hẹn ñủ ñiều... như 
ông Nguyễn Văn Xuân, gần ñây... anh biết ổng không ?... ổng ñến xin 
tôi tài liệu ñể viết về phong trào Duy Tân... tài liệu tôi cho ổng giá trị 
lắm... thế mà khi in thành sách ổng lờ tôi, cũng chẳng biếu cho tôi 1 
quyển ñể xem!... 

À, ... sự việc là thế ! Tôi là ñứa ñưa ñầu chịu trận thay cho các vị 
ñến trước tôi ! 
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Cuối cùng cụ gật ñầu nhận lời “nghe” tôi ñọc thơ Tú Quỳ vào ñêm ñó. 
ðúng 19 giờ, tôi trở lại nhà cụ, vừa lúc cụ cơm nước xong. Lần 

này vừa gặp, cụ khen ñược một câu : 
- Thủ tín khá ñó !... “nhân vô tín bất lập!”. 
Không biết có phải tập tài liệu dày cộm tôi mang theo, ñập vào mắt 

cụ, khiến cụ nhìn tôi với cảm tình hơn khi chiều ? Cụ mời ngồi, tự tay 
rót nước trà ngon mời tôi uống !!! 

Tôi lần lượt ñọc tư liệu, thật chậm và thật rõ. Hết bài này ñến bài 
khác, hết loại này ñến loại khác suốt cả giờ liền. Cụ chăm chú nghe, 
thỉnh thoảng bật cười khoái trá như tìm thấy hình ảnh của một thời qua... 
tự ái của tôi, vì thế, cũng ñược vuốt ve một phần. 

ðọc xong, cụ gật gật ñầu với vẻ ñắc ý, nói : 
- Tôi không ngờ anh thu ñược một số thơ ca của cụ Tú Quỳ nhiều 

như rứa!... ñầy ñủ lắm... nếu viết nên sách thì cũng khá dày... nhưng nếu 
anh muốn viết sách thì chỉ ñưa ra một số bài vừa phải, cần nhất là chọn 
những bài chính xác và ñộc như..., chứ ñừng ham hố “ñổ” hết ra... nhỡ 
có bài không chắc của Tú Quỳ thì bất lợi cho anh về việc ñánh giá của 
người ñọc... tôi thành thật khuyên anh ñó. 

Chỉ cách nhau không hơn 4 tiếng ñồng hồ mà ý và từ trong lời nói 
cũng như cử chỉ của cụ ñối với tôi hoàn toàn ngược hẳn ! Trên mặt cụ 
không còn vẻ cáu gắt và khinh thường tôi. 

Tôi ñáp : 
- Cụ dạy quá lời, khả năng tôi sưu tầm không kịp với lời khen của 

cụ. Tôi chân thành cảm ơn cụ. Xin cụ cho biết ý kiến về số tư liệu ñã có 
ấy... có bài nào cụ nghe không phải của Tú Quỳ ?... câu nào cần chỉnh 
lại chính xác... hoặc nếu cụ có bài nào khác ... xin cụ cho... 

- Anh sưu tầm như thế... ñủ rồi... ñúng là có vài bài, tôi cho không 
phải là của Tú Quỳ như ... nó không có “văn khí” của cụ... Hoặc câu... 
không sâu... mà thơ Tú Quỳ thì sâu sắc lắm. Anh nên xem lại mấy bài và 
mấy câu ñó. Có bài... hình như của thi bá trong Nam thì phải... Riêng về 
ñối liễng, tôi có ñôi câu mà anh chưa có... anh chờ tôi một tí... 
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Cụ vừa nói vừa bước vào trong, mang ra một xấp tư liệu do cụ 
chép lâu rồi. Cụ ñọc cho tôi ghi lại vài câu ñối; trong ñó, có một câu của 
Tiến sĩ Phạm Liệu ñược Tú Quỳ chỉnh lại khá ñộc ñáo. Theo cụ, Phạm 
Liệu rất kính nể văn khí Tú Quỳ, mà Phạm Quỳnh cũng trọng Tú Quỳ, 
song Phạm Quỳnh biết cụ là thiên tài văn học, nhưng không dám ñưa thơ 
ca cụ vào văn học là vì một lẻ riêng.v.v... 

ðang khi say chuyện, bỗng cụ ñột ngột hỏi tôi như một lời giáo 
huấn : 

- Việc biên khảo, dù là biên khảo về vấn ñề chi, cũng rất quan 
trọng. Về văn học cũng thế... có 3 cách biên khảo : một là vào thư viện, 
tóm thâu tất cả sách viết về vấn ñề mình muốn biên khảo, tra lục những 
ñoạn liên quan ñến chủ ñề mình viết rồi hệ thống hóa với bố cục chặt 
chẽ vấn ñề mình muốn viết; hai là khi viết về một nhà thơ phải tìm cho 
ra thủ bút, tra cứu những ấn phẩm của chính tác giả hoặc của người khác 
viết về tác giả, xong hệ thống hóa thành tác phẩm; ba là viết về một nhà 
thơ, nhà văn mà nhà thơ, nhà văn ñó không còn bút tích nào cả, trường 
hợp này rất khó thành công, vì tài liệu không chính xác thì chẳng có giá 
trị chi ! chẳng ai ñi làm việc này. Tuy vậy, nếu tư liệu ñược chính xác có 
nhiều yếu tố cụ thể chứng minh ñược sự chính xác, thì theo giới văn học 
Pháp, loại biên khảo này ñược ñánh giá cao hơn hai loại trước... không 
biết anh làm cách nào ñể xác ñịnh tư liệu anh vừa tìm ñược là của Tú 
Quỳ ? 

Tôi chăm chú nghe cụ hỏi và cảm nhận rằng ñây là cách, cụ khơi 
cho tôi nói hết những việc tôi ñã làm ! Chính cụ ñã chẳng khen tôi là tìm 
ñược thơ ca Tú Quỳ khá ñầy ñủ ñó sao ? Hẳn là cụ muốn biết ñiều bí 
mật tôi gom ñược số tư liệu Tú Quỳ, tôi vừa trình bày. 

Một khắc suy nghĩ, tôi cảm thấy không e ngại gì phải nói sự thật 
với cụ. Thế là tôi thuật lại những nguy hiểm trên ñường sưu tầm với 
cách sưu tầm của tôi : 

- Thưa cụ, bất cứ một bài thơ, một văn tế, một chữ thờ... của Tú 
Quỳ tôi ñều phải kiểm chứng với ít nhất là của 5 người ở khác vùng, dù 
là bài ấy, câu ấy do hậu duệ nội, ngoại Tú Quỳ cho tôi. Những người ñã 
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cho phải ở số tuổi 60 trở lên, ñồng thời xuất xứ của những sáng tác ñó, 
phải ít nhất, là na ná về thời gian và nguyên nhân tạo nên. ðối với các cụ 
tuổi trên 70, 75... nhiều lúc xin ñược tư liệu rất khó khăn. ða số các cụ 
kém trí nhớ. Lúc chưa sắm máy ghi âm, tôi rất vất vã. Khi ngồi chép tư 
liệu các cụ cho, gặp phải chữ khó hiểu, nhờ cụ giải thích... thì lập tức cụ 
quên hẳn những câu kế tiếp ! Nhiều lần vấp phải cảnh này, nên tôi rút 
ñược kinh nghiệm là hẳn im lặng tuyệt ñối, lắng tai nghe các cụ ñọc mà 
chép cho xong, hạ hồi muốn hỏi gì thì hỏi. 

Những bài ñược cụ này cho, cụ kia cho, tôi ñem hỏi ngược lại ñể 
kiểm chứng. Rồi nhờ cụ nầy giới thiệu cụ khác... cụ khác giới thiệu cụ 
khác nữa... cứ thế, nguồn cung cấp tư liệu cho tôi ngày càng rộng và dồi 
dào... nhất là tôi có ñược một số bài của Tú Quỳ in trong sách Văn học 
sử yếu của Dương Quảng Hàm, Việt thi của Trần Trọng Kim, Thi pháp 
của Diên Hương.v.v... có khả năng kiểm chứng ñược. 

ðến phút này, cụ rất cởi mở, tâm sự thành quả cuộc ñời cụ... rồi cụ 
tặng tôi một tập san, trong ñó có bài viết ca tụng cụ cùng một vài bài 
ñường thi do cụ sáng tác với ñôi giai thoại về các cụ Huỳnh Thúc 
Kháng, Trần Quý Cáp, Phan Châu Trinh... Quảng Nam. 

Nhìn ñồng hồ tay ñã gần 10 giờ ñêm, tôi kiếu từ cụ ra về. 
Trở ngại và mất nhiều thời gian là việc giải thích các từ Tú Quỳ sử 

dụng trong thơ ca. Cụ thể, văn tế Hát bội, Tú Quỳ sử dụng toàn từ nói về 
trang phục, ñiệu bộ, tích tuồng, ñồ nghề hát bội hay dùng; văn tế ngư 
phủ, thợ rèn, tằm thua, phù thủy... Tú Quỳ dùng toàn từ liên hệ ñến 
“nghề nghiệp” của những người ñã chết..., hoặc bài phú “ông Mốc”, Tú 
Quỳ dùng toàn từ nghề ñồng bóng, mê tín dị ñoan (mà cụ Tú cực kỳ bài 
xích}, các loại thuốc gọi là thuốc trị bá bệnh..., kiểm ñiểm lại có những 
từ Hán... kể ra cũng thật là nhiêu khê. 

ðể giải thích từ trong văn tế “Hát bội”, tôi yêu cầu anh Tủng cố tìm 
cho ñược cụ Phó Phẩm, danh cụ rất nhiều người biết - Cụ là một lão tướng 
trong làng Hát bội Quảng Nam ... Hỏi mãi rồi cũng ra. Anh ñưa tôi ñến gặp 
cụ (trên ñương Triệu Nữ Vương ðà Nẵng). 
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Trông cụ rất quắt thước, râu dài, bạc, rất ñẹp. Cụ vui vẻ tiếp anh 
em tôi. Nhưng tiếc, cụ không thể giải thích tất cả từ có trong văn tế ! 
chẳng hạn từ “xiêm dang”. Mãi ba năm sau, gặp một cụ ở Huế, sính hát 
bội, tôi mới ñược cắt nghĩa rõ ràng ! (Do anh Võ Tấn Long giới thiệu). 

Sau ngày tôi thuyết trình ñề tài TÚ QUỲ DANH SĨ QUẢNG 
NAM tại Sài Gòn sau năm 1975 (tháng 6 -1993) tôi thu góp thêm một số 
ý kiến của ñộc giả chỉnh lại những khiếm khuyết trong bài văn tế HÁT 
BỘI, tôi mới có ñược toàn văn hoàn chỉnh như sau:  
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VĂN TẾ HÁT BỘI 
 

Hỡi ơi ! 
Buồng xuân ấy hỡi ñương treo trướng, ước trăm năm còn thêm thẻ 

Xuân Thu1 
Lầu ba kia sao vội dứt ñờn, than một sớm bỗng hồi chầu Tí Ngọ2 

Nhớ linh xưa ! 
Gương mặt thanh bai, 
Chân mày sáng sủa ! 

Thanh bình vui thú, mối truyền theo ñạo Tổ Quy Nhơn3 
Ca vũ ñủ ñiều, cung cách học tuồng thầy bạn phủ4 

                   
1 Thẻ Xuân Thu: Là những chiếc thẻ làm bằng tre có ghi chữ “Xuân” hoặc chữ “Thu”. 
Mỗi thẻ có giá trị khác nhau, ñược tính tương ứng với tiền. Thẻ “Xuân“ tương ứng với 
10 quan tiền (thẻ nhỏ nhất tương ứng với số tiền kẽm, cao hơn là ñồng “ăn ba“, cao hơn 
nữa là ñồng “ăn mười“ - ñơn vị tiền tệ ngày trước). Thẻ “Quán“ tương ñương với 60 
ñồng kẽm. Những thẻ nầy ñược ñặt trong một cái khay nhỏ, thường do ông bầu gánh hát 
mang ñến tận chỗ ngồi của vị thủ trống chầu, hoặc những vị quan quyền giàu có ñến 
xem. Khi nghệ sĩ hát hay, vũ ñiệu ñẹp... những vị nầy sẽ vứt các thẻ ấy lên sân khấu ñể 
thưởng. Tùy mức ñộ hay, do ñào kép diễn tuồng mà người thưởng có thể vứt lên nhiều 
thẻ. Tuy ít , nhưng cũng ñã có trường hợp ñào kép diễn quá ñạt, người thưởng cao hứng, 
bưng hắt cả khay thẻ lên sân khấu! (Lối tưởng thưởng nầy có vẻ thực tế thật!). Vãn hát, 
ông bầu gom các thẻ lại - dĩ nhiên chỉ gom những thẻ ñã ñược vứt lên sân khấu - rồi 
hôm sau thân hành mang ñến tận nhà những vị ñã thưởng trong ñêm rồi, xin nhận bằng 
tiền, ñem về chia cho các nghệ sĩ. Thời ấy, việc làm nầy của các ông bầu rất “ñáng tin 
cậy“, chẳng bao giờ tham, bỏ thêm thẻ bên ngoài vào. 

2 Lầu ba : dàn nhạc hát bội gồm ñàn cò, ñàn nhị, sênh, phách, ñồng la, chiêng trống, ñặt 
vào một góc bên cạnh sân khấu, lấp ló sau cánh gà. Lầu ba có thể ñặt bên phải hoặc bên 
trái sân khấu. 
   Hồi chầu Tí Ngọ : Ngày xưa, giờ diễn xuất khởi từ giờ Tí (1 giờ sáng) ñến giờ Ngọ (12 
giờ trưa) hoặc từ giờ Ngọ ñến giờ Tý, khác với giờ diễn ngày nay. Bởi vậy khi có gánh 
hát về một làng nào trình diễn , thì dân các làng lân cận - nhất là những người mê hát 
bội - họ không quản ñường sá, ñêm hôm, thắp ñuốc ñến nơi xem ! ðây cũng là lý do 
khiến các gánh hát quan tâm chọn nghệ sĩ “hề“ sáng giá như hề SÂM (tức Nhưn SÂM) 
giỏi tạo cho khán giả tỉnh ngủ bằng ñiệu bộ, bằng lời nói hoặc bằng tiếng cười, nhất là 
vào khoảng 2 hoặc 3 giờ sáng. 

   Riêng những suất hát do những gia ñình quan quyền, hoặc bá hộ giàu có thuê bao ñể về 
hát bội tại tư gia khi có việc quan hôn (như lễ ăn khao con cháu ñỗ ñạt, hoặc lễ kim 
khánh, ngân khánh, phần hoàng...) thì người ñến xem hát chẳng mất tiền nong gì. 

3 ðạo Tổ Qui Nhơn : Người ta cho rằng nghề hát bội có nguồn gốc từ Qui Nhơn. 
4 Tuồng thầy bạn phủ: Các nghệ sĩ học tuồng có thầy dạy, có bài bản. ðây là bài văn tế 
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Nam Khong, Phú Lục, ñưa giọng ñồng hơi cũng như không1 
Bài bản, niêu nồi, ngoại nhịp trống già ñà ít có2 
ðiệu nên ñủ ñiệu, thay màu pha lão võ lão văn,3 
Tuồng rộng vai tuồng, ñổi mặt trải kép ñen kép ñỏ4 

 
Màu mè Thiện lối Hòa ai, 

                           Bộ tịch Sâm cười ðức múa1 
                                                         

kép hát bội qua ñời do yêu cầu của cụ Tuần Nguyễn Hiển Dĩnh (Cụ Tuần An Quán), ñể 
sử dụng trong trường hợp gánh hát do cụ lập ra, có kép chết. Tú Quỳ lấy những sự kiện 
cụ thể có tính chất chung trong sinh họat của gánh hát do cụ ñào luyện. Hồi ấy, cứ ñến 
rằm tháng giêng âm lịch hằng năm, cụ Tuần triệu tập tất cả các gánh hát bội trong tỉnh 
về nhà thờ Tổ tại ðiện Bàn (Vĩnh ðiện) ñể hát cúng tổ. Tích tuồng trình diễn tại buổi lễ 
nầy do tay cụ sọan và cũng chính cụ là người chọn các ông “NHƯN“ - tức ông bầu gánh 
hát - như Nhưn BÌNH ở ðèo Le (Quế Sơn). Nhưn THẬP QUẢNG  ở Bù Toa (ðại 
Lộc)... hầu hết các ông Nhưn thuộc hạng - nói theo danh xưng ngày nay - là những nghệ 
sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú. Cụ rất nghiêm khắc trong việc hướng dẫn ñóng tuồng. 

   Dịp cúng Tổ cũng là dịp ñể các “Nhưn“ họp mặt trao ñổi kinh nghiệm tay nghề, ñồng 
thời còn là dịp cho các nghệ sĩ học hỏi về nghề do các bậc thầy , các bậc ñàn anh truyền 
ñạt. “Học tuồng thầy bạn phủ“ là nói theo ý nầy. 

1 Nam Khong: Ngoài các ñiệu Nam ai, Nam bình, Nam dựng, hát bội còn có ñiệu Nam 
Khong.  Hiện nay có ñiệu Nam xuân na ná giọng cải lương. “Nam Khong“ câu của nó 
ñược cấu trúc 6-7 (Năm 1973 sọan giả cùng anh Trần Tủng có tìm gặp cụ Phó Phẩm, 
một lão nghệ sĩ hát bội nổi tiếng Quảng Nam ở ñường Triệu Nữ Vương ðà Nẵng, ñể tìm 
hiểu các từ Tú Quỳ ñã sử dụng trong bài văn tế nầy. Nhân ñấy, cụ có hát cho chúng tôi 
nghe vài câu thuộc ñiệu Nam Khong, và cụ bảo, ñiệu nầy ít thông dụng nên sau nầy 
chẳng còn ai biết nữa !) 

   - Như ñiệu “hát khách“, chậm hơn ñiệu “tẩu mã“. Câu không hạn chế, nhưng hai vế 
phải ñối nhau. Phần nhiều câu “hát khách“ và hát “tẩu mã“, chữ thứ hai vế ñầu ña số là 
vần “trắc“ còn “Phú Lục“ ña số chữ thứ hai vế ñầu là vần “bằng“. Khách và Phú Lục 
thường dùng kể chuyện hay ñể ñối ñáp nhau. Chẳng hạn trong “hát khách“ tuồng Quan 
Công có câu : 

 "XÍCH DIỆN BỈNH XÍCH TÂM KỴ XÍCH THỐ KHUÔNG PHÒ XÍCH ðẾ 
 “THANH ðĂNG QUANG THANH SỬ ðỚI THANH BÀO NGHĨA QUÁN THANH 

THIÊN” 
   ðưa giọng ñồng hơi cũng như không : Ý nói giọng rất thanh và ngân dài không hụt hơi 

khi hát. 
2 Bài bản, niêu nồi: Bài bản là hát theo bài bản thầy tuồng sọan sẵn. Niêu nồi: không theo 

các ñiệu quy ñịnh trong hát bội như tụng kinh, học trò ñi thi... Ngoại nhịp trống: hát 
nhịp ngoại (contre temps). Những nghệ sĩ ñiêu luyện mới hát nhịp ngoại, còn bình 
thường thì cứ giữ nhịp mà hát. 

3 Cả câu ý nói anh kép có tài, ñóng tuồng nào cũng ñạt, vai nào cũng xuất sắc dù vai quan 
võ hay vai quan văn. 

4  ðổi mặt trải kép ñen kép ñỏ: Ý nói anh kép có khả năng nhập vai tuyệt vời. 
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ðôi vai thường thức, thử chơi bắt ngựa cỡi trâu,2 
  Mấy vở tầm thường, sá chi múa rồng nhào hổ3 

                                                         

1 Ngày trước, các gánh hát bội Quảng Nam, có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Vua Tự ðức 
nhiều lần triệu về kinh hát cho vua và hòang thân quốc thích thưởng thức. Các dịp nầy, 
những nghệ sĩ “ưu tú“ như các ông Nhưn, hợp lại tập tuồng rất công phu. Bởi vậy, 
tuồng nào các nghệ sĩ Quảng Nam cũng diễn xuất sắc. Vua Tự ðức rất hài lòng khen 
tặng nào là kim ngân, lụa là. ðặc biệt vua thưởng một câu lục bát ñể ñời: 

“Bình nam Thiện lối Hòa ai, 

Sâm cười ðức múa (trẫm) coi hoài không nguôi” 

Bình, Thiện, Hòa, Sâm, ðức là năm ông Nhưn có biệt tài : 
- Nhưn Bình  có giọng ca nam bình tuyệt vời, 

- Nhưn Thiện nói lối rất có duyên, tự nhiên. 
- Nhưn Hòa ca nam ai rất ngọt 

- Nhưn Sâm có giọng cười ñộc ñáo, giống như tiếng chuông. 
   Tiếng cười của Nhưn Sâm khiến cho khán giả không tài nào ngủ gật. Sự xuất hiện của 

Nhưn Sâm vào khoảng 2,3 giờ sáng, ngoài giọng cười còn có những hành ñộng rất “hề “ 
khiến cho người xem tỉnh ngủ, sảng khoái. 

   - Nhưn ðức có tài múa ñao, thương tuyệt vời. 

   Những ông Nhưn  nầy ñã “vang bóng một thời“ trên sân khấu hát bội Quảng Nam vào 
giữa và cuối thế kỷ 19. 

2  Bắt ngựa cỡi trâu: Lấy tích trong tuồng hát bội TAM NỮ ðỒ VƯƠNG: Lão tạ (Tạ 
Ngọc Lân) cỡi trâu, Mạnh Lương bắt ngựa. Ý của Tú Quỳ là trích một ñọan mẫu mực 
về nghệ thuật biểu diễn của nghệ sĩ ñóng vai Lão Tạ, Mạnh Lương - là những nghệ sĩ có 
thực tài mới thành công - nhưng ñối với anh kép quá cố nầy thì những vai ñó chỉ là trò 
ñùa, chẳng có nghĩa gì ! 

3  Câu nầy cũng có ý ñề cao tài năng của anh kép lúc còn sống. 
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Chẳng ñợi kim khôi thiết giáp, cầu chưn hia thẻ quán cũng vừa1 
Luận là tay kiếm búa ñồng, quăng tay giáo mâm tiền ước ñổ2 
Văn ra sức lúc Trường An ứng thí,  

tung hoanh bút trận giải trạng nguyên danh dậy chốn triều ñô. 
Võ ñua tài khi trận thượng ñề qua,  

dõng dược dụng binh, dẹp Phiên  tặc  oai vang kinh Hồ,Lỗ3 
Miếng ñất con trâu tuy chẳng có, cơm góp no dưới biển trên         

nguồn4  
Nước ðường ñời Hán thảy làu thông, mùi nếm trải nhà quê ñất 

phố5 
Ghe phen lưng dựa ngai rồng6 
Tám tiết miệng không thịt chó7 

                   

1 Chẳng ñợi kim khôi thiết giáp : không cần phải có trang phục rực rỡ, không cần phải có 
áo mão thật ñẹp, thật ñắt tiền. 

   Cầu chưn hia thẻ quán cũng vừa : Chỉ một hành ñộng ñi hia, biểu diễn ñôi chân mang 
hia của anh kép trên trên sân khấu, cũng ñủ cho khán giả thưởng “thẻ quán “! 

2 Luận là tay kiếm búa ñồng: Cũng chẳng phải huơ búa múa kiếm cho nhọc, anh kép nầy 
có tài, nên chẳng cần những ñộng tác bình thường như thế. Quăng tay giáo mâm tiền 
ước ñổ: Chỉ một ñộng tác “quăng tay giáo“ - tức là vứt hẳn cây giáo trên tay về hướng 
khán giả và sau khi cây giáo rời khỏi tay anh ta, anh lập tức với theo nắm chắt cán giáo 
giữ lại, không gây nguy hiểm cho người xem. ðộng tác nầy rất xứng ñáng tặng thưởng 
cho anh ta cả mâm tiền (tức mâm thẻ) 

 Cả hai câu nầy cực tả tài ba biểu diễn của anh kép lúc còn sống. 
3 Cả 2 câu nầy nói về những vai anh kép ñã ñóng trước ñây. Anh ñóng rất ñạt cả những 

vai văn tài xuất chúng lẫn những vai võ công hiển hách! 
4 Nghệ sĩ hát bội chẳng ai giàu,  quanh năm “ăn cơm góp” tứ xứ... 
5 Nghệ sĩ hát bội ñược coi như những người hiểu biết thông thuộc sử sách kim cổ, lại là 

những người từng trải, giang hồ! 
6 Lưng dựa ngai rồng :Ý nói từng ñóng vai vua. 
7 Miệng không thịt chó : nghề hát bội cấm ngặt hai ñiều là không ñược ăn thịt chó và 

không ñược ăn quả thị! Vì ăn hai thứ nầy vào thì ñêm ấy hát sẽ “bể“ ngay (người trong 
nghề tin như thế) 
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Thong thả lúc trong màn nằm hút phiện, dở màu khôn khéo vẽ ñàn 
em1 
Ung dung khi ngoài rạp ngồi ăn mì, thả giọng ñiếm ñàng mơn các 
cổ2 
Từ gặp thiếp choàng vai choàng cổ, bài giao duyên chung rập khéo 
hay hay3 
Mừng mấy con nên vế nên vai, ñiệu ca Quảng nhịp nhàng vừa ñủ 
ñủ4 
Những tưởng vầy duyên ñào kép, chung bạch ñầu hòa giọng oanh 
ca  
Nào hay diễu cuộc ba lơn, tàn canh mộng tan hồn ñiệp vũ5 

Ôi thôi thôi ! 
ðàn phụng ñứt dây, 
Gươm loan bể vỏ !6 
Tướng biếng ra tuồng, 
Hiệu không muốn ó !7 

                   
1 Nằm hút phiện: Ngày trước nghệ sĩ hát bội thường dùng thuốc phiện vì nghề nghiệp. Họ 

cho rằng hút thuốc phiện ñể thanh giọng, hơi dài... Hầu hết gánh hát nào ngày trước cũng 
có bàn ñèn thuốc phiện. 

2 Mơn các cổ: Tiếng ñịa phương, có nghĩa là chòng ghẹo các cô gái. 
3 Choàng vai choàng cổ: nghĩa ñen tả cuộc sống lứa ñôi của anh kép với chị ñào. Nghĩa 
bóng: Tú Quỳ sử dụng từ “vai“ còn ñể chỉ những vai tuồng mà anh kép từng thủ ngày 
trước. 

4 ðiệu ca Quảng: ñiệu ca Quảng Nam. 
5 Cuộc ba lơn: (Từ nầy người Quảng Nam hay dùng) sự hài hước, tếu, chọc cười. Tàn 
canh mộng tan hồn ñiệp vũ : Ngắn ngủi như một canh mộng trôi qua. 

6 Gươm loan bể vỏ : vỏ bọc thanh gươm bị vỡ. Ở ñây nói sự chia ly vợ chồng do cái chết của 
anh kép. 

7 Tướng biếng ra tuồng : cái chết của anh kép khiến cho các nghệ sĩ ñóng vai Tướng chán 
nản, nhác biểu diễn ! Hiệu không muốn ó: Nỗi buồn thảm nầy cũng tác ñộng ñến tình 
cảm của những nghệ sĩ mới vào nghề, ñóng các vai lính hầu, chạy hiệu, họ cũng không 
muốn cất tiếng “ó“ , dù tiếng “ó“ ñược phát từ sau hậu trường! 



41 

Tờ hát phố mốt mai ñà ñến ñó, thiếu vai tuồng bổn ñội chạy xăng 
lo1 
Rạp hát Hàn án phạn cũng to ñây, vắng mặt kép bác Nhưn nằm khó 
ngủ2 
Từ ñây mà chia bâu xẻ áo, xiêm dang quần giáp giả ông bầu gởi lại 
hòm xưa3 
Từ ñây mà gịuc ngựa buông cương, mỏ quạ chưn trơn tạ bàn Tổ rẽ 

phân bạn cũ  
Khúc linh cữu nay còn ở rạp, nỏ có trầm un giác ñốt,  

thắp nén hương giả khói chai phà 
Lá minh tinh mai ñã lên ñường, tuy không chữ Á bài ðăng,  

ñốt ñoạn ñuốc thế cây ñèn gió.4 

                   
1 Tờ hát phố: Từ “phố“ ở ñây dùng ñể chỉ phố Hội An. Ý nói có giấy mời ở Hội An gởi 
ñến, mời gánh hát về ñây hát. 

2 Rạp hát Hàn: Hàn chỉ ðà Nẵng ngày nay . Án phạn: kinh phí dành cho việc di chuyển gánh 
hát, ăn uống cho nghệ sĩ... Cả hai câu nầy nói sự lo lắng của ông bầu gánh hát sau cái chết của 
anh kép tài ba, ñến nỗi ăn không ngon ngủ không yên vì không thể nào tìm ñược kép “ưu tú “ 
thay thế anh kép vừa qua ñời. 

3 Xiêm dang: Hai lớp xiêm, xiêm ngoài có hai tua quấn quanh thắt lưng và cột hờ trước 
bụng. Loại xiêm nầy chỉ sử dụng cho những vai có ñộng tác bay, như vai LƯU 
KHÁNH. Khi sử dụng ñộng tác nầy, nghệ sĩ mở múi cột hờ hai tua cột hờ trước bụng, 
hai tay nắm hai ñầu tua nhịp trong không gian... là khán giả hiểu ngay, ñó là lúc Lưu 
Khánh bay! 

   Mỏ quạ chưn trơn : Mỏ quạ là khăn mỏ quạ. Chưn trơn : chân trần, không mang giày 
dép. Nghĩa bóng : cảm thương anh kép, qua ñời không mang theo ñược gì, cát bụi trở về 
cát bụi, từ ñây mãi mãi xa vợ con, bạn bè. 

4 Minh tinh : Miếng lụa dài viết tên họ và chức hàm người vừa chết. Còn gọi là “lá triệu “. 
Chứ Á : Chữ viết trên ñầu lá triệu. Bài ðăng : hai vuông vải nhỏ , mỗi vuông ñược viết 
hai chữ “CÔNG BỐ“, “TRUNG TÍN“ nếu người chết là ñàn ông; hoặc “CÔNG BỐ“, 
“TRINH THUẬN“ nếu người chết là ñàn bà. Bài ñăng ñược dán trên hai thanh tre cho 
hai ñứa bé cầm tay ñi hai bên, trước quan tài, lúc di quan ñến huyệt. ðốt ñọan ñuốc thế 
cây ñèn gió: cụm từ nầy cũng như cụm từ “thắp nén hương giả khói chai phà“ ở câu 
trên, Tú Qùy tả một ñám tang trên sân khấu. Vì trên sân khấu không thể sử dụng những 
tục lệ rập khuôn ngoài ñời, sợ hỏa họan... nên những mục lỉnh kỉnh ñốt trầm, ñốt giác và 
phà chai vào ngọn ñuốc lúc ñưa quan tài ñến huyệt thường ñược chước giảm, nhưng 
khán giả không vì thế mà khó hiểu. 
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Ân ái ấy dám ñâu tình bội bạc, trước răng sau rứa,  
           cũng ñưa chàng bầu cúc ñặc gọi là1 

Biệt ly nầy cam chùi rửa phấn son, kẻ ở người ñi,  
thương phận thiếp cửa buồng không ñứng ngó!2 

 
Thương thay xin hưởng ! 
 

* 
 

Bài “ông Mốc phú” nội dung có nhắc ñến thuốc “Thầy Vàng”, mà 
nói ñến thầy Vàng, dân Quảng Nam thiếu chi người biết. Thầy chuyên 
chữa chiết thương với môn thuốc gia truyền 100% khỏi bệnh. Nhưng 
nguồn gốc ở ñâu có thầy Vàng và thầy Vàng sống mãi từ hồi Tú Quỳ 
sáng tác bài phú ñến nay ?! Thế là tôi tìm ñến gõ cửa nhà Thầy Vàng. Tại 
ñây, tôi ñược ñọc gia phả tộc Trần ở Xuyên Châu và ghi ñược sự tích 
“Thầy Vàng”... “Thầy Vàng” tên thật là Trần Tấn Vàng sinh vào thời Lê ! 
Còn “Thầy Vàng” sau này - kể ñến nay ñều là cháu, chắt, chít... của cụ 
Trần Tấn Vàng, chẳng qua là con cháu lấy tên cụ ñể hành nghề và cũng là 
ñể tưởng niệm cụ. 

Thật ra tìm xuất xứ sáng tác Ông MỐC PHÚ của Tú Quỳ thì ñã 
chính xác rồi, chỉ có những chú thích là mất nhiều công sưu tầm. Sự kiện 
này, tôi may mắn gặp nhiều anh ñông y giỏi chữ Hán do phụ thân truyền 
lại và cũng không ít anh biết bài phú này do cha ông thuật lại như ðông y 
sỹ Từ Phụng Tường, có phòng mạch trên ñường Hùng Vương (nay về 
quê Hà Tân mở phòng mạch), tôi cũng nhờ thầy Thái, ðông y sỹ ở ngã ba 

                   
1 Bầu cúc ñặc : ve ñựng rượu ñể ñóng tuồng gọi là “bầu cúc”. Bầu cúc ñặc có nghĩa là 

bầu cúc ñặc bên trong, không chứa ñược rượu , nó chỉ có hình dáng của một “bầu ñựng 
rượu “ dùng ñể ñóng tuồng mà thôi, (chỉ là một khối gỗ ñặc) ! Dùng hình ảnh nầy Tú 
Quỳ khơi dậy trong lòng tang gia nỗi tiếc nuối của họ nhưng cũng nói lên tình cảm mặn 
nồng của tang gia với người quá cố qua sự lo lắng... rất chung tình, chung thủy “trước 
răng sau rứa” (có nghĩa : trước  làm sao thì nay làm vậy - thổ âm Quảng Nam) 

2 Cửa buồng không ñứng ngó: Nghĩa ñen: cửa buồng của vợ chồng anh kép. Nhưng Tú 
Quỳ còn sử dụng từ “cửa buồng“ nầy ñể nhắc ñến buồng hóa trang mà anh kép thường 
hóa trang ở ñó trước khi ra tuồng. 
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Cai Lang và ðông y sỹ Trần Ích Ký ở ñường Hoàng Hoa Thám, Trần 
Vọng ở ñường Thái Phiên - ðà Nẵng trong việc giải thích, cắt nghĩa 
tường tận những từ chuyên môn trong nghề ñông y (ngoài ý kiến ðông y 
sỹ chiết thương Trần Phú ở cuối ñường Ông Ích Khiêm là hậu duệ của 
thầy Vàng).  

Cuối cùng, tôi có ñược bài PHÚ ÔNG MỐC khá chính xác như sau:  
 

ÔNG PHÚ MỐC 
 

Biển hóa nên cồn, 
ðất chôn vững gốc. 

Sừng sững cột ñồng nơi viễn tái gió thổi chi xiêu,1 
Trày trạy trụ ñá chốn trung lưu sóng xao chẳng trốc2 
Nước hai dòng chống chỏi, ñòi phen dông tố dập bèo trôi, 
Làng bốn phía xa trông, ngợi tiếng anh linh mà rởn ốc.3 

Tưởng nguyên ủy xưa, 
Cội cả trời sinh 
Chồi non ñất mọc, 

Xảy gặp thợ rừng xun búa nặng, ngọn ngành ñà không bóng sum sê4 
Lần theo lái củi cột bè xuôi, bùn lấm lại từng phen lăn lóc5 

                   
1 Viễn tái : Nơi biên cảnh. Có lẽ ñây là cách nói ñùa cợt về chỗ hẻo lánh  
2 Trung lưu : Chỗ giữa dòng nước cách ñều hai bờ của một con sông. 
3  Rởn ốc : Ý nói sợ ñến nổi gai cùng mình , nổi da gà ! 
4  Thợ rừng : Những người sống bằng nghề làm rừng, ñốn hạ những cây to trong rừng. 

Xun : từ ñịa phương, có nghĩa là va nhằm, ñụng phải, chặt không cố ý... 
5  Lái củi : Người ñi buôn củi. Sau khi mua củi trên rừng, lái buôn kết củi thành bè, thả 

trôi theo dòng nước về miền xuôi. Trên ñường di chuyển, bè củi bị sóng nước, thác 
ghềnh dồi dập, bùn ñất quyện vào thân cây, chẳng ra thể thống gì. 
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Rường cột cả không ñương nhà ðức Thánh, bỏ giữa trời mấy ñộ 
phong sương1 

Cỏ  cây  còi  thường  dựa  mả  ông  Sư, ñứng  trên  ñất  một  cây  
giới mộc2 

Thần tế ñộ có ñâu ở vậy, khốn thay gỗ mục cũng nên  tài,3 
Quỷ du hồn tới ñó ăn chi, lạ thế cây khô mà có lộc4 

Phút nghe sở tại ñạp ñồng ngang, 5 
Sắm sửa bộ hành xuôi ñò dọc 

Thuốc truyền vạn ứng, danh kia chi nhượng Thầy VÀNG6 
Cho khắp bốn phương, hiệu ấy gọi rằng “ÔNG MỐC“7 

Kẻ vái lâm râm, 
Người quỳ lúc ngúc. 
Sấp ngửa ñôi keo, 
Ít nhiều một vốc 

Bệnh cấm khẩu giảo nha bất trị, miếng bã trầu là vị hồi sinh8 

                   
1  Rường cột cả không ñương nhà ðức Thánh : không ai dùng loại cây như thế ñể xây ñền 

miếu, thờ các thánh. 
2  Cỏ cây còi thường dựa mả ông Sư : Chẳng khác nào những loại cây mọc nơi các mộ 

ông sư, chẳng có giá trị chi. Cây giới mộc : cây phân ranh giới hai làng. Ý nói , nó chỉ 
ñược dùng làm cây mốc, ngoài ra chẳng dùng vào việc nào khác, bởi nó không quý ! 

3  Tế ñộ : cứu ñộ chúng sanh ra khỏi bể khổ. 
4  Quỷ du hồn tới ñó : hồn ma hồn quỷ ñến ñó, tức là hồn ma quỷ nhập vào gốc mốc. Lộc : 

chỉ những phẩm vật dâng cúng như ñồ ăn, hoa , quả... 
5  ðạp ñồng ngang : lên ñồng. 
6  Vạn ứng : vạn lần ứng nghiệm, dùng thuốc vào là hiệu nghiệm ngay. Danh kia chi 

nhượng Thầy Vàng : Thầy Vàng là Ông Trần Tấn Vàng, từ Bắc di cư vào Nam, lập 
nghiệp tại Duy Xuyên từ thời hậu Lê. Là người giàu có và cũng giàu lòng thương 
người. Ông cưu mang một dị nhân gốc Nghệ An, cho làm việc vặt vạnh trong nhà. Sau 
một năm dị nhân xin về quê, ông cấp lộ phí và biếu quà cáp... Dị nhân ra ñi một quãng 
ñường thì quay lại, bày tỏ lòng cảm kích của mình trước ñức ñộ của ông và xin ñền ñáp 
ơn ông bằng cách , truyền cho ông nghề chữa chiết thương thần diệu. Nhưng buộc ông 
và hai ñời kế tiếp không ñược nhận tiền thù lao thì thuốc mới linh nghiệm. Ông giữ lời. 
Vì vậy ngày trước có ai gãy tay gãy chân ñến xin chữa trị, thì bảo là “ ñi xin thuốc Thầy 
Vàng “ , chứ không bảo “ ñi mua thuốc “ bao giờ. Hậu duệ Thầy Vàng có nhiều người 
nối nghiệp như các ông Trần Tấn Phú , Trần Tấn Triều và nay tại ðà Nẵng, Quảng 
Nam, các thế hệ kế thừa vẫn giữ nghề với bảng hiệu “ Thầy Vàng “. 

7 Ông Mốc : Chính là gốc mốc phân ranh giữa hai làng ñược tôn xưng. 
8 Cấm khẩu giảo nha : Quai hàm bị khép kín, cứng ngắc, cạy không ra. Bất trị : hết 
phương cứu chữa. Hồi sinh : làm sống lại. 
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Chứng phong lao cổ lại nan y, nắm vỏ chuối là thang bạt ñộc1 
Bổ tì phế tâm can chi cũng ñó, một dề rêu hơn thuốc Bắc  

thuốc Nam 
Chẳng sâm nhung trầm quế mà làm chi, một nắm rác có tiền trăm  

bạc chục 
Phải chi ñặng một năm mười hai tháng cũng “mốc“,  

tiệm khách Ngô nhà thầy thuốc thất thế ñói xo cò !2 
Phải chi ñặng một tháng ba mươi ngày cũng “mốc“,  

lão bán quán mụ chèo ñò ăn nhờ no óc nóc !3 
Nào hay ! 
Thuốc dậy ñồn vang, 
Hiệu không cơm cục. 

Mốc chẳng phải Bồng Lai tiên trục, Mốc có ñâu diệu tế ngàn phương.4 
Mốc chẳng qua lâm lạc cội tàn, linh chi ñặng xác phàm một gốc5 
Du hoặc ấy do ai tác dũng, dựng một lời bởi các ông Hào,6 
Linh nghiệm gì thiết cuộc tu trai, dối bày chúng vì ba Tướng gộc 
Có có không không ghét cho ñời ngoa lại truyền ngoa ! 
Hư hư thiệt thiệt thương những kẻ ngốc ơi quá ngốc ! 

 
 Riêng bài Văn tế PHÙ THỦY tìm cho ñủ câu, ñủ chữ và giải thích 
ñúng ñắn là mất nhiều thời gian nhất. Bởi lẽ anh Tủng và tôi phải tìm 

                   
1 Phong lao cổ lại : Phong là bệnh thần kinh, ñiên dại.  Lao là ho lao. Cổ là bệnh cổ 
trướng. Lại là bệnh  cùi,hủi. Những bệnh nầy ngày trước ðông y liệt vào bốn bệnh 
không chữa ñược gọi là tứ chứng nan y. Bạt ñộc : Làm tiêu ñộc. 

2 Tiệm khách Ngô : Tiệm của người Hoa kiều, người Tàu. 
3 No óc nóc  : tiếng ñịa phương, dùng chỉ người ăn nhiều. 
4 Bồng lai tiên trục : Tiên ở Bồng lai bị ñày xuống hạ giới; Diệu tế : tế ñộ linh diệu. 
5 Lâm lạc cội tàn : loại thân tàn , gốc mục ở chốn rừng sâu lạc loài trôi dạt về xuôi, quý 
báu gì. 

6 Du hoặc ấy : Lời mê hoặc người như thế. Do ai tác dũng : do ai tạo ra? Tác dũng: tạo 
nên con bù nhìn (từ “Dũng“ ñể chỉ con nộm, con bù nhìn). Sách Mạnh Tử: “Thủy tác 
dũng vô kỳ hậu hồ“, nghĩa là người bày ra chuyện làm con bù nhìn bằng cỏ ñể chôn theo 
người chết. ấy là kẻ không có hậu tự (Vua chúa thì bắt người sống chôn theo). Ý nhà thơ 
ñả kích mê tín dị ñoan. 
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cho ñược thầy phù thủy và thầy phù thủy phải có nho học mới có thể 
giải thích trọn vẹn nội dung của bài văn tế! Mà thời ñiểm ñó, nghề phù 
thủy gần như hoàn toàn mất hẳn, chỉ còn rải rác ở ñôi vùng quê hẻo lánh 
có thầy cúng mà thôi. Còn lên ñồng lên bóng thì không ai biết cúng như 
thầy phù thủy. 
 Bỗng tôi nhớ lại khoảng năm 1946 - 1947, khi còn làm liên lạc 
viên Biệt ðộng ñội Hoàng Văn Thụ, Quế Sơn (huyện ñội trưởng Quế Sơn 
là anh Nguyễn Văn Báng) có lần ñơn vị tôi ñóng quân tại Bình Huề, Phú 
Toản (vùng trên của Xuân Yên, Phước Hội, và hồi ñó tôi ñược ñóng tại 
nhà một thầy phù thủy. Con thầy phù thủy này cùng trang lứa với tôi và 
thỉnh thoảng tôi ñược nhà thầy cho tôi ăn những “miếng chín” do thầy 
vừa ñi cúng cho gia chủ nào ñó trong vùng... (miếng chín là thực phẩm ñã 
nấu chín ñem dâng cúng... như gà, vịt, heo, bò... ñã nấu chín rồi). 
 Tôi bèn bàn với anh Tủng tìm cách trở lại những nơi trước kia 
chúng tôi ñã ñóng quân ñể hỏi. 
 Rồi không biết anh Tủng ñã may mắn làm sao mà sáu, bảy tháng sau 
anh hồ hởi về ðà Nẵng gặp tôi trong dịp tết nguyên ñán, trao cho tôi và 
bảo... may có người trong gia ñình, họ hàng có ñôi người nhớ và toàn văn 
bài văn tế Phù thủy ñược các vị ấy vui vẻ chỉ những câu thiếu hoặc thừa 
chữ và nhất là những giải thích sai của chúng tôi với nghề này! 
 Nhờ vậy mà bài văn tế Phù Thủy, cuối cùng ñạt ñược yêu cầu với 
mức chính xác khá cao : 
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VĂN TẾ PHÙ THỦY 
 

Hỡi ơi! 
     Khói tỏa mâm vong1 
     Mây che bàn tổ2 
   Cớ sự ñâu binh tướng3 hỡi có hay 
   Tang tàn4 ấy quỷ thần ôi khôn tỏ 
 Gẫm thế sự như khói hương bay trước mặt, tan hiệp tợ chòm mây, 
 Nghĩ người ñời như ngọn ñèn thắp trên bàn, tỏ mờ theo trận gió! 
  Kiếp luân hồi khôn thấu nỗi cơ gian 
  Cơn ly biệt dám bày tình phu phụ 

Nhớ linh xưa! 
           Học giỏi sách biên5  
           ðọc chuyên câu cũ6 
  Cứu chúng muốn tiêu tại tiêu nạn7, trước sau giữ một lòng ngay 
  Nơi mô dù cung thỉnh cung nghinh8, sớm tối chi nài công khó! 
  Lãnh mối lớn lo săn hồ giấy, cấp giấy như luật lịnh9 không dạ diên trì 
       Chịu ñám xa ñi kịp ngày giờ, tốc tốc ñáo ñàn tràng10 ra tay chỉ chỏ 

                   
1 Mâm vong : mâm ñựng lễ vật cúng những vong linh người ñã chết. 
2 Bàn tổ : Bàn thờ ông Tổ của nghề phù thủy : Thái Thượng Lão Quân  
3 Binh tướng : binh tướng ở cõi âm, thuộc quyền sai khiến của pháp sư. 
4 Tang tàn : vật dụng khi hành lễ. Tang có hình tròn bằng ñồng, ñường kính khoảng một 
tấc, có dây ñặt vào khung nối liền với cán ñể cầm. Tàn : cái lọng ñể che. 

5 Sách biên : sách chép tay. Nghề pháp sư truyền dạy cho ñệ tử không có sách in nên từ 
ñời này qua ñời kế, các ñệ tử phải tự tay chép mà học. 

6 ðọc chuyên câu cũ : Bài học của pháp sư dạy là những câu chú không thay ñổi. Mỗi lần 
lập dàn cúng, pháp sư ñều ñọc những câu chú này. 

7 ðọc chuyên câu cũ : Bài học của pháp sư dạy là những câu chú không thay ñổi. Mỗi lần 
lập dàn cúng, pháp sư ñều ñọc những câu chú này. 

8 ðọc chuyên câu cũ : Bài học của pháp sư dạy là những câu chú không thay ñổi. Mỗi lần 
lập dàn cúng, pháp sư ñều ñọc những câu chú này. 

9 ðọc chuyên câu cũ : Bài học của pháp sư dạy là những câu chú không thay ñổi. Mỗi lần 
lập dàn cúng, pháp sư ñều ñọc những câu chú này. 

10 Tốc tốc ñáo ñàn tràng : mau mau ñến nơi cúng (ñàn cúng). 
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 Việc làm thì bá trúng bá phát1, giở tay xin keo một2 mà thôi  
 Việc cúng thì thiên thung thiên nai3, mở miệng nói tiền trăm cũng có. 
 So trong người thế4, khẩu nhãn năng khai 
 Nói ñến làm thầy, pháp tài thượng thủ5 
 Mép xuyên quai sắt6, chân ñạp hỏa than 
 Miệng húp dầu sôi7, răng nhai chén rượu 
 Pháp biết khao binh khiển tướng8, hiệu lịnh trong một khúc sừng dê9 
                   
1 Bá trúng bá phát: cụm từ này hoàn toàn có nghĩa ñối nghịch với cụm từ “bá phát bá 
trúng”. “Bá phát bá trúng” dùng ñể chỉ những tay thiện xạ, bắn trăm phát trúng cả trăm. 
Còn “bá trúng bá phát” là bắn may rủi mà trúng, chẳng tài cán gì.  

2 Xin keo: ñộng tác dùng hai ñồng tiền bằng kẽm ñặt trên dĩa có bôi vôi trên một mặt của 
mỗi ñồng tiền. Sau khi van vái người khuất mặt (Tổ sư của thầy pháp, hoặc người quá 
cố trong gia ñình...) ñể xin một ñiều gì, xong, gieo cùng lúc hai ñồng tiền trên dĩa. Nếu 
cả hai ñều có lên mặt bôi vôi hoặc cả hai ñều là mặt của ñồng tiền thì xem như người 
khuất mặt không chấp thuận lời thỉnh cầu. Ngược lại, một mặt ñồng tiền có bôi vôi, một 
mặt không có vôi, là người khuất mặt ñã bằng lòng. 

 Keo một mà thôi: chỉ cần gieo một lần keo là ñược ngay. Ý nói thầy pháp tài ba, xin Tổ 
sư ñiều gì là Tổ sư cho ngay. Nhưng nghĩa bóng, Tú Quỳ mỉa mai thầy pháp làm những 
trò ñó là hình thức “ảo thuật mị thân chủ”, chứ chẳng có ông bà nào chứng nghiệm. 

3 Thiên thung thiên nai: Ý tương tự “bá trúng bá phát”. 
4Người thế: người làm bằng giấy sẽ ñốt sau khi cúng. Khẩu nhãn năng khai: do cụm từ 
“khai khẩu ñiểm nhãn” thường dùng trong nghề thầy pháp. Khi thầy ñã nhận giúp thân 
chủ chữa bệnh tà rồi thì chuẩn bị rất nhiều thứ, ñặc biệt là thầy hình dung con ma, con quỷ 
nào ñó ñã ám hại thân chủ, vẽ lại hình dáng của nó (bằng trí tưởng tượng), nhưng cái 
mồm và hai con mắt thì không vẽ, ñợi ñến lúc cúng, thầy mang hình ấy ñến ñàn tràng mới 
vẽ thêm vào hai mắt, cái mồm. Sở dĩ thầy “cẩn thận” như thế là vì thầy sợ vẽ ñủ mồm, 
mắt con ma qủy ñó sẽ ở luôn lại nhà thầy mà phá phách gia ñình thầy! Bởi vậy, sau khi 
“ñiểm” ñủ “khẩu và nhãn” là lập tức thầy ñọc thần chú trị con ma con quỷ ñó tại chỗ ñàn 
cúng, khiến nó không thoát ñược, mà dù nó có thoát thì cũng quanh quẩn ở nơi ñó chứ 
không trở lại nhà thầy ñược! 

5 Pháp tài thượng thủ: phép tài của pháp sư giỏi vào hàng “cao thủ”. 
6 Phép xuyên quai sắt: Hình thức “xiên lình”, dùng ñoạn sắt (cở bằng chiếc ñũa con), một 
ñầu nhọn ñâm xuyên từ má trái sang phải mà không ñau ñớn, không chảy máu. 

7 Miệng húp dầu sôi, răng nhai chén rượu: hành ñộng của pháp sư trong lúc cúng ñể dọa 
ma quỷ. (Tài của pháp sư như thế ấy, ma quỷ khôn hồn thì trốn ñi nơi khác chứ ñừng 
quấy nhiễu thân chủ nữa!...). 

8 Khao binh khiển tướng: Pháp sư rất sành sai khiến âm tướng và cũng rất sành việc khen 
thưởng cho âm binh! 
9 Hiệu lịnh trong một khúc sừng dê: pháp sư ra lệnh bằng tiếng còi và còi này ñược làm 
bằng chiếc sừng dê! Tiếng còi như tiếng “tu huýt”. 
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 Tài hay khử uế trừ tà, tiêu khiển nội vài phân máu chó1 
 Thọ Ngọc Hoàng chức tấu2, tọa long châu3 mấy lúc tống ôn 
   
 Thừa Thượng ðế sắc phong4, ngồi gươm tréo5 mấy khi tá thổ 
 Úm một tiếng hung thần ñều khiếp, chi những loài ma chợ ma Chăm6 
 Thổi7 một hơi yêu khí tan liền, chỉ khảy chút móng tay cũng ñủ 
 

Ôi thôi thôi! 
 Người dường ấy mà pháp tài dường ấy, lẽ phải thân cung tráng kiện8  

ñương tứ vạn niên 
 Số về ñâu mà sao hạn về ñâu, xui nên hồn phách bất an mãn tam  

thiên số9 
 Kìa kìa bát vạn thần binh, lục viên sứ giả, sao không thâu thủ sanh hồn? 
 Hỡi hỡi Tề Thiên ðại Thánh, Thái Thượng Lão Quân sao chẳng  

hộ trì Pháp chủ ? 
   Nay hồn quy thượng thiên 
   Hay hồn về ñịa phủ ? 

                   
1 Vài phân máu chó: máu chó là thứ ô uế, dùng ñể trừ tà (người ta tin là ma quỷ sợ những 
vật uế!). 
2 Thọ Ngọc Hoàng chức tấu: ñược Ngọc Hoàng Thượng ðế ban chức. 
3 Tọa long châu: ngồi thuyền rồng. Tống ôn: ñuổi các thần ôn dịch. 
4 Thượng ðế sắc phong: chức vị của pháp sư do chính Thượng ðế phong bằng sắc chỉ 
(Thật ra chưa ai thấy cái sắc phong ấy thế nào ?!). 

5Ngồi gươm tréo: Một màn biểu diễn trong lúc cúng ñể hù dọa ma quỷ! Tá thổ: Cúng ñất. 
6Ma chợ ma chăm: như ma xó ma Hời...  
7Úm và Thổi: hai ñộng tác của Pháp sư khi cúng.  
8Thân cung tráng kiện, ñương tử vạn niên : Ý nói thể lực cường tráng, sống lâu.  
9Số : số mệnh con người 
 Sao hạn : theo sách tử vi, năm nào sao hạn chiếu mệnh ai, thì kẻ ñó gặp xui xẻo, có khi gặp 
nạn chết người. 



50 

 Thiếp muốn xuống âm ty1 tìm bạn, ngặt vì không Sư tử ñưa ñường 
 Thiếp muốn lên Tiêu ñiện2 tìm chàng, hiềm chẳng có Kỳ lân dẫn lộ 
  Còn chi mà chúng cháo cúng chè, ma le hỡi ma le3! 
  Còn chi mà cúng gà cúng vịt, chim cú ơi chim cú4 
 Nhớ chàng lúc khai diên thỉnh Tổ5, tay phát lương6 mà chân họa  

linh phù7 
 Nhớ chàng khi ra ñộng bố ñàn8, vai khăn ấn mà miệng hô  

thần chú  
 Miếng chín9 bao phen nuôi vợ, nhớ những khi xôi, chuối, heo, gà. 
 Phép màu ai nhủ10 cho con, nhớ mấy tiếng tang cồng, tiêu mõ11 
   Mới ñó trung nguyên12 nay ñã ñến tuần, 
   Trướng vẽ áo hồ13 kính dâng ñủ số.  
  

                   
1 Âm ty : cõi âm, nơi cư ngự linh hồn người chết. Sư tử : pháp sư thờ sư tử, xem nó là 
linh vật dẫn ñộ linh hồn người chết. 

2  Tiêu ñiện : ñiện linh tiêu, nơi thiên ñình. 
 Kỳ lân : một linh vật do tưởng tượng của người xưa. 
3 Ma le : loại ma có lưỡi dài (do con người tưởng tượng). Danh xưng này thường ñược 
dùng ñể dọa con nít hay khóc nhè. 

4 Chim cú : loài chim kiếm mồi ban ñêm. Dân quê có câu : “cú kêu ma ăn” cho thấy họ 
tin có sự gắn bó giữa loài cú và ma. 

5 Khai diên thỉnh Tổ : bắt ñầu cúng, pháp sư ñọc thần chú mời Tổ sư về. 
6 Tay phát lương : ñộng tác của pháp sư vãi hạt nổ ngũ sắc, gạo, muối sống ra bốn hướng, 
bố thí cho những con ma ñói (những vong hồn chết mà không có người cúng quảy). 

7 Chân họa linh phù : ñộng tác của Pháp sư dùng chân cào lên mặt ñất vẽ bùa, (phù) 
8 Ra ñộng bố ñàn : một cảnh ñộng giả do pháp sư tạm dựng ở trong vườn của thân chủ và 
một cái ñàn tràng như cái sân khấu ñể pháp sư bước lên ñó làm lễ. Những phẩm vật dâng 
cúng ñều ñặt tại ñàn tràng này. 

 Khăn ấn : khăn (có phép màu!) của pháp sư, dài khoảng vài thước. Lúc cúng thỉnh 
thoảng pháp sư quật mạnh một ñầu khăn xuống ñất tạo nên âm thanh “phạch” ñồng thời 
niệm chú với hai từ “ách phà”... 

9 Miếng chín : trỏ ñồ ăn ñem cúng. Sau khi cúng xong thân chủ thường gói một gói biếu pháp 
sư mang về nhà. 

10Nhủ : dạy truyền nghề. 
11Tang, cồng, tiêu, mõ : những dụng cụ dùng trong lúc cúng (ñã chú thích trên). 
12Trung nguyên : ngày rằm tháng bảy âm lịch hàng năm. 
13Trướng vẽ, áo hồ : bức màn và áo làm bằng giấy (ñồ mã). Ý nói thân chủ rất quan tâm 
lo cho vong hồn người chết không thiếu gì. 
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       Trên bửu tọa1 thượng hương khấu bái, nguyện linh hồn chứng giám lai lâm  
       Nơi ñiện tiền phủ thủ cúc cung, nguyện linh sản quang môn vân hộ2 
     Phục vi thượng hưởng!  

*  
 Chỉ sau ngày ñộc lập khoảng 5, 10 năm (sau năm 1945), nghề phù 
thủy ñược liệt vào “hành ñộng mê tín dị ñoan” trên khắp nước, ñâu ñâu 
cũng “bài trừ mê tín dị ñoan”, chỉ có những vùng hẻo lánh miền trung 
du và cao nguyên, họa hoằn mới còn vài nơi giữ tục cúng bái theo cách 
thầy pháp (phù thủy). Vì thế, nếu chúng ta không ghi lại rõ “một cái 
nghề” như nghề “pháp sư” này, chúng tôi tưởng, các thế hệ con cháu kế 
thừa không làm sao biết ñược, cũng như nếu không ghi lại bài văn tế 
THỢ RÈN, thì tương lai, hậu thế sẽ không hình dung nỗi “cái nghề cao 
cả này” của cha ông ta - nghề làm ra tất cả vật dụng cho sinh hoạt cộng 
ñồng, gia ñình, kể cả các loại công cụ ñể bảo vệ ñất nước, chống xâm 
lược mà ông bà ta ñã dùng từ ngàn xưa... chỉ bằng có bộ ñồ nghề vỏn 
vẹn : 2 ống thụt bệ, một cái ñe, một vài cái búa tạ, một thúng than, một 
chậu nước mà sáng tạo ñủ thứ, từ cái dao xếp cho ñến rựa rìu, xẻng, 
cuốc, lao, ñao, gươm trường, mâu, chĩa ba, thương ... 

Trong lúc ñang lo việc cắt nghĩa các từ Hán, thì may mắn tôi gặp 
cụ Trần Gia Thoại ở ñường Hùng Vương ðà Nẵng - Cụ Trần Gia Thoại 
nguyên là công chức Bưu ñiện về hưu. Tôi bày tỏ nguyện vọng, cụ 
khuyên tôi hãy gia nhập Thị Hội cổ học ðà Nẵng, ở ñấy sẽ gần gũi các 
cụ túc nho, có thể nhờ vã ñược. Cụ là Thị Hội trưởng, thành viên của Thị 
Hội còn có các anh Phan Du, Võ Tấn Long, thầy Nguyễn Văn Xuân và 
tôi. Nhận thấy lời cụ nói hợp với sở nguyện tôi, tôi nhận lời và cụ giao 
tôi làm Tổng thư ký. Thật ra chức vụ ấy kê ra cho ñủ mâm ñủ bát, chứ 
mọi việc cụ bao hết, có gì ñâu mà phải bận tâm. 

Hồi ñó, trong một buổi họp, Thị Hội ñề ra việc sưu khảo và phổ 
biến các danh nhân, danh sĩ Quảng Nam và các vấn ñề thuộc lãnh vực 

                   
1Bửu tọa : nơi ngồi tôn quý. 
2 Câu này mang nhiều từ ñược sử dụng trong nghề làm thầy pháp. 
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văn học như sưu khảo về ca dao, vè ñịa phương Quảng Nam... Thị Hội 
phân công : 

- Anh Phan Du và thầy Xuân soạn thảo tác phẩm Quảng Nam qua 
các thời ñại. 

- Anh Võ Tấn Long viết về ca dao, vè Quảng Nam. 
- Còn tôi viết Tú Qùy danh sĩ Quảng Nam. 
Nhưng sau ñó việc hợp tác giữa thầy Xuân và anh Phan Du bất 

thành, anh Phan Du, một mình, biên soạn tác phẩm “Quảng Nam qua 
các thời ñại”. Anh hoàn thành tác phẩm, quyển thượng vào giữa năm 
1974. Thị Hội lại tổ chức những buổi diễn thuyết về các ñề tài trên và 
cuối năm 1974, Thị Hội Cổ học ðà Nẵng phối hợp với Tỉnh Hội Cổ Học 
tỉnh Quảng Tín mời anh Du diễn thuyết tại rạp ciné Tam Kỳ. 

Nhờ là một thành viên của Thị Hội, tôi ñược cụ Thoại giới thiệu và 
ñược các vị túc nho giúp ñỡ tận tình. Tôi còn ñược sự hỗ trợ của ðông y 
sĩ Trần Ích Kỳ người Bến ðền (Gò Nổi), từng ñứng hầu quạt cho thân 
phụ là cụ Học Lan (cũng ðông y sĩ ngày trước) với Cụ Tú Giảng Hòa 
trong những lúc hai vị này ñối ấm tại tư thất cụ Lan ở Bến ðền. Do ñó 
việc kiểm chứng và giải thích từ Hán có nhiều thuận lợi. 

Các cụ Hồ Ngận, Phạm Phú Hưu ở Hội An, xem tôi như con cháu. 
Thấy việc làm ñúng ñắn của tôi nên sốt sắng chỉ giáo những khiếm 
khuyết... Nhờ ñó, ñôi lúc tôi cần biết ñiều này, thì tôi lại ñược biết thêm 
nhiều sự kiện có giá trị khác, bổ túc cho kiến thức, và nhất là dựa vào 
các dữ kiện này ñể hiểu sâu sát tâm tư, tình cảm của một số danh sĩ 
Quảng Nam thời ấy. Cụ thể như : Vì ñâu mà có sự hô hào quần chúng 
“bất bạo ñộng, bạo ñộng tắc tử; bất vọng ngoại, vọng ngoại tất vong” do 
cụ Phan Châu Trinh ñề xướng... hoặc thảm họa dẫn ñến cho cụ Phạm 
Phú ðường, một thảm họa không cần thiết.v.v... 

8. Cũng ở thời ñiểm này, lại thêm một việc xảy ra giữa tôi và thầy 
Xuân mà tôi nghĩ là khó quên ! 

Nguyên hồi ñó, anh Phan Du, thầy Xuân và tôi ñến dự một buổi 
họp báo tại nhà anh Trúc Ly (ðại diện báo chí miền Trung tháng 8 - 
1974), trên ñường Lý Thái Tổ ðà Nẵng, tôi lái xe ñưa anh Phan Du cùng 
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ñến dự. Trong lúc chờ khai mạc buổi họp, tôi và anh Du ngồi uống cà 
phê cạnh nhà Trúc Ly... 

ðang khi cả hai anh em tôi nhấm nhí tách cà phê thì thầy Xuân 
ñến. Thầy kéo ghế ngồi cùng bàn. Tôi mời thầy dùng cà phê, thầy từ 
chối... 

Sau khi nói những chuyện vô thưởng vô phạt, bỗng thầy quay sang 
hỏi tôi : 

- Nè ông Hy, tác phẩm Tú Quỳ ông viết ñến ñâu rồi, xong chưa ? 
-Dạ, cũng gần xong. 
- Viết khó ñấy ! thơ ổng thuộc cở phản ñộng nặng, thọc gậy bánh 

xe, ñại Việt gian... nguy hiểm lắm ! không dễ chi viết ! 
Tôi ngạc nhiên hỏi thầy : 
- Ủa, sao thầy xếp Tú Quỳ vào loại “Nhà thơ quần chúng” ? và 

thầy cho rằng văn thơ Tú Quỳ ñộc ñáo ?... “Tú Quỳ nhà thơ quần chúng” 
là ñề tựa - thầy bảo dạo trước - sách thầy sắp xuất bản mà ? 

Anh Phan Du nhìn tôi cười mỉm, không có ý kiến. 
Thầy tiếp : 
- Nhưng ñọc kỹ mới thấy phản ñộng, nguy hiểm ! 
Tôi không buồn tranh luận với thầy vì tự cảm thấy chưa phải lúc. 

Có ñiều, phối hợp với 2 sự kiện xảy ra sau này... (vấn ñề này mới ñược 
sáng tỏ: Một là, thầy ñã dự buổi thuyết trình về ñề tài Tú Quỳ do tôi là 
diễn giả trước số ñông thính giả trí thức ðà Nẵng và buổi thuyết trình 
khá thành công; hai là sau buổi thuyết trình, ðà Nẵng ñược giải phóng 
và tôi bị tập trung cải tạo tại Kỳ Sơn dưới diện sĩ quan chế ñộ cũ, từ 
tháng 5/1975 ñến tháng 7/1977. Vợ tôi kể lại, trong khoảng thời gian ấy, 
thầy có ñến tận nhà thăm và an ủi gia ñình tôi... hỏi hoàn cảnh tù tội của 
tôi. Nhưng lần nào thầy cũng nhắc ñến tác phẩm “Tú Quỳ Danh sĩ 
Quảng Nam” của tôi và hỏi mượn vài ngày ! Vợ tôi ñã khéo léo dùng lời 
từ chối...) 

... Sau buổi họp, tôi dưa anh Du về nhà, tôi phàn nàn : 
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- Lẽ ñáng các bậc cha anh như cỡ anh và thầy Xuân phải bao dung, 
giúp ñỡ bọn trẻ như tôi làm nên việc mới phải... ñằng này, về “vụ Tú 
Quỳ”, tôi có cảm giác như ông cố chấp và muốn cản trở tôi sao ấy ! 

Rồi tôi thuật lại tất cả những gì ñã xảy ra giữa thầy Xuân và tôi 
quanh việc biên khảo Tú Quỳ cho anh nghe, tôi cũng không quên xen 
vào nhận xét của tôi trước mỗi sự việc ñã xảy ra. Tôi tiếp : 

- Như lúc nãy anh nghe thầy Xuân nói ñấy ! Anh nghĩ thế nào ? sự 
việc như thế, làm sao tôi giao tư liệu cho ông ta xem ñược. 

- Thôi, chú mi1 thắc mắc làm chi, hơi sức ñâu nghe ổng. Việc mình 
làm phải, làm ñúng thì cứ làm,... ta khuyên chú mi ñừng nãn chí. 

Nhân ñấy, tôi bày tỏ ý muốn trao bản thảo TÚ QUỲ DANH SĨ 
QUẢNG NAM ñể xin anh góp ý. Anh nhận lời. 

Bấy giờ anh Du làm việc tại Hội chữ thập ñỏ, cơ sở ñóng trên ñường 
Hùng Vương (góc Ngô Gia Tự, Hùng Vương) ñối diện và hơi chếch nhà cụ 
Thoại. 

Do thuận tiện việc ñi lại, nên tôi thường ñến phòng làm việc, còn 
ngoài giờ tôi xuống nhà, hầu chuyện anh, rút tỉa kinh nghiệm biên soạn. 

Một tháng sau, tôi ñến xin lại bản thảo... Buồn thay ! anh chưa ghé 
mắt vào !!! Mấy lần gặp anh trước ñó, tôi không nhắc ñến, vì sợ anh 
hiểu lầm là hối thúc anh ! tôi chỉ hỏi kỹ thuật và bố cục tác phẩm cần 
phải nắm vững, khi viết về loại này.v.v... Anh bảo “bận quá chưa xem 
ñược cho chú mi” ! Tôi ñành xin lại ñể có thể gõ cửa nơi khác!2 

9. Tuy vậy cơ may cũng thường ñến với tôi. Khi viết về quan hệ 
lịch sử trong thời xin xâu chống thuế, cắt tóc... do mấy ông Tú tài nhân 
ăn giỗ tại ðại Lộc kích ñộng... Không phải ở miền Nam không có tài 
liệu, song có bạn bảo tôi : muốn có tài liệu chính xác về phong trào ñó 
thì không tài liệu nào ñáng tin cậy bằng tài liệu của sử gia Trần Huy 
Liệu miền Bắc. 

                   
1 Thời gian này tình cảm của anh chị Phan Du dành cho tôi như dành cho một chú em 
trong nhà nên anh vẫn thường xưng hô với tôi là “ta” và “chú mi”. 
2 Tại thời ñiểm này tôi hoàn thành xong bản thảo với nhan ñề “Tú Quỳ danh sĩ Quảng 
Nam” và ñã trao cho cụ Thoại xem qua.  
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Thật là thiên nan vạn nan ! Làm sao moi cho ra tài liệu của Trần 
tiên sinh ?! Với hệ thống kiểm soát chặt chẽ của chế ñộ miền Nam, làm 
sao sách của tiên sinh phát hành ở Bắc lọt vào ñây ñược ?! 

Tôi ñem việc này tâm sự với anh Nguyễn ðình Nam, chủ nhà xuất 
bản Thùy Dương1. Anh quen thân với tôi vì anh xuất bản tập Hồi ký ñầu 
tay của tôi. Anh có bằng cử nhân Pháp, dạy trường Pháp, lại quen biết 
nhiều bạn bè có quan hệ với văn hóa Pháp. Anh hứa sẽ cố gắng nhờ bạn 
ở Pháp tìm mua mang về, hoặc cùng lắm là trích những ñoạn tôi cần... 

Mấy tháng sau anh kín ñáo trao tài liệu ấy cho tôi ! Nhờ thế ở phần 
quan ñiểm Tú Quỳ qua bài “Hớt tóc” mới ñược cắt nghĩa sát hơn. 

ðặc biệt có anh Võ Văn Dật người Huế, tốt nghiệp cao học Văn, 
Sử, làm việc tại ðà Nẵng, trong buổi sơ ngộ, tôi gặp anh tại nhà cụ 
Thoại. Nghe cụ Thoại giới thiệu tôi ñã hoàn thành tác phẩm Tú Quỳ, anh 
ngõ ý mượn xem. 

Thoáng nhìn vẻ dè dặt của tôi, cụ Thoại nói ngay :  
- Anh Dật tốt lắm, anh có thể trao ñổi ñể hoàn hảo tác phẩm. Anh 

Dật cũng vừa biên khảo xong tác phẩm “Lịch sử ðà Nẵng”2... 
Tôi lãnh hội lời giới thiệu của cụ Thoại, ñưa anh về nhà, trao tác 

phẩm của tôi cho anh mượn. Anh hứa vài hôm sẽ trả. 
Nhưng qua một ñêm ! chỉ một ñêm thôi, sáng hôm sau anh lái xe 

ñến nhà tôi thật sớm, anh siết chặt tay tôi, nhìn tôi với cặp mắt ñầy thiện 
cảm, anh nói : 

- Nếu anh xem tôi là người bạn có thể tin cậy ñược ... thì, tôi xin 
anh cho phép tôi ñược góp ý, sửa chữa những sai lầm, khiếm khuyết anh 
vấp phải trong tác phẩm ! Tôi nói thế có vẻ ñột ngột, phật ý anh chăng ? 
Nhưng vì thấy tài liệu quá quý, ở lĩnh vực văn học không thể bỏ qua 

                   
1 Nhà xuất bản này in tác phẩm chiến tranh ñầu tay của tôi năm 1951. Sau năm 1975 anh 
Nam di tản ñịnh cư tại Pháp và qua ñời vì bệnh tại ñây.  
2 Anh trình luận án Thạc sĩ tại Viện ðại học Huế năm 1974 với ñề tài “Lịch sử ðà Nẵng 
từ 1360 - 1974” rất thành công. Khi ñi Hoa Kỳ theo diện HO, anh mang theo và ñã bổ 
túc, cập nhật tư liệu sẵn có (trước kia chưa kịp ñưa vào luận án) và xuất bản tại Hoa Kỳ 
năm 2007 cũng với nhan ñề “Lịch sử ðà Nẵng từ 1360 - 1975” (Printed by PAPYRUS 
1002 2nd Street San Jose, CA. 95112 USD - 2007) với nhiều tư liệu lịch sử về ðà Nẵng 
ñáng tin cậy.                                                                                                                                                                           
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ñược... nhưng nếu cẩu thả trong việc làm... búa rìu dư luận là một ñiều 
ñáng ngại ! 

Phải thành thật nói rằng, tôi mới chỉ gặp anh có mấy phút rồi trao 
bản thảo cho anh, chứ chưa hề tâm sự với anh một lời nào về việc tôi ñã 
làm, vậy mà anh hiểu ñược việc tôi ñã làm, trang trọng thành quả ñúc 
kết bởi tim óc, xương máu của bản thân tôi. Quả thật, xuyên qua tập bản 
thảo, anh là người ñầu tiên có cái nhìn sâu sắc nhất ñối với tôi. Ôi ! Quý 
hóa biết bao! Tuy anh nhỏ tuổi hơn tôi, nhỏ hơn những vị tôi ñã gặp trên 
ñường sưu khảo sự nghiệp thơ ca Tú Quỳ, nhưng về “cái nhìn văn học”, 
“về cái ñức quân tử” rất trong sáng thánh thiện ñã khiến tôi trọng nể và 
quý mến anh. Trong ñời, ngoài anh ra, mãi về sau này tôi mới gặp ñược 
một người nữa như Giáo sư Hoàng Châu Ký, Giáo sư Phong Lê. 

Tôi ñáp lời anh mà không cần suy nghĩ rào trước ñón sau : 
- Anh quá ca tụng ! tôi tự xét tài tôi chưa xứng tí nào với lời nhận 

xét quá tốt của anh. Thành thật, tôi rất cám ơn anh. Nếu ñược anh vui 
lòng nhuận sắc thì còn gì quý bằng. Tôi hiểu khả năng mình, tôi không 
tự ái ñâu. ðây là sự thật : Mai kia, ñọc tác phẩm Tú Quỳ, sẽ không còn 
ai bảo tôi dốt; nếu có dốt, tôi dốt với anh thì có ai biết ! như vậy không 
tốt hơn là tôi mang tiếng dốt với mọi người sao !? 

Anh Dật nè, nói thế là tôi nói với tất cả lòng thành thật của tôi, tôi 
xin anh mạnh dạn gạch bỏ, thêm bớt... tất cả những gì anh khách quan 
nhận xét là cần thiết. Anh ñừng ngại gì cả... 

ðúng một tuần lễ sau ñó, anh mang trả bản thảo cho tôi. Nhằm vào 
lúc tôi ñang bận việc nên không kịp xem qua và cũng không kịp nghe 
anh góp ý bằng lời. Anh hiểu ñược ñiều ñó nên kiếu từ. Tôi ñưa anh ra 
tận cổng. Siết chặt tay tôi, anh nói : 

- Anh Hy, thơ ca Tú Quỳ ñộc ñáo thật, tôi mê quá, ñến bỏ việc sở cả 
tuần nay ñể góp ý với anh. Tuy vậy tôi e còn nhiều chỗ phải sửa chữa, 
nhưng khả năng tôi chỉ có chừng ñó!... Xem xong, có ñiều gì phiền trách... 
mai mốt anh cho tôi biết với nghe ! Mọi chi tiết góp ý tôi ñều có ghi trong 
bản thảo... 
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- Anh nói quá lời, làm sao tôi dám trách anh. Cám ơn anh không hết, 
có ñâu lại bạc nghĩa bạc tình, trước hành ñộng cao ñẹp mà anh ñã dành cho 
tôi. 

Ôi ! sao anh khiêm tốn ñến thế ! 
Hai hôm sau tôi mới xong việc, dành thời giờ ñể lãnh hội ý kiến 

anh ñóng góp. 
Lúc dỡ tập bản thảo, tôi ngạc nhiên không tả xiết, một ñiều bất ngờ 

ñập vào mắt, khiến tôi bàng hoàng, xúc ñộng ñến nghẹn ngào!... 
Làm sao có thể tưởng tượng... suốt 400 trang ñánh máy, cứ giữa 2 

trang anh kẹp một vuông giấy trắng 5 x 7cm với những dòng chữ rõ 
ràng, cân nhắc cẩn trọng từng lời, từng ý anh ñóng góp ! 

Mảnh giấy này, anh ñề nghị : “Từ dòng... ñến dòng... : cần viết lại, 
vì chưa lột hết ý của Tú Quỳ ... chẳng hạn anh nên viết :....”. 

Mảnh kia, anh bảo : “Chữ Tang trong văn tế phù thủy này anh cắt 
nghĩa sai. Tôi biết rõ, nó có nghĩa là....”. 

Mảnh giấy khác anh ghi “Từ dòng... ñến dòng... có vẽ rườm rà, xét 
không cần thiết. Anh có thể viết gọn mà không mất ý, chẳng hạn :...”. 

Tóm lại, chữ anh viết chiếm ít nhất 2/3 mỗi mảnh giấy ! có những 
từ tôi ñã hết sức quan tâm, cẩn thận sưu tra và chắc mẫm là ñúng 100%; 
như “sợi nhợ hàn” trong “văn tế ngư phủ” hoặc từ “quan” trong bài 
ñường thi “Vịnh ñồng tiền”... nhưng khi ñược anh góp ý mới thấy mình 
còn thiển cận! nếu không muốn tự phê là “còn dốt” quá! 

Nhìn công trình góp ý của anh - tôi tưởng - tình bố con, ông cháu 
chưa chắc ñã kiên trì chỉnh, sửa như thế !... Không biết anh có nghĩ rằng 
tôi ñã và ñang muốn nói với anh, bấy giờ, ngay bấy giờ, lòng chân thành 
biết ơn của tôi ñối với anh, mà trước mặt anh, vì ñức khiêm tốn của anh, 
có thể, anh cho ñó là lời xã giao bình thường ! 

Chưa hết, khi tìm ñến thăm anh, anh bảo : 
- Tôi ñề nghị với anh nên thay hình bìa cho có ý nghĩa tương xứng 

với giá trị tác phẩm nghiêm túc của cụ Tú. ðiều này tôi ñã nghĩ rồi và 
nếu anh không chê, tôi sẽ vẽ hộ cho anh... 
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ðây là lần thứ ba tôi gặp anh ! Tôi còn biết gì hơn là cám ơn, cám 
ơn, muôn vàn cám ơn anh.  

Nguyên hình bìa, tôi nhờ cháu ðinh Văn Sơn vẽ hộ, dựa vào nội 
dung của những vần thơ trào phúng, chế diễu thói ñời của Tú Quỳ... Kể 
ra, anh nhận xét rất chính xác mà trước ñó tôi không nghĩ ñến ! Nay 
ñược anh tỏ ý giúp vẽ lại, tôi mừng vô hạn. 

Mấy ngày sau anh trao bản thảo vẽ hình bìa, lại cũng không ngờ 
anh vẽ rất ñẹp, sắc sảo. Nội dung hình bìa gồm có : 

- Một vành tròn ở góc phải ñường kính 4cm, chung quanh hình 
tròn là cành và lá trúc (tiết diện cây trúc ñược chặt ngang). Vành tròn 
tượng trưng mặt trăng ñêm rằm; cành trúc tượng trưng “tiết trực tâm hư” 
phản ánh ñức tính cao quí của Tú Quỳ. 

- Giữa bìa, khung là một bức sáo tre thưa, ẩn hiện bên kia bức sáo 
hình bán thân của một cụ già mặc quốc phục Việt Nam, ñầu chít khăn 
ñen gợi lại hình ảnh thầy Tú Giảng Hòa ñã quá cố, nhưng sự nghiệp thơ 
ca thầy ñể lại cho văn học ñịa phương vẫn mãi mãi ngời sáng như ánh 
trăng rằm và thẳng băng như cành trúc. 

Nói cho ñúng, bản thảo tôi trao anh Dật vừa rồi là bản thảo thứ 7 
do tôi tự ñánh máy và trình bày. Mỗi bản thảo kế tiếp bản thảo trước nó, 
ñộ dày càng tăng lên. Vì vậy mà ñến bản thảo thứ 7 này - tính ra ñược 
400 trang - Sở dĩ tôi phải ñánh nhiều lần như thế, là vì cứ sau mỗi lần 
ñánh máy xong, tôi lại ghi chú thêm những bổ túc mới, xóa tẩy những 
ñoạn không vừa ý... Có lần tôi gởi về Trung Phước cho ông Cửu Nhung 
ñem thảo luận với tộc họ, nhân ngày kỵ giỗ cụ Tú Quỳ và sau ñó, ông 
ghi thêm nhiều giai thoại do người trong tộc ñược cha chú kể lại... 

Cứ thế, mỗi lần cần bổ túc là tôi xé bản có trước một cách không 
thương tiếc ñể tự buộc mình phải soạn lại ñầy ñủ hơn cho lần tái bản, cả 
nội dung lẫn hình thức. Công việc này khá tốn giấy, cacbon, ruban, 
nhưng nhờ khả năng ñánh máy của tôi khá tốt, còn việc tốn kém ở thời 
ñiểm ñó ñối với tôi, không còn là vấn ñề khó khăn. 

Mặt khác, khi làm việc, tôi luôn luôn tưởng tượng sự nghiệp thơ ca 
Tú Quỳ tương lai sẽ ñược ñưa vào học ñường, ñáp ứng nguyện vọng của 
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tôi và cũng ñể chứng minh lời nhận xét của Tiến sĩ Phạm Liệu, một 
trong 5 vị tiến sĩ “ngũ phụng tề phi” : “Quốc văn ñề xuống ðại Súy 
ðường”!... ðấy chính là ñộng cơ mãnh liệt nhất, hỗ trợ tinh thần hăng 
say hoàn chỉnh tác phẩm, khiến tôi không thấm mệt - ñúng như lời nhận 
xét của người học trò cũ ở Duy Xuyên nói về tôi. ðó là anh Trần Lâm 
(một họa sĩ thiên tài) : 

- Tôi không ngờ thầy năng nổ, xông xáo ñó ñây suốt mười mấy 
năm trường “ñi tìm Tú Quỳ”... mà chẳng bao giờ thấy thầy thấm mệt ! 

Bấy giờ may mắn tôi ñược giữ một nhiệm vụ ổn ñịnh, có quyền 
hạn gần 2 năm, nên có thể dành nhiều thì giờ phục vụ cho thầy Tú Giảng 
Hòa. 

Hằng ngày tôi “sống với thầy” có khi trọn cả thời gian từ 7 giờ 
sáng ñến 2, 3 giờ sáng hôm sau ! Mọi việc tôi ấn ñịnh chỉ giải quyết 
ñúng vào 3 giờ chiều mỗi ngày, ngoại trừ trường hợp khẩn cấp, tối cần. 
Các việc khác, tôi giao cho mấy tay phụ tá, ñối với gia ñình, tôi chỉ ghé 
về ăn cơm buổi chiều, xong lại ra ñi với lý do “bận trực”! Tôi yêu cầu 
các ñồng nghiệp tôi như các anh Phương, Liêm, Thọ, Thông, Khuyến, 
Tống... không ñược tiết lộ việc làm bất kể giờ giấc của tôi cho vợ tôi 
biết. Các anh ấy là những chứng nhân gần tôi nhất và hiện cư trú tại 
ðiện Bàn, ðà Nẵng, Sài Gòn, Hoa Kỳ.  

Chính nhờ 2 năm ấy, tôi lặp ñi lặp lại nhiều lần ñánh máy tác phẩm 
“Tú Quỳ danh sĩ Quảng Nam”, khiến ngày càng hoàn chỉnh. Sau khi xé 
tập bản thảo thứ 7, tôi chuẩn bị tiếp tục ñánh bản thảo thứ 8 với sự góp ý 
của anh Dật, thì anh Võ Tấn Long ñến thăm tôi.  

10. Khi ñang vui chuyện về việc cụ Thoại dự ñịnh buổi tiệc ra mắt 
tác phẩm “Quảng Nam qua các thời ñại” của anh Phan Du, tôi sực nhớ 
ñến ñoạn lịch sử có liên quan ñến các vị lãnh ñạo phong trào Nghĩa Hội 
Quảng Nam, mà anh ñã giới thiệu tôi vào Tam Kỳ, xin tài liệu của các 
cụ hậu duệ cụ Trần Văn Dư. Nhưng tôi ñã “kéo” xe không mấy lần mà 
chưa gặp ai !... 

Tôi ñem kể việc ấy với anh, anh vui lòng sẽ ñi cùng tôi trong tuần 
tới ñể vào tìm. 
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ðúng hẹn, tôi ñem xe rước anh vào Tam Kỳ. 
Tại ñây, tôi gặp người cháu nội cụ Dư. Ông ta khoảng hơn 70 tuổi. 

Tôi trình bày lý do tìm ông. Ông vui vẻ mời vào nhà, mang nước ra mời 
chúng tôi. 

Ông vào chuyện rất cởi mở, chậm rãi thuật lại những chi tiết về 
cuộc ñời hoạt ñộng của cụ Dư. Ông tỏ vẻ tiếc cho hậu thế, sao dễ quên 
công ñức cụ, ít nhắc ñến cụ trong sử sách... mà cụ Trần Văn Dư mới 
chính là vị lãnh ñạo ñầu tiên của Nghĩa Hội Quảng Nam do vua Hàm 
Nghi chỉ ñịnh bằng một mật chiếu. Cụ Dư lại bị Pháp bắt chém ñầu tại 
Vĩnh ðiện ñang khi trên ñường về kinh với kế sách” hoãn binh binh chi 
kế”mà cụ ñã bàn với các vị ñồng sự trước khi lên ñường về kinh. 

Sau ñó tôi ngõ ý xin ông : 
- Thật may mắn ñược ông cho anh em tôi biết lịch sử cụ Trần Văn 

Dư, nhà yêu nước tiền bối mà lịch sử ít nhắc ñến... Nhân ñây, nghe anh 
Long nói ông còn giữ bằng sắc của cụ Dư, xin ông vui lòng cho tôi ñược 
ghi lại... 

Bỗng ông nghiêm mặt bảo tôi : 
- Anh nói thiệt hay dỡn rứa ? ñấy là gia phả... của gia bảo dòng họ 

tôi, có bao giờ chúng tôi cho ai xem ! 
Rõ khổ ! tôi hết lời giải thích, năn nỉ ông vì sự cần thiết “phải ñưa 

ra ánh sáng” những ñiều “lịch sử ñã quên”... 
Nhưng thật tình mà nói, rất nhờ anh Long, xưa nay vốn có uy tín 

với ông, với làng xóm, nói giúp vào... song phải mất ñến hơn 1/2 tiếng 
ñồng hồ thuyết phục, cuối cùng ông mới chịu cho xem. Nhưng chuyện 
không ñơn giản ! ông bảo chúng tôi chờ ông một tí, rồi quay ra nhà sau 
lên khăn ñóng, áo dài... khoảng vài phút sau, ông trở ra, tiến ñến trước 
bàn thờ ñốt ba nén hương, cung tay khấn vái, xin tổ tiên cho phép 
“thỉnh” gia phả ! xong, ông trịnh trọng ñưa cái trắp ñựng gia phả ñặt 
giữa bộ phảng ở căn trung. 

Ông từ tốn mở nắp, ñem gia phả và bằng sắc vua Tự ðức phong 
cho cụ Dư, cẩn trọng lật từng phần cho tôi xem. Những giấy tờ làm bằng 
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giấy bản, xốp, bở dễ thấm nước và dễ rã. Có lẽ vì thế mà ông quá cẩn 
thận ! 

Nhờ thủ bút và ấn triện Tự ðức còn rõ nét nên những phim tôi ghi 
lại rất tốt. 

... Thêm ñược tư liệu này, và cả sự góp ý của anh Dật, tôi khởi sự 
soạn và ñánh máy lại tập bản thảo mới - bản thảo thứ 8 !. 

 

BẢN THẢO CUỐI CÙNG ðƯỢC HOÀN CHỈNH 
 
11. Vào cuối ñông 1974, tập bản thảo này hoàn chỉnh, có thể xem 

là tập bản thảo cuối cùng, có khả năng in thành sách ñể phổ biến. 
Tuy vậy, một mặt tôi dự ñịnh gởi về Sài Gòn dự thi giải Văn học 

nghệ thuật Toàn Quốc thuộc bộ môn biên khảo, ñể có dịp thẩm ñịnh tài 
liệu của mình; một mặt tôi mong ñược phổ biến giới hạn tại Quảng Nam, 
ðà Nẵng bằng những buổi nói chuyện trước quần chúng về sự nghiệp thơ 
ca Tú Quỳ ñể bổ túc khiếm khuyết - nếu có - do các cử tọa ñịa phương góp 
ý... 

Cùng thời ñiểm này, anh Nguyễn ðình Nam có xem tập bản thảo 
lần thứ 8 của tôi. Không biết anh thẩm ñịnh thế nào. Tuần kế anh ñem 
trả, với lời ñề nghị nghiêm túc, sau khi rào trước ñón sau.  

- Tôi là nhà xuất bản, chắc anh cũng biết, không ai là nhà xuất bản 
mà không nghiên cứu thị hiếu, sức tiêu thụ của ñộc giả trước khi in ấn. 
Một tác phẩm thiếu hấp dẫn, không hợp thị hiếu quần chúng thì chỉ có 
lỗ, lỗ nặng, chẳng có ai dám nhận xuất bản. Nhưng, bây giờ mà nói ñến 
tác phẩm hợp thị hiếu, hấp dẫn - như anh thấy ñó - phải là loại tác phẩm 
ái tình lăng nhăng, kém “thuần phong mỹ tục” như cở “Cậu chó”, “Rặng 
trâm bầu”... còn viết ñứng ñắn, nghiêm túc rất khó tiêu thụ... 

- Theo ý anh, tác phẩm của tôi thế nào ? 
- Tôi ñã xem kỹ, nội dung tác phẩm của anh có 2 ñiểm không sợ 

thiếu ñộc giả : Một là thơ ca cụ Tú Quỳ quá ñộc ñáo. Về mặt văn học, tự 
nó ñã nói lên giá trị không ai có thể phủ nhận ñược. Rất thích hợp với 
giới trí thức và trung lưu, hai là có nhiều bài có giá trị vượt cả không 
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gian, gần gũi giới lao ñộng, nên ñối với ña số ñộc giả bình dân, họ dễ 
cảm nhận với những nụ cười khoái trá, xem như Tú Quỳ là “phát ngôn 
viên” của họ... nghĩ vậy mà tôi tin rằng tác phẩm này in thành sách, 
không khó tiêu thụ. 

Nói thế là tôi rất thành thật với anh. Giờ thì tôi muốn ñề nghị... 
không biết anh thuận không ? 

Nhận xét của anh rất chân thành, khiến tôi hiểu ñược, nếu tôi là 
một soạn giả chưa biết anh, chắc anh không vào ñề như thế ! Hầu hết các 
nhà xuất bản ñều có cái giọng hạ thấp giá trị tác phẩm ñể dễ mặc cả ! 
Giữa tôi và anh ñã quen thân từ 2 năm nay và trong nửa năm gần ñây, vợ 
tôi có hùn vốn với anh ñể khuếch trương cơ sở xuất bản Thùy Dương. 
Tuy vậy, chúng tôi vẫn kính trọng nhau như thuở gặp nhau ban ñầu. 
Việc làm kinh tế anh phải tính toán là ñiều chí lý, tôi chẳng có gì phải 
thắc mắc. Tôi ñáp : 

- ðã là bạn tâm giao rồi mà anh khách sáo quá ! Anh cứ xem tôi là 
anh có phải vui vẻ hơn không ? Anh ñã giúp ñỡ hết mình, ơn anh chưa 
trả ñâu có chuyện hiểu lầm mà anh ngại. Anh muốn gì cứ nói...  

Sau một tràng cười ñắc ý, anh bảo : 
- Tôi muốn anh dành cho tôi xuất bản và phát hành tác phẩm này... 

anh em cũng nói thật... tôi tính rồi... tác quyền của anh tôi sẽ tính cao 
hơn...% so với các lần xuất bản tác phẩm ñầu tay của anh dạo trước. 

- ðối với anh, thật tình anh tính sao cũng ñược. Nếu có nâng tác 
quyền cao - tôi cười - thì ñồng lời của vợ tôi thấp xuống... hai nếp rồi 
cũng vào một xôi ! 

Anh cười khoái trá như bị tôi lật “tẩy” ! 
- Vậy anh giao tôi 2 tập bản thảo ñể tôi lập thủ tục xin kiểm 

duyệt... 
- Vâng, tôi sẽ giao ngay. Song tôi có một yêu cầu... xin giấy phép 

thì anh cứ xin, nhưng khi nào in anh cho tôi biết trước vài tuần - ñể, từ 
nay ñến ñó, nếu tôi có thêm tài liệu nào quí và thích hợp, tôi kịp gởi anh 
bổ túc... 
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Nghĩ lại thật khôi hài ! ñến phút ñó mà tôi còn tham công tiếc việc 
với thầy Tú Giảng Hòa !... 

Sau lần ñánh máy thứ 8 này, tác phẩm “Tú Quỳ Danh sĩ Quảng 
Nam” của tôi xem như hoàn tất. (Trọn bộ bị công an Quảng Nam ðà 
Nẵng tịch thu ngày 9/3/1984, gán cho tôi tội phản ñộng. Nay là ngày 
29/9/1990 vẫn chưa trả lại tôi, mặc dầu tôi ñã có 2 ñơn xin). 

Bố cục của tác phẩm1 : 
I. Lời tựa do cụ Phạm Phú Hưu viết. 
II. Phần I (ñã kiểm chứng cẩn trọng) 
 Cuộc ñời và sự nghiệp thơ ca Tú Quỳ. 
* Thời thơ ấu. 
* Trưởng thành : 
 - Việc thi cử 
 - Quan hệ với phong trào Cần Vương 
 - Quan hệ với quần chúng qua từng vùng có bước chân Tú Quỳ 
 - Quan hệ với phong trào Duy Tân 
ðáng kể nhất ở phần này mà tôi còn nhớ, tôi ñã trích dẫn (theo 

từng giai ñoạn cuộc ñời Tú Quỳ). 
1. Văn tế : 
 - Văn tế Hát bội 
 - Văn tế Ngư ông 
 - Văn tế Thợ rèn 
 - Văn tế tằm thua 
 - Văn tế phù thủy 
 - Văn tế chồng bà Bá Bảy 
 - Văn tế cha bà Kiểm Khái. 
2. Vè : - Vè ñánh ñạo 
3. Phú : - Ông Phú Mốc 
4. Thư tín : Thư gởi chồng ñi vong 
5. ðường thi, tứ tuyệt : Hát bội, Cồn con, Tự vịnh... (không nhớ hết) 
 - Hát bội (Bài họa lại Tôn Thọ Tường) 

                   
1 ðại ñể nội dung tôi còn nhớ mường tượng. 
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 - Bỡn cô bán thuốc bắc 
 - Hớt tóc 
 - Cây tre 
 - Hộp diêm 
 - ðồng tiền 
 - Nữ tu 
 - Chó cắn 
 - Bài thơ ra trước 5 vận : Xô cô vô ô rô... 
 - Bùng binh 
 - Thiếu nữ chết trôi 
 - Cá khô 
 - Khuyến học 
 - Nước lụt 
 - Tự trào. 
    .............. 
6. ðối liễng : Rất nhiều 
III. Phần II : (Phụ lục của tác phẩm) 
 - Các giai thoại về Tú Quỳ 
 - Tư liệu có liên quan ñến sáng tác của Tú Quỳ. 
        .............. (không nhớ hết)  

 

CỤ TÚ QUỲ RA MẮT LẦN ðẦU TIÊN 
tại Thính ñường Trường Phan Châu Trinh ðà Nẵng 

 
Bấy giờ, niềm ao ước thiết tha duy nhất của tôi là ñược ñem thơ ca 

Tú Quỳ phổ biến. Nhưng trước hết, phải phổ biến trước quần chúng 
Quảng Nam bằng những buổi thuyết trình ñể có dịp lắng nghe ý kiến của 
ñông ñảo bà con ñịa phương... 

May thay, niềm mơ ước ấy ñược thực hiện sớm hơn tôi tưởng : 
Lần ñầu tiên, có một Viện ðại học ra ñời với danh xưng “Viện ðại 

học Cộng ñồng Quảng ðà”, Tiến sĩ Ngô ðồng làm Viện Trưởng. 
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Nhân dịp khai giảng năm học ñầu tiên, Viện tổ chức một tuần lễ 
gọi là “Tuần lễ khai giảng”. Chương trình sinh hoạt trong tuần, Viện có 
mời 4 vị ñến thuyết trình về 4 ñề tài văn học ñịa phương. Phụ trách tổ 
chức có các anh Hoàng Thạch Thạnh, Nguyễn Rô, Phan Du, Nguyễn 
Thiếu Dũng1... Phần ñông các giảng sư ñều là những vị ñang giảng dạy 
tại các ðại học Huế, Sài Gòn. Việc ñi lại giữa các trường quá cách xa 
nhau khiến Viện phải chịu một chi phí khá lớn bao gồm vé khứ hồi máy 
bay, nơi ăn chốn ở, lương bỗng trọng hậu hơn các nơi khác... Có thế các 
giảng sư mới ñáp ứng ñiều kiện ñi ñi, lại lại thường xuyên, kịp giờ giấc 
Viện chia giờ giảng dạy. Nhưng cũng chính vì thế mà Viện ðại học 
Cộng ñồng Quảng ðà, tuy sinh sau ñẻ muộn, song có ñược một tập thể 
giảng sư ñược ñánh giá cao về nghiệp vụ. 

Trong số các giảng sư ấy, có một vị, nguyên là học sinh lớp ñệ Tứ 
(lớp 9 ngày nay) là học trò của tôi. ðó là anh Cung Tích Biền - tên thật 
Trần Ngọc Thao - Ngày dạy anh, tôi ñã phê học bạ”... Có khiếu văn. 
Nếu ñược hướng dẫn, tương lai sẽ là một văn tài”. Học bạ ấy anh còn 
giữ ñến bấy giờ. 

Trước hai ngày tôi thuyết trình, anh tìm ñến thăm tôi và mời tôi 
dùng cơm chiều tại nhà hàng. 

Sau khi nói lý do anh về ðà Nẵng dự tuần lễ khai giảng viện, anh hỏi 
tôi : 

- Em xem chương trình, thấy có mục thầy thuyết trình ñề tài “Tú 
Quỳ” Quảng Nam ? 

- Vâng, tôi ñã nhận lời mời của Viện trưởng cách tuần nay, thông 
qua Cụ Thị Hội trưởng Cổ học ðà Nẵng. Theo ý Thao, Thao nghĩ thế 
nào về việc mình “gánh” thầy Tú ra trình diện trước một cử tọa là giảng 
sư, sinh viên và quần chúng sắp ñến ? 

                   
1 Sau này tôi mới biết, sở dĩ Viện mời tôi và Võ Văn Dật tham gia thuyết trình trong tuần 
lễ khai giảng ðại học Cộng ñồng ðà Nẵng là vì giáo sư Nguyễn Thiếu Dũng biết công 
trình của tôi và anh Dật nên giới thiệu lên Viện trưởng Ngô ðồng và ñược ông giao trách 
nhiệm cho giáo sư Dũng chủ trì việc mời cũng như hoạch ñịnh chương trình buổi nói 
chuyện.  
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- Nếu chuẩn bị ñầy ñủ, em tin thầy sẽ thành công. Thơ ca Tú Quỳ - 
tự nó - ñã quá hấp dẫn rồi... vả lại thầy bỏ công sưu tầm từ hồi thầy dạy 
ở Diên Hồng ñến nay hẳn là thầy nắm vững vấn ñề và tư liệu chắc là ñộc 
ñáo và phong phú thì ngại gì !... Thế thầy có ý ñịnh in thành sách không 
? 

- Tôi mong ñược in ñể phổ biến lắm chứ. Nhưng nói thật với Thao, 
không biết sao mà mình luôn luôn có cảm giác còn thiếu sót, mặc dầu tư 
liệu ñưa vào sách chỉ bằng 1/5, 1/6 tổng số mà mình hiện có!... Thao 
thấy tên sách “Tú Quỳ danh sĩ Quảng Nam” có hợp không? 

- Tên sách chỉ có mấy chữ, nhưng theo em, quá ñủ rồi. Thầy khéo 
chọn ñấy... thầy sớm in phổ biến kẻo mai một uổng lắm. 

Kế ñấy tôi tâm sự với Thao, hình bìa do anh Dật vẽ và anh Dật sẽ 
là người thuyết trình trước tôi một ngày, cũng do Viện ðại học Cộng 
ñồng Quảng ðà mời1. 

- Thầy cho em mượn bản thảo vài hôm...(Bấy giờ Thao ñược Viện 
ðai học Cộng ñồng mời về dạy nên viện thuê sạn khách sạn cho các 
giảng sư tạm ở , có ñầy ñủ tiện nghi ngay trong thanh phố). 

- ðồng ý, không có gì trở ngại cả, nhưng Thao phải chấp nhận một 
ñiều kiện : Thao không ñược xem qua loa mà xem xong phải góp ý!... 

Sau khi ñưa Thao trở về nhà trao sách, tôi chở Thao lại khách sạn  
... Chẳng phải ñợi ñến vài hôm sau như Thao ñã hẹn ! Tờ mờ sáng 

ngày kế, Thao ñến gõ cửa nhà tôi, vì e tôi phải ñi làm sớm không gặp, 
trả bản thảo. 

Bên tách cà phê nóng, Thao nhận xét tác phẩm : 
- Em không ngờ em có ñược một người thầy như thầy ! Lòng nhiệt 

tình của thầy ñối với văn học ñịa phương quá cao ! Em hãnh diện... em 
là học trò của thầy ñể nói lên ñiều ñó. Tác phẩm rất hấp dẫn, em ñọc 
suốt ñêm !... Thầy ñào trúng mỏ vàng rồi! Thầy hãy gấp gấp in thành 

                   
1 Trần Ngọc Thao có bút danh nhiều người biết là Cung Tích Biền (Thao tâm sự với tôi là 
Thao lấy bút hiệu ấy ñể luôn luôn nhớ ñến người anh ñã và ñang tham gia kháng chiến... 
Bấy giờ Viện ðại học Cộng ñồng ðà Nẵng tổ chức rất chu ñáo phương tiện ñi lại, nơi ăn 
chốn nghỉ cho  các giảng sư ñược mời dạy cho trường. 
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sách ñể bọn em làm công việc của những tay thợ kim hoàn, chạm trổ 
thành kiềng, xuyến, bông tai... 

Thao nói liên tu một hồi, say sưa trình bày cảm tưởng của anh ñối 
với thơ ca Tú Quỳ mà anh vừa ñọc. Quả thật anh trang trọng ñối với văn 
học cao ñộ, không khác gì anh Võ Văn Dật ! 

- Thao quá khen ! Tôi không dám nhận ñâu ! Tài hèn sức mọn... 
nếu nhận lời khen của Thao, tôi chỉ xin ñược nhận ở ñiều Thao cảm 
thông công sức tôi bỏ ra sưu tầm. Thơ ca Tú Quỳ, tự nó, ñã tác ñộng 
mạnh vào nhận xét của Thao khiến Thao ngộ nhận ñó... Tôi thành thật 
cảm ơn Thao ñã ñem lại cho tôi một niềm phấn khởi, khích lệ lớn lao... 
Rõ ràng Thao ñã hiểu việc làm của tôi với tất cả trí tuệ và tâm hồn vị 
nghệ thuật, vị văn học, vị nhân sinh... 

... Cuối cùng Ban tổ chức tuần lễ khai giảng rút lại còn 3 mục 
thuyết trình, vì 1 trong 4 vị ñược mời là anh Phan Du bận việc Tộc ở 
Quế Sơn nên anh khước từ. 

Ba buổi thuyết trình ấy do ba diễn giả sau ñây ñảm nhận : 
- Anh Võ Văn Dật với ñề tài liên quan ñến sông Cổ Cò bị bồi lấp 

dần (chiều 03/2/1975)1. 
- Tôi, với ñề tài “Tú Quỳ danh sĩ Quảng Nam” (chiều 04/2/1975) 
- Thầy Nguyễn Văn Xuân với ñề tài “Nghệ thuật Hát bội” (ñêm 

05/2/1975) 
Buổi thuyết trình chiều 04/2 và ñêm 05/2 có phụ họa : 04/2 thì vợ 

tôi ngâm thơ ca Tú Quỳ, anh Thể ñệm thập lục huyền cầm và anh Chi 
chơi sáo ñưa giọng; ñêm 05/2 có nam nữ nghệ sĩ (nỗi danh như cụ Phó 
Phẩm,...) minh họa những thể, ñiệu, ... trong nghệ thuật diễn tuồng rất 
sinh ñộng... 

Cả ba buổi thuyết trình ñều có ñông cử tọa và nhìn chung, cả ba 
ñều thành công tốt ñẹp. 

                   
1 Một trong những nguyên nhân ðà Nẵng trở nên thành phố Cảng ngày càng quan trọng... 
Gần ñây nhật báo trong nước có ñưa tin ngành du lịch ñang thực hiện dự án phục hồi toàn 
vẹn sông Cổ Cò ñúng hiện tượng ngày xưa nhằm phục vụ cho ngành du lịch.  
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Tôi có ñến dự buổi thuyết trình của anh Dật nên rút ñược nhiều 
kinh nghiệm, ñể hôm sau gặt hái ñược kết quả như ý. 

ðề tài anh Dật thuyết trình, tôi nghĩ, thật là khô khan, vậy mà anh 
thành công quá ñẹp. Suốt buổi thuyết trình, cử tọa lắng nghe một cách 
chăm chú, không xảy ra một tiếng ñộng nhỏ ! Sức hấp dẫn của những sự 
kiện anh nêu ra, rõ ràng, rất nhiều người muốn biết, thì nay ñược tường 
tận: Từ ñâu mà có ðà Nẵng ngày nay ? Số phận con sông Cổ Cò ? 

Khi anh vừa dứt buổi thuyết trình, hội trường rộ lên một tràng vỗ 
tay ñến inh tai, kéo dài cả một lúc lâu 

Riêng phần tôi, vừa chuẩn bị cẩn trọng lại vừa tiếp nhận kinh 
nghiệm buổi nói chuyện của anh, do vậy tôi chửng chạc trong cung cách 
trình bày mà trước ñó tôi chưa bao giờ nghĩ ñến, vì chưa “thử nghiệm” 
lần nào nói chuyện trước ñông ñảo cử tọa, ña số là trí thức. 

Tôi mời ñược cụ Cửu Nhung, cháu ngoại Tú Quỳ cùng nhạc phụ 
ñến dự. Hai cụ lên quốc phục khăn ñóng áo dài... cả hai ñược sự ñón tiếp 
nồng nhiệt của Viện trưởng. Viện dành riêng hai ghế danh dự trên cùng 
mời hai cụ ngồi. 

ðúng 15 giờ, anh Nguyễn Rô giới thiệu diễn giả và tôi tiến lên bục 
thuyết trình với tâm trạng... hơi lo! 

Sau mấy lời chào xã giao có tính cách “thủ tục”, tôi giới thiệu ngay 
cụ Cửu Nhung - Cháu ngoại Tú Quỳ và nhạc gia tôi hiện diện trước cử 
tọa. 

Hai cụ trịnh trọng ñứng lên quay ra sau cúi chào mọi người... Một 
tràng vỗ tay khá dài của cả thính ñường ñáp lễ các cụ... và tôi... ñó là 
ñiều khích lệ cổ vũ thích ñáng nhất. 

Nhờ vậy, tinh thần tôi dịu lại, bình tĩnh... 
Nắm chắc bố cục ñã ghi sẵn trên giá thuyết trình, tôi tuần tự trình 

bày xuất xứ thơ ca Tú Quỳ... từng bài, từng câu, từng chữ với ñôi ý nghĩ 
của tôi ñể diễn ñạt rõ tứ thơ Tú Quỳ ñã sáng tác... và cũng qua từng bài, 
tôi tạm dừng lại ñể vợ tôi – Thanh Thảo - cất giọng ngâm cho cử tọa tiếp 
nhận sâu hơn về những cảm hứng của Tú Quỳ qua các sáng tác của nhà 
thơ mà tôi  ñã sưu tầm ñược. 
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Nhờ thơ ca của Tú Quỳ, loại nào cũng ñộc ñáo, nên cứ mỗi 5 phút, 
10 phút... cử tọa tán thưởng bằng tràng vỗ tay thích thú... ñối với tôi, 
càng ñược cử tọa vỗ tay, tôi càng hăng say trình bày. Có rất nhiều lúc tôi 
phải im lặng chờ cho không khí thính ñường dịu xuống rồi mới tiếp tục 
nói. 

Sau 1 giờ 15 phút, tôi khép bài thuyết trình với câu : - Thơ ca Tú 
Quỳ còn nhiều, nhưng thời gian nói chuyện có hạn. Tôi xin phép ñược 
tạm dừng ở ñây và xin hẹn sẽ có một buổi “ñẹp trời” nào ñó, tôi sẽ lại 
trình bày tiếp số thơ còn lại của Tú Quỳ trước quý vị. 

Tôi xin thành thật cám ơn ông Viện trưởng, cụ Cửu Nhung, cám 
ơn quý vị giảng sư và toàn thể bà con... ñã dành cho tôi nhiều cảm tình 
qua buổi thuyết trình này. 

Trước khi tạm biệt, tôi xin ñược lắng nghe những chỉ giáo của quý 
vị qua tư liệu vừa trình bày... 

... Vài phút im lặng trôi qua, không một ai lên tiếng. 
Tôi nhìn xuống hàng ghế các giảng sư ngồi, có thầy Xuân ñang 

theo dõi từ ñầu chí cuối. Tôi nghĩ rằng, thế nào thầy cũng có ý kiến... 
nhưng thầy im luôn ! 

Nhận biết không ai ñặt vấn ñề với tôi, ông Viện trưởng tiến lên 
bục, một tay bắt tay tôi, tay kia ông choàng qua vai, vỗ vào lưng tôi nói : 

- Thay mặt Viện ðại học Cộng ñồng Quảng ðà tôi chân thành cám 
ơn anh... Hồi trước có Tú Quỳ, bây giờ có Tú Hy. Nhân ñây, Viện xin 
anh vui lòng nhận lời dạy cho 40 giờ Văn học ñịa phương với ñề tài này 
! 

Việc tôi nhận lời nói chuyện hồi ñó, không ngoài hậu ý là ñể phổ 
biến thơ ca Tú Quỳ trước quần chúng - nhân ñấy - tìm hiểu phản ứng 
trung thực của cử tọa mà hầu hết là tập thể giảng sư của Viện; các giáo 
sư, sinh viên, học sinh ðà Nẵng... nhất là ñông ñảo quần chúng không ít 
kẻ biết Tú Quỳ qua thơ ca của ông.Tại ñây, tôi ñược ñón nhận những 
phê phán có giá trị ñể bổ túc tư liệu tôi ñã ñúc kết. Bởi vậy, khi nghe 
Viện trưởng mời - ñến với trí tôi thật nhanh - hình ảnh thầy Tú Giảng 
Hòa sắp bước vào Học ñường - ... “ñích tôi ñã ñến!” niềm vui sướng cơ 
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hồ tràn ngập cả buồng tim khối óc tôi ! Tuy thế, tôi kịp thời nhận ra một 
ñiều : Chức vụ và nghề nghiệp tôi bấy giờ là cản trở không tài nào vượt 
qua. Tôi ñáp: 

- Tôi rất cám ơn ông Viện trưởng ñã dành cho tôi những cảm tình 
sâu sắc, thể hiện qua lời ông vừa nói. Tôi hứa sẽ trả lời ông sau, vì hoàn 
cảnh cá nhân có nhiều việc ña ñoan, nhiêu khê, gò bó... xin ông Viện 
trưởng thông cảm. 

Sau vài ngày, ông gởi biếu tôi 2 tấm hình ghi lại buổi thuyết trình 
của tôi. Trong ñó, ông có lưu bút và ký tên ở mặt sau : 

- “Thân kính tặng Nhà văn Trương Duy Hy, kỷ niệm ngày diễn 
thuyết về Tú Quỳ trong tuần lễ khai giảng ðại học Cộng ñồng Quảng ðà 
74 - 75”. 

- “Thân kính tặng Nhà văn Trương Duy Hy, một tâm hồn nghệ sĩ, 
một phong cách nhà giáo bất biến trong bộ quân phục phong sương 
06/2/1975”. 

Trong buổi thuyết trình này, ñứa con ñầu lòng tôi : Trương Bách 
Thắng mở máy ghi âm rất ñầy ñủ1. 

 

LẦN THỨ HAI CỤ TÚ QUỲ GẶP BÀ CON HỘI AN 
 
Một tuần sau, tôi ñược giấy mời của Ty Học Chánh tỉnh Quảng 

Nam, thông qua cụ Hội trưởng Cổ học ðà Nẵng Trần Gia Thoại, ñi  
thuyết trình tại Hội An, cũng với ñề tài trên. Nội dung giấy mời, quý vị ở 
Ty Học Chánh nêu lên những lý do kích ñộng vừa có ý trách nhẹ tôi vừa 
có ý ca tụng tôi về việc phổ biến Tú Quỳ ở ðà Nẵng mà quên ñi cái gốc 
Tú Quỳ là danh sĩ Quảng Nam như chính tôi ñã trình bày. 

Thế rồi cụ Thoại xếp ñặt cho “ðoàn” lên ñường ñưa “chuông” vào 
Hội An. 

                   
1 Tape ghi âm tôi còn giữ ñến ngày 9/3/1984 thì bị công an tịch thu trong vụ soát nhà vì tôi 
tham gia ñánh máy thơ ca của nhóm Sông Hàn và tôi bị bắt theo lệnh khẩn cấp rồi tôi bị ñưa 
ra tòa với tội danh : “Viết, in ấn, lưu hành cất giấu sách báo, tài liệu có nội dung phản cách 
mạng”, tịch thu  toàn bộ tủ sách gia ñình tôi khoảng 4 tấn.  
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Lần này, anh Phan Du xin theo “ðoàn”, chúng tôi lên xe vỏn vẹn 
có 8 người : cụ Thoại, cụ Bân, anh Du, anh Long, tôi, vợ tôi và anh Thể. 
Chúng tôi ñi trong 2 xe jeep : 1 của tôi và 1 của cụ Bân. 

Khi xe vào thị xã, những bích chương cổ ñộng, thông báo buổi 
thuyết trình ñập vào mắt mọi người, ngay tại ngã ba miếu Khổng Tử : 

“... Buổi thuyết trình Tú Quỳ danh sĩ Quảng Nam - do nhà văn 
Trương Duy Hy trình bày tại trường Trần Quý Cáp”... 

Ngoài tấm biểu ngữ giăng ngang ñường, một số bích chương viết 
trên giấy, ñược dán rãi rác các ngã tư, ngã ba... cùng mang một nội dung 
như thế. 

Cảm giác ñầu tiên khi ñọc mấy biểu ngữ và bích chương ấy, tôi vô 
cùng xúc ñộng ñến nghẹn ngào ! 

Là con, dân Quảng Nam, giờ ñây tôi trở lại Hội An, nơi chôn nhau 
cắt rốn, không phải với cương vị một ông giáo dạy văn cấp II của trường 
Diên Hồng, Duy Xuyên, ðại Lộc, ðiện Bàn... mà năm nào cũng giảng ñi 
giảng lại những bài thơ, những ñoạn văn của các thi bá văn nhân Bắc 
Nam!... giờ ñây tôi trở lại với tư cách một ñứa con ñất Quảng, trở về quê 
mẹ ñể dâng lên mẹ - mẹ Quảng Nam công trình biên khảo về một danh 
sĩ Quảng Nam; danh sĩ ñó cũng do chính mẹ sinh ra - tuy nay ñã quá 
vãn, nhưng sự nghiệp ñã thấm vào lòng dân Quảng bằng những sáng tác 
có giá trị vượt không gian, trường cửu như danh xưng bãi Bà thác Ông 
muôn vạn thuở... và công của ông cũng thật lớn ñối với nền “Quốc văn” 
buổi sơ khai trên ñất mẹ... Danh sĩ ñó... chính là thầy Tú Giảng Hòa, Tú 
Quỳ Quảng Nam. 

Và, tôi trở về Hội An hôm nay, chỉ với mục ñích thực hiện ước 
nguyện cả ñời tôi, phổ biến thơ ca Tú Quỳ ñể các thế hệ kế thừa, quẳng 
ñi cái mặc cảm như tôi : 

“Tại sao ñất Ngũ phụng tề phi Quảng Nam không có người tài giỏi 
trong lĩnh vực văn học ? Tại sao ñất Quảng Nam  không có bậc thi bá 
ñáng ngồi trên cùng một chiếu hoa với các thi bá Bắc Nam ? 

... Một “Cồn Con” của Tú Quỳ nào có kém “ðèo Ngang” của bà 
Huyện Thanh Quan. Một “Bỡn cô bán thuốc Bắc” chẳng hề thua sút bài 
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“Khóc chồng” của nữ sĩ Xuân Hương, một “Hát bội” của Tú Quỳ dễ 
thường không ngang “cơ” với “Hát bội” của Phan Văn Trị, một “Ông 
Phú Mốc” của Tú Quỳ, giàu từ, giàu ý, thâm thúy... như Tú Xương !... 
Vậy mà thơ ca Tú Quỳ không thể là mẫu mực ñể giảng dạy tại học 
ñường ?! Mẫu mực ñó phải là sáng tác của Hồ Xuân Hương, bà Huyện 
Thanh Quan, Trần Tế Xương, Phan Văn Trị.v.v... và v.v... !!! 

Ôi ! lãnh vực văn học mà cũng có sự bất công ñến thế sao ? 
Không ! trăm lần không ! vạn lần không !... sự nghiệp thơ ca Tú 

Quỳ không thể mai một ñược ! 
 

* 
 

... Tất cả những gì tôi ñã nhìn thấy từ lúc xe tôi tiến vào thị xã cho 
ñến phút tôi bước lên bục thuyết trình hôm ấy, cùng với những gì tôi ñã ưu 
tư, suy tư, bấy lâu nay... tất cả... tất cả dồn lại thành một mãnh lực vô hình 
nâng ñỡ tinh thần, xoa dịu tự ái và cổ vũ hành ñộng tôi, khiến tôi vô cùng 
sảng khoái, sáng suốt hơn bao giờ hết ñể hoàn thành tốt buổi nói chuyện. 

Sau mấy lời giới thiệu của Ban Tổ chức, tôi tiến lên bục thuyết trình 
và ñón nhận tràng pháo tay ñầu tiên của cử tọa như ñón nhận sự vuốt ve 
trìu mến của Mẹ Quảng Nam ! Cử tọa ña số là các thân hào nhân sĩ, các bô 
lão người Quảng Nam (tránh họa chiến tranh, tạm cư ven thị xã hoặc tại thị 
xã Hội An) ñến dự khá ñông, hầu như không còn một ghế trống nào trong 
thính ñường, có nhiều cử tọa ñứng dọc mé ngoài cửa ra ñến một phần sân 
trường ñể theo dõi buổi nói chuyện. 

ðối diện nơi tôi ñứng có các cụ Hồ Ngận, Phạm Phú Hưu, Phan 
Khôi1... các vị ñại biểu của Ty học Chánh Quảng Nam, Tỉnh ðường, thông 

                   
1 Giáo sư Phạm Phú Hưu và giáo sư Phan Khôi ñều dạy chính cho trường tư thục Diên 
Hồng Hội An. Khi tôi ñược mời về dạy thì nhằm lúc giáo sư Khôi ñược bổ dụng về 
trường công lập Trần Quý Cáp Hội An nên thầy Khôi bàn giao cho tôi dạy chính chức 
môn Văn lớp 9/1, giáo sư Phạm Phú Hưu dạy văn lớp 9/2. Cụ Hồ Ngận nguyên là cử 
nhân Hán học khoa cuối cùng 1918 và từng là tỉnh trưởng tỉnh Quảng Nam (cụ Ngận là 
con của cụ Hồ Lệ ñược nhân dân ðại Lộc tôn vinh trên ñền tưởng niệm Trường An - ðại 
Lộc 1995. Con cụ Ngận, hết một nửa trung thành ñi theo cách mạng, hoạt ñộng suốt ñời 
như quý ông Hồ Vinh, Hồ An, Hồ Quý, Hồ Hoàng Thanh...) 
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tin mà tôi chưa hề quen biết. ðặc biệt có anh Phan Du1 và nhà văn Duy 
Lam, Nguyễn Kim Tuấn (cháu Nhất Linh) chăm chú theo dõi khá chặt chẽ 
nội dung bài thuyết trình của tôi. 

Nhờ rút ñược kinh nghiệm quá phong phú tại buổi thuyết trình ở 
thính ñường trường Phan Châu Trinh ðà Nẵng, và tinh thần phấn khởi 
lúc bấy giờ khiến tôi ñã trình bày sự nghiệp thơ ca Tú Quỳ gắn chặt với 
khuynh hướng sáng tác của nhà thơ, gắn chặt với thời thế mà nhà thơ 
cũng là chứng nhân của thời ñại, một cách trôi chảy. 

Tại ñây, sự cổ vũ của cử tọa dồn dập hơn ở ðà Nẵng. Những tràng 
vỗ tay với tiếng xuýt xoa ngợi khen thi tứ Tú Quỳ - có ñôi lúc tôi trình 
bày chưa hết ñoạn, hết bài - khiến tôi phải tạm ngưng chờ cử tọa giảm 
dần phút kích ñộng vì quá say... ngây ngất say thơ Tú Quỳ, ñến không 
cần chờ nghe hết bài hết câu ! 

Nhìn xuống bàn ghế cử tọa, hai vị ñàn anh mà hồi ñó tôi cả nể là 
anh Du2 và anh Tuấn, tôi thấy hai anh cũng hòa nhập vào với cử tọa 
trong cơn “say” thơ Tú Quỳ. Có lúc cả thính ñường vang lên tiếng cười 
“ñồng thanh” như tiếng hét ñể hả hơi mà quên hẳn che mồm !... khiến 
trên bục thuyết trình nhìn xuống, thấy rõ ñược cả răng, lưỡi của cử tọa, 
trong số ñó có cả anh Du và anh Tuấn ! 

Cũng như lần trước tại ðà Nẵng, sau 1 giờ 15 phút trình bày, tôi 
khép bài nói với giọng run run vì xúc cảm : 

“Buổi hầu chuyện quý vị hôm nay... ñến ñây tôi xin ñược tạm 
ngừng và tôi xin thành kính bày tỏ lòng biết ơn chân thật của tôi ñến quý 
vị, lòng biết ơn này của tôi ñối với quý vị không phải vì quý vị bỏ chút 
thì giờ quý báu ñón nhận buổi nói chuyện của tôi; cũng không phải vì 
quý vị ñã tán thưởng bằng những tràng vỗ tay nồng nhiệt mà... (cả thính 
phòng im lặng một cách tuyệt ñối) lòng biết ơn của tôi ñối với quý vị là 

                   
1 Như ñã nói ở trước, buổi tôi thuyết trình chiều 4.2.1975 vắng mặt anh Du nên hôm nay 
anh tham gia với ñoàn của Thị Hội Cổ học ðà Nẵng vào chứng kiến buổi diễn thuyết của 
tôi. 
Phan Du là nhà văn ñoạt giải thưởng văn hóa Á Châu với tác phẩm : “Hai chậu hoa Tố 
Tâm”, ông là con Tiến sĩ Phan Quang (một trong Ngũ phụng tề phi Quảng Nam) và là em 
của giáo sư Phan Khoang (tác giả sách “Việt sử xứ ðàng Trong). 
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do ở quý vị - chính quý vị - ñã thể hiện ở ñây, trong giờ phút này, một 
tấm gương ñạo ñức sáng ngời, khơi nguồn bởi ý thức : “Ăn quả nhớ kẻ 
trồng cây”. Bởi vậy, tôi khẳng ñịnh sự có mặt của quý vị hôm nay là sự 
thể hiện lòng trang trọng của quý vị ñối với sự nghiệp thơ ca Tú Quỳ - 
một thi bá của miền Ngũ phụng tề phi có công không nhỏ ñối với nền 
quốc văn buổi ban sơ tại tỉnh nhà. 

Từ ý nghĩ ñó, tôi xin ghi nhận ân tình của quý vị ñã dành cho tôi và 
tôi nguyện sẽ nổ lực hơn nữa ñể sớm hoàn thành việc phổ biến sự nghiệp 
thơ ca Tú Quỳ rộng rãi bằng một tác phẩm. 

Nhân ñây, tôi xin nhận sự chỉ giáo nghiêm túc của quý vị về những 
khiếm khuyết mà tôi ñã vấp phải khi trình bày... ñể bổ túc cho tư liệu tôi 
ñang có, ñược ñầy ñủ hơn... 

Tôi vừa dứt lời, thì tiếng xì xào ở hàng cử tọa mỗi lúc một tăng 
dần... rồi một cụ khoảng thất tuần ñứng lên hướng về phía tôi dõng dạc 
phát biểu: 

- Tôi xin có ý kiến... thơ ca Tú Quỳ, tôi ñược biết là rất nhiều... mà 
ở ñây thầy nói như thế chưa ñủ vào ñâu cả. Một lần ñi nghe, một lần khó, 
chúng tôi yêu cầu thầy, còn bài nào thầy tìm ñược thì ñọc cho chúng tôi 
nghe thêm với... ñể bà con ñược một bữa thỏa lòng!1...(cử tọa vỗ tay ầm 
lên) 

Khi thính phòng trở lại im lặng ! Tôi liếc nhìn ñồng hồ ñã 11 giờ 
05 phút, tôi chưa kịp phản ứng gì thì “ông bầu” của tôi, cụ Trần Gia 
Thoại, sốt sắng ñứng lên ñáp lễ. 

Cụ Thoại phát biểu, vừa nhìn tôi lại vừa nhìn cụ già nọ : 
- Thay mặt Thị Hội Cổ học ðà Nẵng, chúng tôi rất cảm ơn cụ vừa 

phát biểu ý kiến. ðúng là thơ ca Tú Quỳ ñã ñược thuyết trình viên hôm 
nay sưu tập khá nhiều, nhưng thời gian có hạn thành thử muốn ñáp ứng 
ñầy ñủ cho quý vị ít ra phải vài buổi nói chuyện mới hết... (rồi ông quay 
qua tôi)... nhưng ... với tấm thạnh tình của cử tọa mà cụ ñại diện nói lên lời 
                   
1 ðây là cử tọa ñặc biệt nhất tôi gặp lần ñầu! Các vị ñến dự nghe hôm nay ñều cao niên, 
di tản chiến tranh, quy tụ về ñây ñủ mọi giới. Tôi nghĩ cụ Thoại nghe cử tọa hoan nghênh 
như thế lòng cụ rất mừng ñể rồi ép tôi phải “chiên trống” tiếp cho vui lòng cử tọa! Tuy 
nghĩ thế lòng tôi vẫn vui và rất phấn khởi tiếp tục thuyết trình thêm.  
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yêu cầu ấy thì tôi thiển nghĩ... anh Hy cũng nên ñáp lễ cho vui lòng cử tọa, 
vui lòng cụ !... 

Bị dồn vào thế chẳng ñặng ñừng, tôi lại tiếp tục nói, vợ tôi và anh 
Thể tiếp tục phụ họa thêm 45 phút nữa ! 

ðúng 11 giờ 50 phút tôi ngưng buổi thuyết trình, không ñược cử 
tọa góp ý mà chỉ thưởng cho tôi một tràng vỗ tay khá dài. 

Cũng như lần trước, nhưng không phải Viện Trưởng viện ðại học 
Cộng ñồng Quảng ðà mà là anh Phan Du ! Anh vội vã bước lên bục 
thuyết trình ngay sau khi tôi cúi chào cử tọa, anh siết chặt bàn tay tôi, 
vui vẽ nói : 

- Chú mi thành công lắm ! Ta mừng cho chú mi - rồi anh trỏ vào 
kẹp hồ sơ thuyết trình - chú mi trao cho ta bài thuyết trình này ñể ta kịp 
ñăng trong tập san ñầu tiên của Viện ñại học Cộng ñồng Quảng ðà... Ta 
ñã nhận lời ông Viện trưởng phụ trách tập ñặc san... ta sẽ trình ông Viện 
trưởng trả nhuận bút 40.000ñ cho chú mi1... 

Thật sự, tôi không ngờ anh dành cho tôi muôn vàn ưu ái bằng lời 
nói, bằng cử chỉ của bậc ñàn anh ñối với em, mà hầu như chưa bao giờ - 
Kể từ khi tôi gặp anh, quen rồi thân thiết... tôi vẫn chưa nhận ở anh sự 
vồn vã với nhiều thiện cảm như thế ! 

Tôi ñáp lại nửa ñùa nửa thật, nửa như hờn trách : 
- Em thành thật cảm ơn anh ñã dành cho em lời khích lệ lớn lao 

này... mà em tự biết em chưa ñạt ñến. Có ñiều em rất tiếc, giá như tháng 
trước anh bỏ chút thì giờ ghé mắt vào tập “Tú Quỳ danh sĩ Quảng Nam” 
của em, cho em những chỉ bảo chi tiết... có lẽ sự thành công hôm nay sẽ 
ñạt mức cao hơn ! 

Nụ cười thương cảm vẫn còn ñọng trên môi anh, song tôi tin rằng, 
có chút gì trắc ẩn thoáng qua lòng anh trước lời nói chân thật dội lại tự 
ñáy lòng tôi. Tôi tiếp : 

- Thú thật với anh, buổi nói chuyện hôm nay em ñâu có soạn thành 
bài ! - vừa nói tôi vừa lật kẹp tư liệu - ñây chỉ là cái “sườn” với những 
bài thơ, phú, văn tế... em xếp theo thứ tự, bố cục ñúng với nội dung buổi 
                   
1 Hồi ấy 40.000ñ là khá lớn, có thể mua hơn 1 lượng vàng. 
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thuyết ñể thính giả dễ theo dõi. Ngoài những bài của Tú Quỳ, những 
ñiều em vừa nói ñều là “tự phát” cả... 

- Vậy chú mi về rán viết thành bài, những gì chú mi vừa trình bày 
ñược không ? 

- Căng thật ! nhưng ñược, em cố gắng soạn lại ñầy ñủ, vì ngay khi 
nhận lời mời của Viện trưởng Viện ðại học Cộng ñồng Quảng ðà thuyết 
trình Tú Quỳ, em ñã chuẩn bị cẩn trọng suốt cả tuần trước giờ lên bục 
ñối diện với cử tọa... thành thử em tin rằng sẽ không phụ lòng anh... anh 
hẳn tin ñi... nhưng ít ra phải chiều mai mới mang xuống anh ñược. 

- Thế thì tốt quá ! Hai ngày nữa mình ñi Sài Gòn in tập “Kỷ yếu” 
ñầu tiên cho Viện... 

Tan cuộc, theo lời mời của cụ Hồ Ngận1, Hội trưởng Tỉnh Hội Cổ 
học Quảng Nam, ñoàn chúng tôi ñến tư thất cụ dùng cơm trưa2. 

Tại ñây, tôi tiếp nhận một số giai thoại rất quý về Tú Quỳ do các 
cụ kể lại trong bữa ăn và cũng tại ñây, có một kỷ niệm khó quên ñến với 
tôi : 

Với chủ tâm gợi lại những câu ñối, chữ thờ bí hiểm của Tú Quỳ mà 
tôi không tiện trình bày trước cử tọa, sợ có kẻ hiểu nhầm về nhân cách 
thầy Tú Giảng Hòa, vì tôi nghĩ tôi sẽ không ñủ thời gian giải thích, biện 
minh cho Tú Quỳ. Thành thử sau bữa ăn, khi các cụ ñang dùng trà, tôi 
thưa với cụ Hồ Ngận : 

- Thưa cụ, cháu có tìm ñược ñôi câu ñối thờ chồng do cụ Tú viết 
hộ bà B.G ở Tí, Sé... câu ấy như sau : 

“Nhất ñản chủ không vô cụ ñặt 

 Tam niên ñỗ lễ chẩm ai ñăng...” 

Câu ñối quả là thâm thúy, vậy mà bà B.G không biết !...  

                   
1 Hồ Ngận là con cụ Hồ Lệ, ñại thần của triều Nguyễn cụ Lệ từng gặp cụ Phan Bội Châu 
và ñã giúp cụ Phan sao chép, phổ biến tài liệu duy tân do cụ Phan sáng tác, vạch những 
thối nát của triều ñình...Cụ Ngận từng là Tỉnh trưởng Quảng Nam một thời tại Tỉnh 
ñường Quảng Nam (Hội An).  
2
 Không ngờ trong buổi nói chuyện này có con của anh Huỳnh Ngân là Huỳnh Kim Ân 

ñến dự và cho tôi biết anh Ngân ñã qua ñời, tài liệu anh Ngân gom ñược bị tiêu hết vì 
chiến tranh.  
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Là một vị cử nhân Hán học, “túc nho”, cụ nhíu mày suy nghĩ - dĩ 
nhiên, trong số thực khách cũng ñã có người ñược tôi kể lại khi tôi ñi 
tìm tư liệu, nhưng thấy không khí nghiêm trang và phong cách của cụ, 
mọi người ñều im lặng - rồi cụ ñáp : 

- Câu hay quá ! Xong, cụ cắt nghĩa cái hay của các từ Hán mà Tú 
Quỳ ñã sử dụng trong câu ấy. Tịnh không nghĩ gì ñến cái lối “chơi chữ” 
bí hiểm của Tú Quỳ ! 

Qua sự kiện này mới thấy cụ ñích thực là nhà nho, chỉ biết có nho học 
chính thống mà không suy luận ra ngoài phạm trù sách vở của nho gia truyền 
dạy! 

Trở lại ðà Nẵng, tôi sống trong những ngày thật căng thẳng. Tình 
hình chiến sự mỗi phút một sôi ñộng... 

 

SỐ PHẬN LONG ðONG CỦA TÁC PHẨM TÚ QUỲ 
VÀ NGƯỜI BIÊN SOẠN 

 
ðêm 28.3.1975, theo dòng người di tản về Nam, tôi mất hết một số 

tư liệu trên xà lan, bên ngoài vịnh ðà Nẵng. Mặc dầu vậy, khoảng 8/10 
tư liệu gởi cho nhạc phụ tôi thì ñược bảo quản khá chu ñáo. 

Lúc bước chân lên Sài Gòn ngày 04.4.1975, tôi tìm ñến anh Nam 
ngay, do ñó tôi kịp thời nhận lại 2 tập mà anh chưa kịp in. 

ðến ngày 23.5.1975, tôi trở lại ðà Nẵng, mang theo một tập và anh 
Nam ñề nghị ñể anh ta giữ lại 1 tập phòng khi người này mất thì người 
kia còn, khỏi sợ mai một tư liệu... 

Sau hơn 2 năm ñược tập trung cải tạo từ Hiếu ðức, lên Hiệp ðức, 
qua Kỳ Sơn, ngày 4.7.1977 tôi ñược trả tự do về ðà Nẵng, vợ tôi kể lại : 

- Thầy Xuân có ñến ñây thăm gia ñình mình 2 lần. Thầy hỏi thăm 
tin tức anh và hỏi mượn tác phẩm Tú Quỳ của anh. 

- Em có cho mượn không ? 
- Không có ý kiến của anh, em ñâu dám ! 
- Thế em trả lời sao ? 
- Em cũng nói khéo léo vậy thôi... 



78 

Riêng tôi, thật chẳng biết thầy Xuân nghĩ gì !? 
11. Vào khoảng cuối tháng 12. ðinh Tỵ (ñầu năm 1978) tôi cùng 

nhà tôi vào Sài Gòn thăm má và anh chị em tôi. Nhân tiện tôi tìm anh 
Nam xin lại tập Tú Quỳ song anh ñã vượt biên cùng gia ñình sang Pháp 
gần 1 năm rồi ! Tôi quay quắc không biết tác phẩm ấy rơi vào tay ai. Tôi 
bỏ công mấy ngày ñi tìm thân nhân anh, và may quá, tôi gặp ñược vợ 
chồng anh Ngoạn - em rễ của anh. 

Sau khi hàn ôn những chuyện buồn vui, tôi hỏi anh :  
- Không biết trước khi vượt biên anh Nam có gởi tác phẩm Tú Quỳ 

cho ai không ? Tôi hy vọng anh ñã ñọc tác phẩm ấy, anh cũng biết nỗi 
cơ cực của tôi... 

- Tôi có ñọc và anh Nam là con người thật cẩn thận. Trước khi ra 
ñi, anh có dặn tôi ñôi ba lượt, là cố gắng tìm anh ñể trao lại cho anh. 
Anh bảo ñó là công trình tim óc của anh... 

Tôi mừng ñến chảy nước mắt, nghĩ ñến tình giao hảo giữa tôi và 
anh Nam... tôi rối rít cám ơn anh. Tuy vậy, thoáng qua ánh mắt của 
Ngoạn, tôi ñọc ñược có một tí trở ngại nào ñây... và quả thật, anh bảo : 

- Nhưng tôi không dám cất tại ñây... hai hôm nữa anh trở lại tôi sẽ 
giao cho. 

ðúng hai hôm sau tôi trở lại, anh mời tôi dùng cơm tối và trao tác 
phẩm ! nhưng anh ñã tự tiện xé, hủy bức thư của cụ Cửu Nhung gởi tôi, 
vì bên dưới bức thư ñó tôi có gài theo tấm hình chụp chung với cụ 
(photocopy), vì anh sợ tấm hình ấy tôi mặc quân phục sĩ quan chế ñộ cũ! 

Sau ñấy, tôi ñược biết, sở dĩ anh phải hẹn với tôi hai hôm nữa mới 
trả vì bấy giờ còn là thời ñiểm “nóng”, sau mới 2 năm giải phóng miền 
Nam nên nhiều người dè dặt như anh, e dè và nghi ngờ mọi chuyện ! 

Năm 1978, tôi bị ñịa phương xếp vào “loại A” ñi kinh tế mới! Tôi 
lại trở vào Sài Gòn ñể về vùng Bà Rịa, ñến lập nghiệp ở chợ Bà Tô 
Xuyên Mộc. Tôi nghĩ rằng, nếu có tội với nhà nước với nhân dân thì gia 
ñình tôi chỉ có tôi mang tội mà thôi. Thành thử tôi hết sức xin Phường 
(Thạch Thang) cho tôi rời ðà Nẵng mà ñể vợ con tôi ở lại. Cuối cùng 
anh Phó Chủ tịch phường Phạm Văn Du chấp thuận. 
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Tại ñây, tôi sực nhớ còn một tập Tú Quỳ (tập ñánh máy lần thứ 7), 
trước ñây tôi có trao cho cụ Trần Gia Thoại mượn. Tập này hình bìa vẽ 
cụ Tú không nghiêm túc. Tôi vội vã quay lại Sài Gòn tìm ñến nhà cụ 
Thoại (sau 1975 cụ ñưa gia ñình vào ở số 146 Hai Bà Trưng). 

May quá ! cụ vẫn còn giữ kỹ ! Cụ vui vẽ trao cho tôi với một vài ý 
kiến quanh vụ biên khảo tác phẩm ấy. 

Sau nửa năm sống ở vùng kinh tế mới, công an phường bảo vợ tôi 
gọi tôi về ñể phường trả quyền công dân! Nhân ñấy tôi ñưa tập Tú Quỳ 
về ðà Nẵng và xếp chung với 2 tập có sẵn, rồi ở luôn tại ðà Nẵng không 
vào Bà Tô nữa. 

Ở thời ñiểm 1978, ty an ninh Quảng Nam ðà Nẵng ổn ñịnh ñi vào 
nề nếp, nhưng chủ trương của Nhà nước vẫn ñộng viên bà con lấy lao 
ñộng làm vinh quang, làm ra của cải, vật chất, nhất là thành phần có 
tham gia chính quyền chế ñộ cũ... ñó là những ñiều tôi học tập khá chu 
ñáo. Vì thế, khi tôi ñược liệt vào thành phần phải ñi kinh tế mới, tôi 
chẳng hề kêu than gì mà chỉ làm ñơn tình nguyện một mình mình ñi 
trước ñể vào xây dựng chỗ ăn chỗ ở cho gia ñình tiếp tục vào sau (hồi ñó 
tôi ñã có 1 vợ và 5 con còn nhỏ, còn ñi học). Thời ñiểm này, tôi chưa 
ñược cấp CMND tuy ở cùng một hộ của gia ñình, nhưng tôi chỉ là kẻ 
tạm trú dù chính căn nhà này là của tôi và vợ tôi dựng nên từ trước ñó 
hằng mười mấy năm, có sở nghiệp chủ xác minh... Tôi ñược Ủy ban 
nhân dân phường Thạch Thang gọi ñến và Chủ tịch phường là ông Phạm 
Văn Du bảo tôi: Chuyện của anh phải thi hành trước.  

- Thưa anh tôi chưa ñược cấp CMND thì ñi ñâu ñược, ai dám 
chứa?  
 - Anh yên tâm, anh cứ vào trong kinh tế mới, ở ñó họ sẽ cấp 
CMND cho anh. Ở trong ñó cũng có trường trung học, ñại học, cũng có 
nhà thương... không thiếu gì.  
 - Tôi tin ñiều anh nói, nhưng tôi xin một ñiều là tôi ñi kinh tế mới 
ngay còn vợ con, ñược tạm ở lại ñịa phương như cũ. Khi nào tôi vào 
kinh tế mới xây dựng ñược cơ ngơi, tôi sẽ về ñưa vợ con cùng vào ở 
chung chứ cũng không muốn một cảnh hai quê như thế này.  



80 

 Suy nghĩ một chốc rồi anh phán:  
 - Thôi ñược, anh cầm giấy này, sớm tìm phương tiện ñi... 
 Vùng kinh tế mới tôi ñến là chợ Bà Tô - thuộc Bà Rịa Vũng Tàu - 
nơi này dân cư thưa thớt. Tôi ở nhờ nhà người chị (ngay tại chợ Bà Tô 
và nỗ lực khai phá ñất hoang ở sau nhà). (Tự một mình tôi khai phá theo 
kinh nghiệm ñã một lần cải tạo). Vừa làm, vừa thu hoạch ngay: hết khoai 
ñến ñậu, hết ñậu (ñậu phụng và ñậu xanh, ñậu ñen) ñến bắp. Vì ñất mới 
nên trồng cây nào thu hoạch cũng nhiều và chắc chỉ khai phá có 1 hecta 
mà tôi ñã thu ñược hoa lợi như thế, thành thử chẳng còn thì giờ rảnh ñể 
ñi ñâu. Nhìn thấy kết quả của chính mình làm ra mà vui không biết mệt! 
Phá ñến ñâu trồng ñến ñó. Tôi chỉ dành thì giờ ñi lên tỉnh ðồng Nai xin 
nhập khẩu. Nhưng ñi lại nhiều lần không ñược gì mà còn bị tỉnh trao tấm 
giấy có nội dung không nhận tôi, buộc tôi về lại nơi tôi ở trước ñây, vì 
họ không biết tôi là ai?, dù tôi có giấy giới thiệu ñi kinh tế mới của 
phường Thạch Thang ðà Nẵng. Họ không chấp nhận vì trước nay ñịa 
phương ðồng Nai không quản lý tôi! Họ trả tôi về ñể chính quyền Thạch 
Thang ðà Nẵng tùy nghi xử lý! 
 Tôi ñâm hoang mang và không biết mình sống ở ñâu bây giờ... thì 
bỗng tôi ñược thư của vợ tôi gởi vào Sài Gòn bảo em tôi – Trương Duy 
Diên – ñến chợ Bà Tô, tìm tôi trao lại (vì hồi ñó bưu ñiện chưa có trạm 
tại khu kinh tế mới này).  
 Tiếp ñược thư, tôi mở ngay ra xem và hết sức ngạc nhiên là vợ tôi 
bảo phường gọi em ñến cho biết, Phường sẽ trả quyền công dân cho anh, 
họ gọi em ñến ñể em tin cho anh biết mà thu xếp về gấp. Tôi vội vàng 
giao ñất, hoa màu ñang thu hoạch lở dỡ cho chị tôi và ra mua vé lên Sài 
Gòn1.  
 Tôi không ngờ ñến bến mua vé, họ không bán vé cho tôi vì tôi 
không có CMND. Tôi giải thích thế nào cũng không ñược, bèn rút giấy 

                   
1 Vợ chồng tôi nghĩ rằng, suốt 4 tháng xa ðà Nẵng, tôi chưa có một lá thư nào gởi về nhà 
nên phường tưởng là tôi ñã vượt biên nên gọi tôi về chứ chẳng phải vì lý do nào khác ñể 
phường có hướng xử lý. Vợ chồng tôi nghĩ thế mà ñúng sự thật ñấy.  
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tỉnh ðồng Nai không chấp nhận sự cư trú của tôi tại ñây... nhưng cũng 
phải hết lời giải thích mới mua ñược một vé! 
 Tôi theo em tôi lên Sài Gòn vài ngày. Cựu học sinh Sào Nam nghe 
tôi từ kinh tế mới về lại Sài Gòn, các anh chị rủ nhau kéo ñến thăm 
tôi,như các anh Hồ Mười, Bùi Phú, Trần tấn Sính, Trịnh Tâm  (khoảng 
20 anh chị em) mời ñi nhà hàng và không quên biếu tôi một số tiền làm 
lộ phí.  
 Về nhà ñược vài giờ, tôi hối hả ñến UBND phường Thạch Thang 
ñể trình giấy thông báo của C.A tỉnh ðồng Nai, nhằm lúc các cán bộ 
ñang họp. Tôi ngồi chờ ñến 11 giờ thì gặp Chủ tịch Phạm Văn Du ra 
khỏi phòng. Anh thấy tôi, liền ñứng lại hỏi: ðã ñi kinh tế mới mà còn về 
làm chi? Tôi thưa:  
 - Thưa anh, tôi vào vùng kinh tế mới ở tận chợ Bà Tô Bà Rịa, làm 
ñơn kèm theo giấy giới thiệu của anh mang lên C.A tỉnh ðồng Nai xin 
nhập khẩu ñể tiện việc kê khai xin CMND sau này như anh ñã bảo tôi 
trước hôm tôi ra ñi, nhưng C.A nơi ñây bảo là xưa nay họ chưa hề quản 
lý tôi nên không biết tôi, (mặc dầu tôi có trình giấy giới thiệu của anh). 
Vì vậy tôi phải về lại ñây.  
 Anh không nhìn thẳng vào mặt tôi, nhìn mông ra trước, bảo:  
 - Thôi ñược, về làm ăn lương thiện, chờ trả quyền công dân rồi sẽ 
tính... (Tôi cúi ñầu cám ơn anh, ra về).  
 Sau chừng nửa tháng sống với gia ñình, vào một ñêm anh Khối 
phố trưởng tên Châu ñang hành nghề ñạp cyclo ở trong kiệt trước nhà tôi 
(anh từng là người quát tháo ông gia tôi, khoảng 75 tuổi, là bán tủ búp 
phê ñể chạy chính sách khi nhạc gia tôi tuổi già quá cực khổ, phải bán 
dần các vật dụng trong nhà ñể sống qua ngày! Anh dứt khoát không cho 
mang ñi bán bất cứ thứ gì, bảo làm như thế là chạy chính sách!), ñến bảo 
tôi tối hôm ñó ñi họp ñể ñịa phương “trả quyền công dân” cho tôi. (trả 
quyền công dân là bước ñầu cần thiết ñể tiếp theo ñó mới có cơ sở làm 
ñơn xin cấp CMND. Nhưng ñược trả quyền công dân hồi ñó là mừng 
lắm rồi).  
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 Khối phố tổ chức buổi họp trong một phòng mượn tạm của một gia 
ñình cách nhà tôi 5, 7 căn nhà. Có Bí thư phường là anh Vịnh - ðảng ủy 
ñịa phương, Giám ñốc Bưu ñiện ðà Nẵng (vì có nhà trong khối nên khối 
mời) và bà con trong các tổ của khối phố khá ñông. Lúc ñó có hai người 
ñược ra trước nhân dân ñể nhân dân xét trả hay không trả quyền công 
dân mà tôi là một.  
 Về phần anh bạn kia thì toàn thể bà con nhanh chóng không ai thắc 
mắc, họ ñều ñồng thuận trả quyền công dân cho anh ta.  
 Riêng phần tôi, sau khi nghe vị bí thư Vịnh của phường lượt kể 
việc làm của tôi dưới chế ñộ cũ, rồi quay lại hỏi bà con có ý kiến gì thì 
phát biểu.  
 Lúc bấy giờ chỉ có cán bộ là Giám ñốc Bưu ñiện ðà Nẵng ñặt câu 
hỏi:  
 - Yêu cầu anh Hy tự giác cao hơn, tự phê bình thành thật, anh là sĩ 
quan Pháo binh chế ñộ cũ vậy ñời sĩ quan của anh anh ñã bắn chết bao 
nhiêu người rồi, chứ ñừng nói chung chung có tội, có lỗi, nghe không 
thực tế...  
 Tôi không ngờ, tôi chưa kịp phát biểu thì vị sĩ quan Quân ñội Việt 
Nam hưu trú (tôi quên tên) mà trước kia vị này là sĩ quan Pháo binh của 
cách mạng trước khi về hưu, ngắt lời tôi, phát biểu:  
 - Tôi cũng là sĩ quan pháo binh của cách mạng nên tôi biết, súng 
ñại bác thì thường là bắn mục tiêu ở xa nên có bao giờ thấy ñược mục 
tiêu, thấy trực tiếp thấy sức công phá của quả ñạn mình bắn ra. Thành 
thử bảo anh Hy tự giác kể lại cụ thể từng lúc tác xạ thì làm sao ảnh làm 
ñược. Cần thiết là yêu cầu anh tự giác nói lên những gì gọi là anh gây tội 
ác với nhân dân ñể xét cho anh, nhất là anh phải khai thật... 
 - Vâng, ở chế ñộ cũ, tôi ít khi ở nhà mà thường trực ở ñồn làm việc 
tại ñồn nên tôi chưa hề gây tội ác với nhân dân... 
 Bấy giờ có bà vợ ông Phan hớt tóc ở cách nhà tôi khoảng 5, 6 căn 
nhà, tự ñộng ñứng lên phát biểu:  
 - Là người trong xóm, chúng tôi chưa hề thấy ông Hy dùng quyền 
lực uy hiếp bà con ñể giành lợi riêng mà ông Hy là người có lòng tốt. 
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Tôi biết việc ñối xử của ông ñối với tôi, tôi xin nói ra ñây, chứ việc chi 
ñối với người khác thì thực tình tôi không biết, không nói, rồi bà ta bình 
tĩnh nói với giọng xúc ñộng: Hồi tôi có mang bé út, bị chuyển bụng lúc 1 
giờ khuya, ñường thì vắng lặng...  chồng tôi – anh Phan - chạy qua ñập 
cổng nhà ông (lúc ñó ông có nhà), ông vội mở cửa tiếp chồng tôi và khi 
biết tôi sắp sinh, sợ ñẻ rơi, ông lập tức choàng áo, ñội nón, mang dép lái 
chiếc xe jeep của ông ñưa tôi ñến bệnh viện vừa kịp tôi sổ lòng! gia ñình 
tôi luôn biết ơn ông và hôm nay, tôi xin làm chứng ñiều này. Còn chị 
Thơm, vợ giáo sư Thông (dạy trường Phan Châu Trinh - ðà Nẵng) phát 
biểu:  
 - ðối với xóm này, từ thời ngụy cho ñến nay chưa hề có sự mất an 
ninh hay bị ông Hy chèn ép. Tôi biết ông ta là thầy giáo trước ngày bị 
ñộng viên ñi lính nên có thể làm chứng cho ông là người lương thiện, 
ông và gia ñình ông chưa hề có chuyện gây gỗ với người chung quanh... 
 Việc của tôi phải ñến ba người có ý kiến ñồng thuận mới ñược cấp 
bằng “ quyền công dân” ñêm ñó.  
 ðược trả quyền công dân xong, tôi làm ñơn xin CMND, nhưng 
CMND chưa thấy ñã ñược phường mời lên nhắc nhở.  
 Anh chủ tịch Phạm Văn Du bảo:  
 - ðược trả quyền công dân rồi... anh ñi lại kinh tế mới chứ?  
 - Vâng tôi sẽ ñi và phải ñi, nhưng xin anh cho ở vài tháng lao ñộng 
kiếm tiền rồi ñi tiếp... 
 - Phải nhớ, ñừng ñể tôi nhắc nữa.  
 - Vâng.  
 Nhưng hai tháng sau, anh gọi tôi lên phường nhắc nhở, buộc tôi 
phải rời ðà Nẵng! 
 Lần này, tôi ghé Sài Gòn ở hai ngày là lên ñường xuống Bà Tô 
ngay. 
 Khỏi phải nói, trở lại tìm cảnh cũ không còn! Mảnh ñất tôi khai 
phá canh tác cũng như ngôi nhà của chị tôi và bà con cùng xóm ñược dỡ, 
di dời ñi nơi khách, nhà chị tôi phải di dời hơn một cây số, còn vùng chợ 
Bà Tô thì ñược chính quyền ñịa phương san bằng bình ñịa ñể xây dựng 
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nhà xưởng, phục vụ kinh tế... Dĩ nhiên ñất của tôi, nhà chị tôi xây trước 
ñó ñều lấy tiền nhà ra làm, nhưng mình chiếm ñất của nhà nước bất hợp 
pháp nên không ñược bồi thường là lẽ tất nhiên. 
 Thấy vậy, biết rõ ngọn ngành là vậy, tôi phải trở lại Sài Gòn và hai 
ngày sau mua vé trở lại ðà Nẵng.  
 Lần trở về này, tôi không về nhà ngay mà từ bến xe ðà Nẵng, tôi 
mang ba lô với khẩu bazoka hút thuốc Lào về thẳng phường Thạch 
Thang. Lúc ấy khoảng 11 giờ trưa. Tôi lại gặp người ñầu tiên cũng là 
anh chủ tịch Phạm Văn Du. Anh nhìn tôi, ngạc nhiên hỏi:  
 - Sao lại về? 
 Tôi ñặt ba lô xuống nền với khẩu bazoka tòn ten, lễ phép trả lời:  
 - Thưa anh, lần này vào ñến nơi mới tá hỏa... nhà, ñất trồng trọt 
của tôi và hoa màu chưa thu hết ñã bị chính quyền ñịa phương sang bằng 
làm nền rất rộng, lớn ñể xây dựng nhà kho, khu doanh nghiệp phát triển 
kinh tế, nên những khoảnh ñất công mà chúng tôi bỏ tiền xây dựng ấy là 
của Nhà nước, Nhà nước lấy lại là việc chính ñáng, nhưng tôi không còn 
vốn liếng chi nữa nên ñành trở về báo cáo với anh xin ở lại làm ăn với 
gia ñình. Nếu anh không tin thì tôi ngồi ñây, chờ anh gọi ñiện thoại vào 
trong ấy hỏi thì khắc biết. Nếu tôi gian dối, tôi sẽ chịu UB trừng phạt 
nặng.  
 Trước khi chia tay, anh không quên dặn:  
 - Về chí thú mà làm ăn, ñừng nghe lời xúi bậy, dụm năm dụm ba 
tuyên truyền phản ñộng, phường sẽ không tha ñâu. 
 - Cám ơn anh... Tôi chỉ biết trả lời có thế.  
 Do người chị thúc bá với vợ tôi có chồng là tay ñấu thầu ñồ sắt từ 
thời trước và nay anh vẫn tiếp tục nhận việc làm cho các cơ quan, làm 
cửa sắt cho thành phố, làm citern chứa xăng cho chính quyền... anh nhận 
tôi vào làm thư ký và kiêm làm sắt! Sức tôi 41 kg, sử dụng búa tạ 10kg 
khoảng 1 giờ là ñói lã nên tôi xin giữ nhiệm vụ kéo xe ba gác chở thành 
phầm làm ra từ nhà anh ñến chỗ xây dựng. Có lúc kéo xe bò từ cầu vồng 
chợ Cồn sang cơ quan ñối diện bên kia sông Hàn, dù sao cũng nhẹ hơn 
việc làm khác trong ngành “làm sắt”.  
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Trong thời ñiểm này, “thời trang” thích hợp nhất ñối với “diện” 
của tôi, không gì ñẹp bằng lao ñộng - lao ñộng chân tay - Tôi tự ñặt 
mình vào “quĩ ñạo” lao ñộng chân tay với sự thoải mái, thanh thảng... 

Tôi trải qua những ngày lao ñộng nặng nhọc vốn không quen, từ 
“thợ ñụng” do anh Huỳnh Ấn (người Duy Xuyên) chủ thầu, với công 
việc rào kẽm gai mé biển Bến Cá ðà Nẵng; rồi nghề làm than quả bàng 
do anh Sĩ Trung và chị Diệu Thảo dành cho một chỗ.... làm phụ thợ 
mộc, phụ thợ hồ do anh Lê Văn Lân (sĩ quan phụ tá của tôi ngày trước) 
giới thiệu với nhà thầu Bửu, xây dựng khu ñông lạnh cạnh Cổ Viện 
Chàm ðà Nẵng..., thật sự  các việc này, do sức khỏe, tôi kham không 
nổi. Tỷ như làm than quả bàng ! Chỉ sau 3 ngày nhận việc, tôi cảm thấy 
ñứng không vững, dù tôi không nặng quá 41 ký ! Việc xúc và trộn than 
với bùn vét ở giữa lòng sông trước khi ñưa lên bàn ép, khiến tôi có cảm 
tưởng cái lưng - ñiểm tựa nặng nhất của ñộng tác xúc - như muốn gãy 
cụp ! May chỉ có 3 ngày thì anh Sĩ Trung cho nghĩ vì ảnh hưởng cơn bão 
khắc nghiệt vừa qua, làm cho tàu chở than ở Bắc phải ngưng lại. Giá 
như không có bão, dù muốn nghỉ, tôi cũng không dám tỏ ý xin nghỉ, vì 
lòng tốt của anh Sĩ Trung và chị Diệu Thảo ñã cho tôi việc làm ! - 
“Diện” tôi hồi ñó rất khó tìm ra việc - Tất cả những việc làm này, mỗi 
ngày công của tôi vỏn vẹn có 2,8ñ hoặc 3ñ (thời giá hồi ñó 3ñ/1 tô bún 
giò). 

Vào giữa ñông 1978, tôi làm phụ thợ sắt cho ông Hoàng Ngọc Bá 
ở chân dốc Cầu Vồng. Lại cũng là nghề ñòi hỏi thể lực ! Cái búa tạ của 
thợ sắt gọi là “búa 10 ký”, ñối với tôi, càng ñập càng cảm thấy nó nặng 
thêm... nên vào khoảng 9 giờ, tay chân tôi bủn rủn vì mệt và ñói ! Tôi 
thường tránh việc này và tình nguyện kéo xe bò chở sắt hoặc chở các 
thành phẩm bằng sắt (ñi nhận và giao hàng). Có nhiều lúc phải kéo qua 
quận 3, vượt cầu Nguyễn Văn Trỗi. Dù sao ñối với tôi việc này cũng ñỡ 
hơn là gò lưng búa, búa mãi suốt buổi ! 

“Sinh nghề, tử nghiệp” ! Cuối cùng tôi mang một vết sẹo suốt ñời, 
do bánh xe bò bứt hẳn móng chân cái của bàn chân phải tôi!  
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Tại ñây, vào một buổi chiều, ñang lúc tôi ngồi xổm uốn cong thanh 
sắt chữ V ñể cho Tâm - thợ cả - hàn vào khung cửa, tôi nghe có tiếng gọi 
từ sau lưng : 

- Anh Hy ! Anh Hy ! 
Tôi quay lại và bắt gặp nụ cười, cái nhìn quen thuộc anh ðoàn Huy 

Giao. 
Trước năm 1975 tôi biết anh Giao qua Tuần Báo Thời Mới1. Hồi 

ñó tôi thấy anh giúp việc in ấn của cơ sở này. Chính anh ñã ñóng hộ cho 
tôi những tập bản thảo Tú Quỳ, sau khi tôi hoàn thành việc ñánh máy. 

Giờ ñây, gặp lại và qua anh, tôi mới biết, trước kia anh là cơ sở cách 
mạng, hoạt ñộng nội thành. Nay anh là nghĩa tế của giáo sư Hoàng Châu 
Ký. 

ðối với giáo sư Hoàng Châu Ký, tôi biết giáo sư từ lâu. Hình ảnh 
giáo sư bị tên mật thám Pháp bắt vì hoạt ñộng thời tiền kháng chiến vẫn 
còn in rõ trong ký ức tôi. Bấy giờ tôi còn nhỏ, nhà tôi ở cách nhà giáo sư 
khoảng 100m. Khi giáo sư bị bắt, tôi có chạy ñến xem. Sau này, khi làm 
thư ký cho Huyện ñội Bộ Quế Sơn - cơ quan ñóng tại nhà ông Nhạc Quế 
Châu - thì giáo sư là Chủ tịch UBHCKC huyện Quế Sơn - Thỉnh thoảng 
tôi vẫn gặp giáo sư trao ñổi công tác với anh Nguyễn Văn Báng (cựu Võ 
Sĩ)2 huyện ñội trưởng. Tuy vậy, ñịa vị và tuổi tác của tôi chưa phải lúc 
gần gũi với giáo sư. 

                   
1 Do anh Hương Nhân chủ trương. Nay anh Nhân và gia ñình ñịnh cư tại Hoa Kỳ.  
2 Sau một thời gian làm thư ký Huyện ñội bộ Quế Sơn do anh Nguyễn Văn Báng (võ sĩ) 
làm Huyện ðội trưởng, anh Phạm Trọng Hoàng huyện ñội phó (Anh Hoàng là người ở 
ðại Bình ñối diện với Trung Phước, vợ anh có sạp bán vải ở chợ Trung Phước, anh 
Nguyễn Thi, Chính trị viên Huyện ñội, tôi ñược chuyển về Tổ 2 Quân Báo Quảng Nam 
ðà Nẵng nửa cuối năm 1948 với chức vụ thư ký ñánh máy cho Tổ 2 dưới quyền của Tổ 
trưởng Lê Văn Mân, Tổ phó ðinh Phú Nhàn. Trong Tổ còn có các anh chị Tạ Lợi, Tạ Thị 
Minh, Lê Ngọc Lân (phụ trách ðà Nẵng) cùng các chị Nguyễn Thị Bửu, Nguyễn Thị 
Biếc, chị Ba và nhiều anh nữa; và ñặc biệt có người cô thúc bá ñồng ñường với tôi là 
Trương Thị Liên vợ của dượng Lê Ngọc Trân, khi hưu trí mang cấp bậc Trung tá QðND. 
Cô Liên có nhập thành tại Hội An, nhưng sau ñó bị lộ phải trở lại LKV và tập kết ra Bắc. 
Sau năm 1975 cô và dượng tôi ñều về sống ở ðà Nẵng. Cô ñã qua ñời trước ñây vài năm. 
Nay còn anh Lân hưu trí với cấp bậc ðại tá, chị Minh hưu trí với cấp bậc Trung tá ... 
Những anh khác như anh Lê Văn Mân qua ñời tại Hà Nội, anh ðinh Phú Nhàn sau năm 
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Anh Giao bảo tôi : 
- Trước ñây anh có nghiên cứu Tú Quỳ. Tôi có kể cho ba tôi nghe, 

nên ông muốn gặp anh trao ñổi... 
Xưa nay hễ nghe nói ñến Tú Quỳ, tôi sốt sắng lao ñến ngay. Song 

lần này, khi nghe anh Giao ñặt vấn ñề trao ñổi với giáo sư, tôi cảm thấy 
e ngại quá ! Nguyên nhân chỉ vì tôi mang nặng mặc cảm mình là sĩ quan 
chế ñộ cũ còn giáo sư là cán bộ cao cấp có tầm cỡ Vụ trưởng, Thứ 
trưởng của chính quyền cách mạng, khó lòng giáo sư có thể tin cậy ở tôi 
- dù chỉ trên lĩnh vực văn học - Bởi vậy tôi trả lời với anh Giao : 

- Tôi rất cảm ơn hảo ý của ba anh và anh, nhưng tôi cảm thấy khó 
quá ! vả lại nay tôi là phó thường dân không vướng víu gì với chính 
quyền, lại phải ñến cơ quan, tôi e không tiện. 

- Vậy mời anh ñến nhà ba tôi cũng ñược... hay ba tôi sẽ ñến nhà 
anh? 

Lòng nhiệt tình của anh Giao khiến tôi không thể từ chối. Tôi nhận 
lời và nhờ anh chuyển lại ba anh, tôi mong ñược tiếp ba anh tại nhà tôi. 

Vào một ñêm, tối thứ 5 - tôi còn nhớ - anh Giao cùng ñi với giáo 
sư ñến tôi. 

Tôi ñón giáo sư, mời vào phòng khách. Tại ñây, sau khi trao ñổi 
những mẩu chuyện vụn vặt về ñời sống, kể từ sau 1975 ñến bấy giờ, tôi có 
nhắc ñến những gì ký ức tôi còn lưu lại về hình ảnh của giáo sư. Tôi không 
ngờ giáo sư lại biết rất rõ tính danh của thân phụ và gia ñình tôi lúc ở Hội 
An ! 

Cung cách xử sự của giáo sư dành cho tôi ñêm ấy - không vì học 
vị, không vì ñịa vị, không vì ưu thế của kẻ chiến thắng... - giáo sư ñến 
với tôi như một người anh nhiệt tình bảo lưu vốn quý Văn học ñịa 
phương Quảng Nam. Phong ñộ bình dân và lời nói rất lịch thiệp của giáo 
sư khiến tôi khắc sâu vào lòng, mãi mãi không quên. 

Tiếp ñấy, giáo sư hỏi tôi về công trình biên khảo và về tác phẩm ñã 
hoàn thành. 

                                                         

1975 từ Côn ñảo về lại ðà Nẵng làm Bí thư bên quận Hành Sơn và mới qua ñời vài năm 
trước ñây.  
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ðã chuẩn bị sẵn, nên tôi mang ra một số biểu ñồ tôi ñã sử dụng lúc 
thuyết trình ở thính ñường trường Phan Châu Trịnh, trình bày cho giáo sư 
xem. 

Thành thật mà nói, bấy giờ tác phẩm Tú Quỳ - tôi ñể trong tủ sách 
kế cận phòng khách, song tôi không ñưa ra cho giáo sư ! Tôi lại nói trớ 
ñi “... bị thất lạc khi di tản 1975!” - Sau này, tôi biết giáo sư là cháu ruột 
chị Kiến Tâm1, tôi vô cùng hối tiếc. Nhưng nghĩ cho cùng, dù ai ở ñịa vị 
tôi lúc ấy, cũng không thể nào nghĩ và hành ñộng khác hơn ! Tôi mong 
khi giáo sư biết ñược sự kiện này, sẽ lượng thứ cho. 

Càng trao ñổi với giáo sư, tôi càng thấy rõ, giáo sư công tác tại Hà 
Nội từ 1954 ñến nay, song giáo sư hiểu Tú Quỳ khá sâu. Giáo sư thuộc 
một số bài rất chính xác và cũng biết một số giai thoại về Tú Quỳ rành 
hơn là mấy “ông nội” từng vỗ ngực sưu tầm thơ ca Tú Quỳ ở ngay trên 
mảnh ñất miền Nam này trước ñây !!! 

Non 2 giờ ngồi hầu chuyện giáo sư, bỗng giáo sư hỏi tôi : 
- Nếu anh có sẵn tác phẩm rồi thì ñem ñi in ngay kẻo thất lạc uổng 

lắm. 
- Sách in ra với tên tôi e nhà nước không cho phép. 
- Tôi sẽ giúp anh ... hay cùng tôi soạn lại cho chuẩn... ñã lở nói mất 

rồi, nên tôi từ chối. Giáo sư tiếp : 
- Vậy anh có nhớ ñược nhiều không ? Nếu nhớ thì nên viết từng 

bài, từng phần anh cho là ñúng nhất, gởi ñăng báo ñể khỏi mai một. ðây 
là công trình ñáng và nên làm gấp. Tôi e sau một thời gian nữa không ai 
biết Tú Quỳ... 

Trong những phút cuối cùng buổi hầu chuyện giáo sư, tôi càng 
mến phục giáo sư như ñã mến phục anh Dật và Cung Tích Biền. Niềm 
khích lệ của giáo sư dành cho tôi thật quý hiếm, hoàn toàn không gợn 
một tí vị kỷ, vị danh... mà chỉ vị văn học ñịa phương Quảng Nam, vị 
nghệ thuật trong thơ ca Tú Quỳ. 

                   
1 Chị Kiến Tâm là em NGND Huỳnh Lý, chị cũng là thành viên nhóm thơ của các anh 
Hưng Tiếu, Võ Bá Huân, Hà Kỳ Ngộ.  
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Biết giải bày làm sao cho giáo sư hiểu rõ ñược nỗi ray rức của tôi ! 
Tôi tiễn ñưa anh Giao và giáo sư ra cổng mà lòng tôi trĩu nặng suy tư... 
Và bắt ñầu từ ñây giáo sư xem tôi như người em, thường trao ñổi những 
thông tin văn học cũng như san sẻ cho tôi nhưng tư liệu quý mà giáo sư 
vừa sưu tầm ñược có liên quan ñến các công trình tôi ñang chấp bút. 

Tuần lễ sau, tôi nghe lời giáo sư, viết 3 bài rồi ñích thân mang ñến 
“ðất Quảng” trao anh Hồ Hoàng Thanh (tôi ñược biết anh là con cụ Hồ 
Ngận. Em anh là Hồ Minh, bạn tôi; còn Phước cũng là em anh, cùng học 
với tôi một lớp tại Hội An niên khóa 1951 - 1952 trường Tiểu học Bà 
Mụ). Ba bài viết có nội dung : 

- Thuật lại chuyện Ngũ phụng tề phi. 
- Thơ ca Tú Quỳ (chủ ñề : - Yêu lao ñộng 
       - Chống mê tín dị ñoan 
        - Chống bọn sĩ phu thân Pháp) 
- Tìm hiểu văn tế Tằm thua. 
... Mãi hai năm sau - 1981 - tạp chí ðất Quảng mới ñăng một trong 

hai bài ở số 15 - Thơ ca Tú Quỳ - mà thôi ! Tôi dùng bút hiệu Thy Hảo - 
tên ñứa con út của tôi - kết quả tôi nhận ñược 60ñ (lương tháng ở cơ sở 
Trường Sơn, ngày làm 8 giờ, ñược 40ñ). 

Nhân ñấy, tôi tưởng không cần phải khó khăn mới cắt nghĩa việc 
chậm trễ phổ biến bài của tôi trên ðất Quảng - dưới nhận xét của chính 
những “ñối tượng” như tôi - ở thời ñiểm ấy ! Và dĩ nhiên, tôi nghĩ, nên 
“lặn” ñể chờ một ngày nào ñó - tuy tôi không rõ là ngày nào - chắc chắn 
Tú Quỳ cũng ñược mang ra “trình làng” ! 

ðầu tháng 11.1979 gặp lại anh Hoàng Hưng, anh là nhà thơ mà tôi 
quen thân trước 1975. Chính anh ñã bỏ công tìm và trao cho tôi bài vè 
của Tú Quỳ, ñầy ñủ nhất ! 

Thấy tôi thất nghiệp vì bị thương nặng chân mặt, anh Hoàng Hưng 
giới thiệu tôi với anh Trần Ngọc Quán chủ nhiệm cơ sở văn phòng phẩm 
Trường Sơn, xin cho tôi làm công nhân máy xén và máy mài dao xén 
giấy cho tổ hợp. Tuy anh là thành viên của Ban Quản trị, nhưng việc xin 
cho tôi có một chân công nhân trong tổ hợp không phải là việc ñơn giản 
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!. Ngoài “tiếng nói” của anh, phần nào nhờ anh Quán ñã biết tôi từ trước 
1975 khi anh mở nhà sách “Sông ðà” ở chợ Hàn, cộng với nhiệt tình 
làm việc 24/24 của tôi nên tôi giành ñược cảm tình của các anh trong 
Ban Quản trị như anh Nhơn (chủ nhà sách Lam Sơn) anh Tuần (chủ nhà 
sách Thời Mới) anh Long (chủ nhà sách Nhân Dân) và anh Nhĩ (Thư ký 
kiêm kế toán trưởng). Sau ba tháng gọi là “thời gian thử thách”, tôi ñược 
thu nhận !!! 

Trong thời gian này, một vài cán bộ hưu trí như các anh Võ Bá 
Huân1, Nguyễn Quang Tường (sau này)... thường họp mặt tại nhà anh 
Trần Hưng Tiếu, chị Liên Huê cùng với một số bạn chơi thơ cỡ tuổi 
trung niên và lão niên như các nhà thơ Vũ Hân (thi nhân tiền chiến), anh 
Hiệp Phố (Châu), chị Kiến Tâm (Giáo Hạnh), chị Diễm Tâm, chị Mỹ 
Linh, chị Thanh Tâm, anh Hoàng Hưng, Võ Bá Hòa, cụ Thái (thuốc 
Bắc) (ngay ngã ba Lai Lang), cụ Thông (sui gia với bác sĩ Lê Nguyên 
Cát), họa sĩ Bá Thiệu... trẻ nhất là anh Võ Quang ðại (cở tuổi 39 - 40) . 
Càng về sau thì số người ñến chơi ñông hơn nhưng ña số ñều cỡ trên 55 
tuổi như anh Vân Hà, Nguyễn Hữu Hàn (Trường Sơn - có quầy bán 
nước mía ở góc Lê Lợi - Phan Châu Trinh) anh Hoàng Hưng là thành 
viên lâu nhất của nhóm thơ này. 

Nhà tôi vốn có “máu” nghệ sĩ, thích ñọc sách, hát và ngâm thơ, tôi 
vẫn thường gọi nhà tôi là con mọt sách. Giọng ngâm thơ của nhà tôi khá 
tốt. Vì vậy, theo lời mời của nhóm thơ, vợ tôi thỉnh thoảng tham gia, trình 
bày các bài thơ do các anh chị ấy sáng tác. Buổi họp mặt thường là vào 
sáng chúa nhật từ 8 giờ ñến 10 giờ hoặc 10 giờ 30, do vậy tôi phải ñưa 
ñón vợ tôi ñến nơi, hết giờ lại ñến ñưa về ! 

Sau này, vợ chồng anh Hưng Tiếu - Liên Huê cảm mến và mời tôi 
tham gia. Tôi từ chối vì tôi không biết làm thơ ñường2. Vợ tôi châm vào 
: 

                   
1 Trong kháng chiến I, bấy giờ anh là Trưởng Công an tỉnh Quảng Nam và tôi làm tại tổ 
II quân báo Quảng Nam dưới quyền anh Lê Văn Mân, Phạm Phú Nhàn nên anh Huân biết 
tôi, nhất là anh rất rõ thân phụ tôi tại Hội An ngày trước. Anh Huân và anh Tường vẫn 
thường ñến nhà tôi thăm viếng. 
2 Hồi này tôi chưa biết làm thơ ñường.   
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- Anh không làm ñược thơ thì ñến nghe có vui hơn không ? Thà 
anh ñi ñến ñây với em còn hơn là anh dùng thời giờ rỗi la cà ở quán cà 
phê, quán nhậu... phát ngôn bừa bãi... quen biết giao du với bạn bè xấu... 
có ngày vào tù thì khổ thân... Các anh chơi thơ ở ñây ñều lớn tuổi như 
bậc cha mẹ và là cán bộ hưu trí như anh Huân anh Tường... mình có thể 
học hỏi thêm mà không sợ công an quấy rầy... 

Nghe có lý, từ ñó thỉnh thoảng tôi cùng ñi với vợ tôi ñến nghe bình 
thơ. 

Một hôm anh Hưng Tiếu yêu cầu tôi trình bày thơ ca Tú Quỳ. Tôi 
sốt sắng nhận lời. Buổi nói chuyện này khoảng 1 giờ 30 và sau ñấy tôi 
ñược anh Huân cho một bài thơ Tú Quỳ mà tôi chưa có. ðồng thời anh 
cũng góp ñôi ý về những gì anh biết Tú Quỳ ñể chuẩn xác tư liệu. 

ðối với anh Vũ Hân, theo yêu cầu của anh, tôi ñích thân mang tác 
phẩm Tú Quỳ cùng anh Hiệp Phố, ñến tận nhà ñọc cho anh nghe. Mắt bị 
hỏng, song trí nhớ của anh thật tuyệt vời ! Anh kiểm soát khá kỹ những 
ghi chú của tôi về các từ và tích mà Tú Quỳ sử dụng, rồi góp ý... rất 
ñáng giá. 

ðến trung tuần tháng 6.1983, nhân chuyến vào Nam ñể ñưa má tôi 
về ðà Nẵng, má tôi ñã 83 tuổi, rất yếu. Lâu nay má sống với các anh chị 
em tôi tại Sài Gòn. Sau 1975, do ảnh hưởng kinh tế khó khăn, việc các 
anh chị em săn sóc má tôi có phần khó khăn, nên tôi quyết ñịnh tự tay 
tôi phụng dưỡng má trong “buổi chiều xế bóng”... chuyến ñi này tôi có 
mang theo tác phẩm Tú Quỳ trao cho Tường Linh xem, góp ý.  

Qua 3 ngày ñọc kỹ tác phẩm, ñêm 30.6.1983, vợ chồng anh Tường 
Linh mời tôi dùng cơm tối và ở lại với anh ñể có thời gian trao ñổi ý 
kiến. 

Vợ anh, chị Mai - cựu nữ sinh viên ðại học Văn khoa Sài Gòn - 
giọng nói của chị nhỏ nhẹ, tính tình ñôn hậu và hiếu khách. Cả anh lẫn 
chị mến thương tôi như người em trong gia ñình. 

Tại ñây, hồi ức về khoảng thời gian tham gia kháng chiến chống 
Pháp tại Quế Sơn (1946 - 1948) mà tôi và anh ñã từng cùng ăn một 



92 

mâm, nằm một chiếu suốt mấy năm liền là ñầu câu chuyện không thể 
thiếu ñược. 

... Trời mỗi lúc một khuya, nhưng cái nóng bức của Sài Gòn vẫn 
không dịu tí nào, mặc dầu thời tiết ñang vào cuối mùa mưa. 

Anh trải một chiếc chiếu và mắc mùng ngay giữa nền nhà, chị trao 
gối và mền. Hai anh em tôi chui vào mùng ngồi nói chuyện ! Từng ñiếu 
thuốc lá trong hai bao ñược liên tục ñốt ñến hết thì trời cũng vừa rạng 
sáng. 

ðêm ấy, tôi ñưa ra 2 vấn ñề hội ý với anh : 
- Xin anh cho tôi những nhận xét về tác phẩm Tú Quỳ. 
- Qua tác phẩm Tú Quỳ, tôi yêu cầu anh thành thật thẩm ñịnh khả 

năng tôi về lãnh vực biên khảo. Nhân ñấy, tôi ñặt vấn ñề có hơi rộng ra... 
là, nếu anh nhận thấy tôi ñủ khả năng, thì tôi xin anh dành cho tôi viết về 
sự nghiệp thơ ca của anh. Tôi bộc lộ hẳn ý nghĩ của tôi về anh : “Với 
ngót nghét 1/4 thế kỷ sáng tác văn, thơ, từ, phú của anh, trong ñó có lắm 
bài có giá trị vượt không gian... tỷ như ai là dân Quảng Nam xa quê mà 
không thấy lòng bồi hồi xúc ñộng khi nghe: “Bún chợ chùa thương 

nước mắm Nam Ô ! hoặc : Sớm Duy Xuyên tơ vàng giăng nghẽn lối, 
Chiều ðiện Bàn xe ñạp nước thay mưa !...” Thành thử, ngay lúc này 
không ky cóp số sáng tác ñó thành một khối thì tương lai chắc gì tìm cho 
ra!... mai một từng ấy thi liệu ñâu có phải là sự mất mát nhỏ nhoi cho 
văn học ñịa phương mình. Huống hồ anh là dân Quảng Nam... Quảng 
Nam cả tóc, răng, da thịt... cả hơi thở và suy nghĩ ! 

Anh chấp thuận và giải quyết 2 yêu cầu ấy của tôi như sau : 
- Anh cho là tác phẩm Tú Quỳ hoàn hảo. Chỉ riêng bài văn tế “Hát 

bội” anh góp ý một câu. Theo anh nghĩ, làm nghề hát bội không ai :”ăn 
thịt chó” bao giờ. Anh khích lệ tôi bằng tất cả chân tình của một người 
yêu văn học như các anh Dật, Cung Tích Biền và giáo sư Hoàng Châu 
Ký. 

Trở về ðà Nẵng, dịp này tôi phải lo rất nhiều việc : phần phụng 
dưỡng má, phần ổn ñịnh không khí ñầm ấm trong gia ñình, khi trong nhà 
có ñến 2 mẹ già -mẹ chồng, mẹ vợ - sống chung ! cả 2 ñều trên “thấp 
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thập cổ lai hy”! Tính tình và trí thức của 2 mẹ khác nhau nên sự thông 
cảm nhau và thông cảm nỗi cơ cực của con gái, rể dâu và lũ cháu là một 
vấn ñề thường xuyên căng thẳng, ñòi hỏi ở sự ứng xử khéo léo của tôi. 
Tôi ñâm ngất ngư, buồn khổ ! 

Thời ñiểm này anh Hưng Tiếu ñã qua ñời. Ngày xuân gần kề. Tại 
cơ sở Trường Sơn, công việc bị ñình trệ vì các hợp ñồng mới - 1984 - 
chưa có. Công nhân không có việc làm. Suốt tháng 1 và tháng 2 - 1984 
tôi ñi làm không quá 2 tuần ! Viễn ảnh khó khăn kinh tế thấy rõ ! 

Cùng lúc ấy, chị Liên Huê gom tất cả thi liệu do nhóm sáng tác 
trong năm rồi, giữ làm tư liệu một thời chơi thơ của nhóm “Sông Hàn”. 
Chị cậy tôi ñánh máy, ñóng tập và giới thiệu vắn tắt phần nội dung. 

Nghĩ mình chưa có việc và hình ảnh sinh hoạt gia ñình cứ ám ảnh 
tôi mãi. Tôi nhận lời, chị trao tôi mỗi tháng 2000ñ gọi là bồi dưỡng và 
chi phí cho việc mua giấy, carbon, ruban, ñóng gáy !!!... (theo sản phẩm) 
và chị giao cho tôi một bàn máy ñánh chữ do ðức chế tạo rất tốt. 

Số tư liệu này gồm rất nhiều bạn chơi thơ gởi ñến. Ngoài nhóm 
Sông Hàn, ở Hội An có một số bài do các bạn Tịnh Chơn, Nguyễn Văn 
Trợ, Nguyễn Khể gởi về, cũng có bài ở Quế Sơn hoặc các tỉnh phía Bắc 
phía Nam như Hà Nội với Vũ ðình Liên (tác giả ông ðồ Già), Ngân 
Giang,... ở Huế có cụ Quý Ưu, ở Quy Nhơn, Phan Thiết, ðồng Nai, Sài 
Gòn, lục tỉnh... ở hải ngoại như Canada, Mỹ... 

Tất cả thơ ca ñều ñã thông qua tại các buổi bình thơ của nhóm dưới 
sự săn sóc của anh Võ Bá Huân và Hưng Tiếu. 

Tôi mang tất cả tư liệu mỗi tư liệu ñều có chữ ký tắt của anh Huân, 
về nhà tôi ở 31 ðống ða, ðà Nẵng “gõ”! 

Cứ mỗi lần xong 4 tập, tôi ñem giao chị Liên Huê. 
Bấy giờ anh Hà Kỳ Ngộ1 có ñến thăm gia ñình tôi và anh ngõ ý, 

muốn có sự hợp tác của vợ chồng tôi trong nhóm Thơ mới... ñể anh chị 
em yêu thơ có chỗ tiếp tục trau dồi, sáng tác. (Nhóm thơ Sông Hàn rã 

                   
1 Anh là cán bộ cách mạng từng bị ñịch bắt ñày ra côn ñảo và từng bị tra tấn dã man như 
ñóng ñinh vào ñầu gối.v.v... 
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ñám ngay sau ngày anh Hưng Tiếu qua ñời. Nhìn chung chỉ vì không có 
ai cáng ñáng nổi ñịa vị Trưởng nhóm ngoài anh Hà Kỳ Ngộ).  

Ban vận ñộng gồm có các anh Võ Bá Huân, Hà Kỳ Ngộ, Quang 
Tường... kết quả buổi họp ñầu tiên tại tư thất anh Hà Kỳ Ngộ (41 Núi 
Thành), anh Võ Bá Huân cố vấn Hội, anh Hà Kỳ Ngộ chủ nhiệm, anh 
Quang Tường, chị Mỹ Linh phó Chủ nhiệm, tôi, thư ký giữ việc tổng kết 
các tư liệu sáng tác của các thành viên trong Hội và các bạn yêu thơ các 
nơi gởi về, thông qua Ban Chủ nhiệm của Nhóm. 

ðồng thời với việc làm ñơn xin hợp thức hóa Hội, anh Hà Kỳ Ngộ, 
với tư cách chủ nhiệm, xin phép chính quyền ra mắt Hội vào lúc 10g 
ngày chúa nhật 18.12.1983 tại Hội trường Ty Văn hóa thành phố ðà 
Nẵng (ñường Hoàng Diệu). 

Buổi ra mắt Hội, một số rất ít cơ quan chính quyền tham dự, vì 
hôm ấy nhằm vào ngày metting tại sân vận ñộng thành phố, phát ñộng 
phong trào mua công trái. Anh Võ Bá Huân là chủ tịch của phong trào 
này nên anh vắng mặt tại hội trường. 

Theo chương trình ñã vạch, anh Hà Kỳ Ngộ - với tư cách chủ 
nhiệm Hội - mở màn buổi họp với nội dung trình bày nguyên nhân, 
hướng sinh hoạt và nội quy, ñiều lệ Hội... Còn tôi thì trình bày bài tổng 
kết tuyển thi của các anh chị em trong, ngoài Hội với chủ  ñề, cổ ñộng 
phong trào mua công trái và truyền thống nhân dân Quảng Nam ðà 
Nẵng qua các cuộc chống xâm lược... 

Lúc anh Khảm ñại diện Ty văn hóa thành phố lên phát biểu ý kiến, 
tôi cảm thấy có một cái gì bất ổn ! mặc dầu ñã ñược chính anh cho phép 
Hội ra mắt tại ñấy. Một số các bạn từ Hội An ra dự cũng có ý nghĩ như 
tôi. 

Trong lời phát biểu, anh Khảm dẫn chứng một ñoạn thơ của tác giả 
thời kháng chiến chống Pháp, nhưng sửa lại một câu : ñừng ñể “tâm hồn 
treo ngược trên cành cây!” cùng với lời giải thích câu này, rất ñáng ngại 
! Tôi giật mình, không nghĩ nỗi anh có thể phát ngôn ở vào một thời 
ñiểm và một số cử tọa như thế ! Bản thân tôi, tôi không có ý xấu trong 
việc tham gia nhóm thơ mới của anh Hà Kỳ Ngộ và Võ Bá Huân chủ 
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xướng, nên tôi vô tư ñến vô tình ! Bây giờ nghe anh Khảm phát biểu như 
thế, tôi lục soát lại tư tưởng và hành ñộng của chính mình ñể tìm xem có 
ñiều gì ñáng ñể người ta nghi ngờ là âm mưu bất chính không ?! Rà ñi, 
xét lại, tôi chả thấy có ñiều gì ñáng tội ! 

Một buổi chiều sau ñó, trên ñường cùng ñến thăm anh Hà Kỳ Ngộ, 
tôi tâm sự với anh Vân Hà (Vân Hà ñã viết bài cổ ñộng mua công trái ñược 
in báo và ñọc trên ñài phát  thanh ñịa phương) về những lời anh Khảm ñã 
nói. 

Vân Hà bảo tôi : 
- Tụi mình có làm ñiều gì sai quấy ñâu mà ngại ! Thong thả rồi các 

anh sẽ hiểu, lo gì. 
Vậy là Vân Hà cùng quan ñiểm với tôi về niềm tin tuyệt ñối vào sự 

sáng suốt của chính sách, của chế ñộ, của những cán bộ thực hiện các 
chính sách ñó. 

Tiếc thay, sự thật lại khác “kẻ cố tình rình người vô ý” ! Tôi rơi 
vào trường hợp này mà chẳng hề hay biết ! 

Tôi còn nhớ, trước một tuần nhóm thơ ra mắt, anh Hà Kỳ Ngộ trao 
cho tôi một giấy mời anh Chủ nhiệm Báo Quảng Nam - ðà Nẵng và một 
bản tin nhờ tòa soạn phổ biến ngày khai Hội 18.12.1983 tại Ty văn hóa 
thành phố (ñường Hoàng Diệu, ðà Nẵng). Tin này ñược ñăng sau khi tôi 
trao vài ngày. Khi báo phát hành, tôi ñược biết người cho ñăng tin này bị 
kiểm ñiểm. May có giấy mời do anh Hà Kỳ Ngộ ký là bằng chứng 
Nhóm ñã ñược Ty văn hóa thành phố ðà Nẵng cho phép khai hội tại 
CLB của Ty ! nếu không, người cho phép ñăng tin ấy gặp phải “hoạn 
nạn” rồi ! 

Sự việc diễn tiến như thế mà tôi như ñui như ñiếc ! vẫn không biết 
mình ñang bị công an theo dõi. Giờ ñây nghĩ lại, tôi chắc các anh Hà Kỳ 
Ngộ, Võ Bá Huân cũng chẳng hơn gì tôi. Nhưng chắc chắn anh Khảm ñã 
nhận ñược thông báo của công an Quảng Nam ðà Nẵng cảnh giác Hội 
thơ này. Không biết tôi có chủ quan chăng ! Có ñiều, hồi ấy tôi cả tin rằng 
mình nghĩ, mình hành ñộng, mình viết bài tổng kết... ñều nhắm vào lập 
trường xây dựng xã hội, bảo vệ thành quả cách mạng, hoàn toàn không có 
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chi là vi phạm an ninh tổ quốc, thì công an hẳn cũng thừa biết. Tôi ñược 
biết công an nhân dân của cách mạng rất sáng suốt trong mọi lĩnh vực bảo 
vệ an ninh, cơ quan duy nhất có khả năng nhất, bảo vệ chính quyền 
chuyên chính vô sản, rất ñược lòng dân yêu kính, vì họ rất sáng suốt trong 
nghiệp vụ. 

ðây là bài học ñắt giá nhất về niềm tin của tôi, là dấu ấn khắc sâu 
vào tim óc, gan phổi tôi, mà một chuỗi dài sự kiện liên tiếp xảy ra sau ñó, 
biện minh rằng : tôi quá ngù ngờ ! dù ñã ở vào tuổi “ngũ thập nhi tri thiên 
mệnh”. 

Sau ñó tôi có bàn với nhà tôi là nên rút lui thì vừa ! hãy lo àm ăn ... 
chơi chiết gì cái môn nhiều cán bộ không vừa ý... như thế này ắt có ngày 
hoạn nạn !... 

Nhà tôi ñáp : 
- Trong mấy năm qua, em ñã ñưa anh ñến tham gia với nhóm thơ, có 

gì phiền toái xảy ra ñâu. Bây giờ em rút lui là vì em cảm thấy mệt... Còn 
anh, tùy ý anh, hẳn anh ñủ sáng suốt ñể tự biết việc gì nên hoặc không nên 
làm... 

Tôi phân vân quá ! lại cả nể các anh - bậc cha chú, có thành tích cách 
mạng cao - cư xử với tôi bằng chân tình thắm thiết, tôi không nở từ chối ! 

ðêm 4 tết Quý Hợi, Hội lại xin tổ chức một ñêm thơ - cũng tại Ty 
Văn hóa thành phố ðà Nẵng. 

Mọi việc hội ñã chuẩn bị xong, nhưng ñến giờ khai mạc thì tại Ty 
có buổi chiếu vidéo lấy tiền ! ðồng bào chen lấn mua vé vào xem. Hỏi 
ra, các nhân viên bán vé và tổ chức chiếu vidéo không hay biết gì về 
“ñêm thơ” ! Các cán bộ của Ty cũng không có người nào lãng vãng ở ñó 
! Khiến Ban chủ nhiệm - nhất là anh Hà Kỳ Ngộ - vô cùng thắc mắc. 
Những người yêu thơ và thành viên của Nhóm. Xớ rớ bên ngoài cổng 
Ty, chẳng ai hiểu chuyện gì ñã xảy ra. 

Cuối cùng buổi nói chuyện thơ, ñêm ấy bất thành một cách khó hiểu! 
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Vài tuần lễ sau ñấy, tôi vẫn còn ñánh máy mấy tập thơ của chị Liên 
Huê khi rãnh việc, nhất là về ñêm.1 

Vào một buổi chiều, khoảng 15 giờ ngày 9.3.1984, khi tôi ñang 
nhận bàn giao lên ca tại cơ sở văn phòng phẩm Trường Sơn, bỗng có 
anh Hữu - công an khu vực - và một anh nữa thuộc công an phường 
Thạch Thang ñến, yêu cầu tôi theo các anh về nhà ñể các anh hỏi một 
việc cần. Tôi xin phép Ban Quản trị tạm nghỉ. 

Rời khỏi cổng, anh Hữu lái xe Honda, bảo tôi ñể xe ñạp lại, ngồi 
sau anh và anh công an bạn anh thì ngồi sau tôi, ôm tôi. Lúc ñến nhà, tôi 
mời hai anh ngồi salon ở phòng khách và ñi thẳng ra sau với ý ñịnh 
mang nước lên mời khách. Tôi vô tình không ñể ý anh Hữu theo tôi bén 
gót. 

Anh bảo tôi : 
- Thôi, nước nôi chi anh, mời anh lên làm việc một tí.  
- Xem sao ñược anh ! Các anh ñến nhà mà không mời nước khó 

coi lắm. Tôi vẫn bình thản rót nước vào ñầy 2 tách và cẩn thận ñặt lên 2 
ñĩa nhỏ mang ra. 

Khi quay lưng lại, tôi nhìn thấy bạn anh vừa nháy mắt vừa nói với 
anh : “rồi!”. Tức khắc linh tính tôi báo cho tôi “có chuyện không lành 
chi ñây!” - Chuyện ấy, với thời gian tôi bước chưa hết hai bước ñã lộ rõ 
! 

Tại phòng khách, tôi thoáng thấy 2 rồi 4 người bước vào. Tất cả 
ñều mặc áo quần dân sự. Một trong các anh, về sau tôi ñược biết tên là 
Phan Bá Thắng. Anh người Quảng Nam, dong dõng cao. 

Tôi vừa ñặt ly nước xuống bàn thì anh mời tôi ñứng lên nghe lệnh. 
Trước hết anh bảo tôi gọi vợ tôi xuống cùng nghe (vợ tôi ñang ở trên 
lầu). 

Trước cả gia ñình tôi anh Thắng ñọc rõ2: 

                   
1  Tất cả những bài thơ do Nhóm giao tôi ñánh máy, ñều có ký tắc của anh cố vấn Võ Bá 
Huân cho phép.  
2 Anh Thắng người hơi gầy, mặc thường phục, ñọc lệnh “bát khẩn cấp” và khi ñưa vào 
trại giam, tôi bị nhốt chung với một số tội phạm - chắc là ñủ loại - lúc khóa phòng giam, 
anh Thắng quay lại nhìn qua song sắt bảo: “... Bọn bây không ñược lại gần tên phản ñộng 
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- Chúng tôi, cán bộ công an Quảng Nam ðà Nẵng, xin thông báo 
cho anh Trương Duy Hy biết, anh bị bắt và bị khám nhà khẩn cấp theo 
lệnh... Tôi yêu cầu anh ngồi tại ñây, chị theo tôi, ñể chúng tôi thi hành 
nhiệm vụ. 

Thế là tôi và các con tôi ñều ngồi tại phòng khách dưới sự giám sát 
của một anh công an. Anh vừa giám sát vừa mở các tủ ở phòng khách 
lục soạn tất cả sách ñưa ra giữa nền nhà. 

Tôi lặng người, bàng hoàng như sống trong cơn mê ! Tôi bị bắt ! 
nhà bị khám xét !... Tôi không nói mà cổ tôi như rát bỏng. 

Từ 15 giờ 15 ñến 21 giờ với khoảng non 15 anh cán bộ lui tới nhà 
và lục soát tất cả phòng ở tầng trệt, nhà bếp, nhà vệ sinh, gác lững, lầu 1, 
lầu 2... Tất cả tủ ñều ñược mở tung ra... áo quần, ñồ ñạc ñược khám rất 
kỹ. Vợ tôi ñi theo chứng kiến và có cả anh Hòa tổ trưởng dân phố cũng 
ñược mời ñến tham gia vụ khám xét này. Ngoại trừ áo quần, tư trang, 
sách giáo khoa, radio còn thì ñều bị tập trung thành ñống, kể cả 2 xẻng 
U.S mà có anh bảo tôi, ñó là vũ khí của Mỹ ñể lại cho tôi !!! Riêng các 
tủ sách của tôi thì quá nhiều, tôi ñã phân loại và sắp xếp rất thứ tự ñể dễ 
dàng lấy ra khi dùng ñến. Vì thế các anh không ñủ thời gian chọn lựa 
riêng sách quốc cấm nên các anh vét tất, kể cả 4 băng học anh ngữ tất cả 
tư liệu rời do tôi sưu tầm, có nội dung văn học ñịa phương không dính 
dáng gì ñến chính trị. 

Lúc ký vào biên bản, tôi bật khóc, van xin : 
- Thôi thì các anh tịch thu thứ gì cũng ñược, riêng 3 tập “Tú Quỳ 

danh sĩ Quảng Nam”, tôi xin các anh cho tôi giữ lại. Vì ñó là công trình 
tim óc xương máu của tôi, góp nhặt suốt mấy mươi năm trời mới có... 
                                                         

ñó. Tau cấm, ñứa nào nói chuyện với nó sẽ bị trừng trị ñừng trách!”. Mặt anh cau lại, tỏ 
vẻ là cán bộ có trách nhiệm lắm. Còn tôi, ñêm ñó trời lạnh căm căm chỉ có một bộ ñồ 
mỏng manh mặc trên người khiến tôi không ngủ ñược, nằm co quắp, run từng hồi.  
Ba hôm sau phòng giam tôi tiếp nhận một bạn tù mới - ñó là một thanh niên...  Tôi không 
biết anh ta nhưng anh ta biết tôi khá rõ... anh nhìn trước ngó sau, rồi ghé tai tôi nói nhỏ 
“Hôm qua ñài phát thanh V.O.A có ñưa tin chú bị bắt, họ chỉ nói sơ lại lịch của chú trước 
ngày giải phóng, khi còn là ðại úy Pháo binh...” 
Tuy không nói ra, nhưng tôi vô cùng ngạc nhiên vì việc tôi bị bắt mới cách có một ngày 
mà ñài VOA ñã biết, thật là vô lý, tôi không tin lời thông báo của anh bạn tù mới và rồi 
tôi cũng không buồn hỏi tên anh ta nên ñến giờ tôi vẫn không biết tên anh ta.  
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Anh Thắng bảo1: 
- Không thể ñược ! ngay cả sách tàu này... anh trỏ vào các bộ Tam 

quốc chí, ðông Châu liệt quốc, Thủy hử... ñều là sách in tại miền Nam 
chứ không phải in ở Bắc... chúng tôi cần phải thẩm tra lại... Sau khi 
thẩm tra nếu không liên can gì ñến vụ án, chúng tôi sẽ hoàn trả tất... anh 
có chịu ký vào biên bản không ? 

Tôi gắng gượng trong nuối tiếc, qua nước mắt : 
- Nếu vậy, xin các anh cho tôi giữ bớt một tập TÚ QUỲ DANH SĨ 

QUẢNG NAM... Tôi tin tưởng, sau này thế nào anh cũng cho lại, vì nội dung 
hoàn toàn nói về văn học... 

- Tôi ñã nói thế mà anh không hiểu sao ? 
- Vâng, tôi ký... nhưng xin anh giữ ñừng ñể thất lạc!....  
Chẳng ai buồn ñể ý ñến lời khẩn cầu sau cùng này của tôi. 
... Một xe du lịch con ñỗ bên kia ñường chờ ñợi. 
Một xe chở hàng ñậu ngay trước cổng nhà tôi. Tim tôi như ai cắt 

làm trăm mảnh khi nhìn thấy các anh nỗ lực tống ñống sách vào bao tời, 
không e ngại sờn gáy, rách bìa, sổ chỉ... 

Thế là thầy Tú Giảng Hòa và cụ Phan Bội Châu với “Khổng học 
ñăng” cùng cụ Lão Tử với “ðạo ñức kinh”... cũng ñều chui vào bao tời 
sọc xanh với các loại sách quý khác của Platon, Tagor, Valérie, Morceau 
Sagan, Vương Dương Minh... 

Anh Thắng quay lại hỏi “còng” ! Một trong số các anh công an vừa 
ñến, nói nhỏ : “hết rồi” nhưng tôi nghe ñược. Anh quay lại bảo tôi ra xe 
sau khi các bao tời sách ñược chuyển ra trước. Một trong các anh nói : 

- Tôi không ngờ nhà anh chứa một số sách lớn hơn cả thư viện 
Huyện!2 

Tôi gục ñầu nghẹn ngào ! Xin anh Thắng cho tôi ít phút từ giả má 
tôi. Tôi ñâu ngờ ! buổi chia tay ñêm ấy cũng là buổi giã từ vĩnh viễn 

                   
1 Anh có vẻ thẳng tay không một chút khoan nhượng trước lời van xin của tôi về ba cuốn 
bản thảo “TÚ QUỲ DANH SĨ QUẢNG NAM”, ñúng là một cán bộ mẫu mực của nhân 
dân, trong cương vị bảo vệ an ninh tổ quốc, tinh thần cảnh giác rất cao.  
2 Lúc ñầu sách chất ñầy một xe tải không hết, cán bộ phải gọi máy ñiều tiếp ñến một xe 
Toyota 4 bánh mới chở hết sách tịch thu ñêm ấy (ước khoảng 4 tấn).  
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người mẹ ñã khổ cực, vất vả nuôi tôi nên người, mà chữ hiếu tôi chưa 
ñáp ñền ñược muôn một ! 

Lưng còng... má tôi lết ñến ôm tôi khóc : 
- Con ñi bỏ má cho ai nuôi !?!!! 
Viết ñến dòng này nước mắt tôi lại tuông trào và hình ảnh mẹ già 

lại hiện ra trong óc tôi rõ mồn một ! 
Nhạc mẫu cũng tiến ñến ôm tôi khóc, than vãn !... 
Sau khi thắp mấy nén nhang trên bàn thờ, tôi ñược áp giải ra xe mà 

không phải còng tay... sau lưng tôi, tiếng khóc nghẹn ngào của má tôi 
của nhạc mẫu, vợ và các con tôi vẫn chưa dứt1 !... 

Lúc bấy giờ cán bộ áp tải tôi có vẻ vội vã, không bảo ban gì về 
việc cho tôi mang theo một số ñồ ngự hàn, bót ñánh răng, khăn lau... 
trong lúc bên ngoài trời rất lạnh.  

Tại trại giam chợ Cồn, sau 3 ngày, tôi ñược gọi “ñi cung” - Từ dùng 
ñể chỉ việc phạm nhân ñến phòng công an hỏi cung, ñặt tại trại giam. Tôi 
phải ký khá nhiều vào các tư liệu rời ñể xác nhận “chủ quyền”, kể cả 
những tư liệu tôi ñang ñánh máy cho chị Liên Huê. Tôi không còn lòng dạ 
nào ñể thắc mắc, khiếu nại... ñưa gì tôi ký nấy miễn nó là di vật của tôi ñã 
dùng. 

Khoảng tuần lễ sau, lai rai vài ba ngày tôi lại ñược gọi ñi cung một 
lần. Lần nào tôi cũng nhắc ñến “Tú Quỳ”!. 

Một hôm anh Trần Thanh Thảo ñến thay anh Phan Bá Thắng hỏi 
cung tôi. Tôi tha thiết yêu cầu anh trả cho tôi tác phẩm “Tú Quỳ danh sĩ 
Quảng Nam”. Anh bảo : 

- Chúng tôi ñiều tra và biết rõ... tư cách anh không khác tư cách của 
một cán bộ hưu trí... chỉ tiếc cho cái “ñầu” của anh ! Phải chi anh dùng khả 
năng sẵn có, viết như viết về Nguyễn Khuyến phải hay hơn không ?! lại ñi 
tham gia với nhóm thơ... làm thơ xiên xỏ... 

                   
1 ðêm ấy tôi bị giải về nhà giam trước chợ Cồn ðà Nẵng, sau khi làm thủ tục nhập trại 
giam, tôi ñược tạm giam chung với một số phạm nhân khoảng vài chục người trong một 
phòng, nền xi măng. 
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Xác nhận nhân cách tôi như thế, hẳn anh hiểu tôi sâu hơn qua công 
trình biên khảo Tú Quỳ mới phải... ñằng này anh có vẻ trách tôi hành 
ñộng phản cách mạng, phản nhân dân! 

Dĩ nhiên tôi hết lòng tỏ bày về suy nghĩ và việc làm của tôi sau 
năm 1975, nhưng nào anh có nghe còn cho tôi ngoan cố như những kẻ 
phản ñộng mà anh ñã hỏi cung trước ñây. 

Anh tiếp : 
- 3 quyển Tú Quỳ của anh. Tôi ñược biết là Sở giữ một quyển, 

Viện kiểm sát mượn một và Tòa án mượn một. Nhưng thơ văn Tú Quỳ 

có chi mà anh tha thiết ñến thế ! Tôi ñọc rồi, thấy cũng tầm thường... 
Tôi cũng là cháu chắt bên ngoại ông Tú Quỳ ñây... Anh yên tâm, cứ lo 
thành khẩn khai báo trước ñã. Còn việc ñó, chúng tôi sẽ xét sau, nếu 
không liên quan ñến vụ án thì Sở sẽ trả chứ ai thèm giữ làm gì ñồ ấy. 

Phải thành thật mà nói rằng, tôi không sợ ở tù vì tôi có tội phản 
cách mạng ñâu - nếu lấy mốc 1975 kể về sau tôi chỉ sợ mất tác phẩm Tú 
Quỳ mà thôi ! 

Một tháng rưỡi sau, tôi ñược chuyển vào trại giam Hội An. Tại ñây 
tôi “ñi cung” một lần, không có gì gay cấn lắm. Có ñiều vì phòng giam 
bẩn, chật, thiếu nước nên tôi bị ghẻ lỡ1. Càng ngày càng nặng và tiếp 
theo 2 tháng sau ñó, tôi ñược chuyển về trại giam Hòa Sơn. Bấy giờ, 
toàn thân tôi, chỗ nào cũng có ghẻ - trừ khuôn mặt - ñầu thì ñầy chí, mặc 
dầu tôi cúp trọc ñầu, áo quần ñầy rận ! thật khủng khiếp ! 

Do hỏi cung tôi nhiều lần và do tôi dùng cây bút của ðại úy Thanh  
Thảo làm kiểm ñiểm, tường thuật, khai cung, ký cung... khiến anh Thảo 
cũng bị lây mấy mụt ở các kẻ tay ! ðiều này hẳn anh Thảo không quên, 
vì chính anh cho tôi biết ghẻ ñó do tôi lây sang ! 

                   
1 Khi ñưa vào giam tại Hội An, phòng giam cỡ 4 x 5 mét, chỉ có một tấm ñanh bê tông, 
nhưng cũng ñã bị tróc nhiều chỗ, sâu khoảng vài phân vì thế bê tông tróc rất bẩn và giam 
quá ñông người khoảng 70, 90 người nên mọi người tối ñến phải nằm kẻ ngược, người 
xuôi, ñầu người này ngang với bàn chân người kia ñều duỗi thẳng chân và sự thật chỉ có 
thể duỗi thẳng chân chứ không thể nằm khom như lưng tôm... do ñó ghẻ lỡ gây cho nhau 
khắp cả phòng. Tôi bắt ñầu bị ghẻ từ ñó.  
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Khốn nạn nhất cho tôi chỉ vì có 2 việc xảy ra mà tôi không phải là 
kẻ chủ ñộng : 

- Sách tôi ñược in ở Canada và Mỹ. Nội dung sách là hồi ký về 
trận Hà Lào 1971. Xuất bản năm 1972. Giá trị thời sự nó hoàn toàn mất 
hẳn sau mùa xuân 1975. Ai in tôi không ñược biết, tôi cũng chẳng ñược 
1 xu tác quyền, chỉ qua thơ thầy Võ Sum, giáo sư anh văn dạy tôi hồi tôi 
học lớp ñệ thất trường Phan Châu Trinh ðà Nẵng 1952 cho biết. Thư ấy 
tôi ñể tại nhà và bị tịch thu hôm 9.3.1984. Tôi cũng không trả lời vì ngại 
bị khép tội tư thông với người ở nước ngoài. Sở dĩ thầy Sum biết ñịa chỉ 
tôi là do Vĩnh Mạnh, em thầy biết tôi và gởi thư cho thầy. 

- Bài thơ Ngựa Trắng của anh Tường Linh chép cho tôi. Anh Thảo 
nhất quyết bảo tôi phải bình bài thơ ấy theo ý của ảnh! 

Bài thơ “Ngựa Trắng” nay ñược in toàn văn trong “Thơ Tường 
Linh - Tuyển tập” Nxb Văn học, Quý 3 - 2011 từ trang 334 ñến 336:  
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Ngựa trắng 
 

Nỗi nhớ nào ray rứt mãi trong ta  
Không thể gọi thành tên không thể nói  
ði không mỏi mà ñứng chờ lại mỏi  
Giữa rừng người sao vẫn thấy cô ñơn  
Hỏi gió trăng xưa và em: 
Ta ñi hay ở  
Ngoài ánh mắt ta buồn, em ñâu biết gì hơn.  

 
Ta dừng lại buổi ñầu xuân  
Mắt cay màu lửa ñỏ 
Mặt trời ñen mà nhiệt ñộ nóng vô cùng  
Ngựa trắng nhìn ta hí buồn run bốn vó  
Giữa lúc lòng ta ñau ñơn vết thương chung 

 
Ta bảo ngựa hãy quay về rừng cũ  
Như thuở chưa thuần hóa ở cùng ta  

 
Thương tuấn mã phải sống cùng dã thú  
Gió sang mùa gợi nhớ nước non xa  
Ta vứt kiếm  
Ngựa bơ phờ cất bước  
Bờm bạch ngân rung lạnh, gió chiều lay  
Ta cố nói tiếng hẹn hò nhưng không nói ñược 
Bóng ngựa nhòa thành những dải mây bay  
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Từ buổi ấy ta thành người xa lạ  
Vì chính em cũng khó nhận ra ta  
Bút ñã gãy còn ñâu thơ phong nhã  
Thẹn niềm riêng lây tủi ánh trăng ngà  
 
Rất nhiều ñêm, trong mơ... cùng ngựa trắng  
Vượt thảo nguyên, áo bạc tắm trăng ñèo  
 
Chàng tuổi trẻ chưa biết mùi cay ñắng  
Hát vang lừng át tiếng thác ngàn reo  
Ngựa hí lộng cuối ñường vun vút gió  
Nền trời khuya sao nháy mắt trông theo 

 
Hồn mong ước ñứng bao giờ tỉnh giấc  
Vì phương xưa tráng lệ ñến vô cùng! 
Nhưng giấc ngủ cũng ñã là sự thật: 
Sự thật biên niên, kinh dị, não nùng! 
Mồ hôi ñẫm chiếc áo ñơn tơi tả  
Giường tre thô chật chội ñóng khung ñời  
Gió ñô thị gào khuya ghê rợn quá! 
Người ñã già chưa? 
Ngựa trắng của ta ơi!  

                                      Tường Linh  
 
Lúc ñó, anh Thảo bảo tôi ñọc bài “Ngựa Trắng” này. Tôi ñọc chậm 

rải từng câu vì tôi ñã thuộc lòng, do bài thơ hay... Tôi vừa ñọc hết bài thì 
anh Thảo bảo ngay “... ðến chừ anh ñọc bài ấy mà giọng ñọc của anh có 
vẻ hưng phấn lắm... cũng lạ!”. Tôi giật mình không giải thích gì thêm! 
Phải nhớ rằng lúc ñó là lúc giải phóng mới có 10 năm suy nghĩ của cán 
bộ hẳn khác với bây giờ. ðiều này không khó giải thích và ai cũng có 
thể hiểu ñược.  
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Khi cung cán tạm xong, tôi ñược cán bộ chấp cung cho phép gặp 
gia ñình trong 10 phút thăm nuôi. ðây là lần ñầu tiên - kể từ ngày bị bắt, 
tính ra ñược một năm tròn - Thật sự, tôi vô cùng xúc ñộng trước những 
giọt nước mắt trĩu nặng yêu thương của vợ, con và ñứa dâu trưởng Bích 
Vân dành cho tôi. Cũng trong buổi gặp gỡ này, lòng tôi rộn lên niềm ñau 
ñớn sâu xa vì má tôi không còn ở ðà Nẵng, mà phải trở lại Sài Gòn sống 
với em tôi. Mặc dầu tôi tiên cảm ñiều này khi tôi rời nhà ñêm 9.3.1984 
nhưng không ngờ sự việc xảy ra quá sớm ñến thế!... Hình ảnh tôi ñược 
sống cạnh má 6 tháng trước ngày tôi vào tù, dồn dập trổi dậy trong ký ức tôi 
! làm sao tôi còn có dịp dành dụm tiền thưởng mài dao xén giấy ñể chiều 
chiều mua tô mì quảng mời má ăn ! Còn ñâu những buổi sáng con lo vệ 
sinh cho má ! Còn ñâu ? còn ñâu ?!!! Con ñành cam tội bất hiếu với má ! 
nỗi lòng này má hiểu cho con chăng ?! 

* 
*  *   

 
Sự thật ?! - ðúng vậy, sự thật ñó như sau : 
Thời ñiểm tôi quan hệ với nhóm thơ cũng là thời ñiểm tôi làm việc 

khẩn trương ñể “kiếm cơm” ! Cụ thể và rõ ràng là hồi ñó tôi ñưa má tôi 
về ñể phụng dưỡng. Cứ mỗi sáng, 5 giờ tôi ñã thức dậy lo vệ sinh cho 
má tôi, vì má tôi quá yếu, tuổi ñã 84. ðứa gái lớn – Trương Bách Diệu 
Huyền - thường muốn dành việc làm này, song tôi gọi hết con tôi lại và 
dạy rằng : “Ba còn sức làm việc báo hiếu này, cứ ñể ba làm. Sau này khi 
ba má 100 tuổi, các con hãy lo cho ba má, và con các con cũng lại sẽ lo 
cho các con khi các con về già, ñau yếu...”. Khoảng 7 giờ tôi phải có mặt 
ñể làm việc tại cơ sở văn phòng phẩm Trường Sơn (39 Thanh Sơn, ðà 
Nẵng). Tôi phụ trách trưởng ca máy xén kiêm luôn việc mài dao xén 
giấy. Tôi rất ham việc. Vì vậy, có một số khách hàng ñưa giao mài, trả 
cho cơ sở 60ñ/ 1 dao (cơ sở cho tôi hưởng 10ñ/ dao) nhưng khách 
thường hay nhét vào túi áo hoặc túi quần tôi, thưởng riêng 50ñ hoặc 
100ñ. Lý do rất ñơn giản : Tại ðà Nẵng có 3 nơi mài dao. Nơi nào họ 
cũng hẹn khách hàng ít nhất là 3 ngày ñến 1 tuần mới giao. Riêng cơ sở 
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văn phòng phẩm Trường Sơn, tôi vui vẻ và sốt sắng nhận dao là mài 
ngay. Họ chỉ chờ khoảng 20 phút ñến 1/2 giờ là nhận lại dao, kịp mang 
về giải quyết việc làm cho số nhân công ngồi chờ mà vẫn phải trả lương 
trong ngày. Tôi tích cực việc làm này, dù ñôi lúc anh thủ trưởng Trần 
Ngọc Quán không bằng lòng  và anh bảo tôi tiền khách cho thêm ñó phải 
nộp lại cho  thủ quỹ vì có cơ sở Trường Sơn khach mới cho ! 

Thật ra vì tôi tự ái, không muốn ăn bám hoặc nhờ vả vợ con trong 
việc lo cho má tôi, tôi vui lòng nhận lấy sự vất vả cho riêng mình. Hồi 
ñó tìm một việc làm ñối với “diện” tôi rất khó. 

Trong những ca có mài dao thì sau khi mãn ca, khoảng 2 giờ 30 
chiều tôi ñến tiệm mì quảng ở ñầu ñường Trần Quý Cáp - ðống ða mua 
2 tô (15ñ/ tô) về cho 2 mẹ ăn và có lúc trao cho mỗi mẹ vài chục ñồng  
tiêu vặt, có lúc tôi mua ñậu hủ hoặc bánh nậm... Xong tôi lại ngồi vào 
ñánh máy cho nhóm thơ có khi tôi ñánh máy ñến 1, 2 giờ sáng mới nghỉ. 
Việc làm hằng ngày của tôi, người trong xóm ai cũng biết. Anh Thân 
Trọng Cưu –cán bộ kỹ sư nông nghiệp cùng gia ñình, ở sát vách nhà tôi 
là nhân chứng biết rõ mọi sinh hoạt hằng ngày của tôi. 

Bởi vậy tôi còn chút thì giờ dư nào ñể giao du với ai ngoài nhóm 
thơ?! Mà ñến với nhóm thơ, thì những bài thơ gọi là có “nội dung xấu” 
ñố ai dám công bố ! Tất cả những bài thơ trao tôi ñánh máy ñều ñã ñược 
nhóm thông qua dưới sự chọn lọc của anh nhóm trưởng Trần Hưng Tiếu 
và cố vấn Võ Bá Huân. 

Nhiều lần ñi cung, anh Trần Thanh Thảo cật vấn tôi rất căng... anh 
có biết bài này... ? bài kia ?... của ai ?... Thật tình tôi mù tịt ! Nhưng ñối 
với anh, tôi phải biết ! biết rõ ! Anh dựa vào tam ñoạn luận một cách 
ñơn giản : “Anh chơi với nhóm thơ tất anh phải trao ñổi thơ, trao ñổi thơ 
tất anh phải biết thơ người khác - do ñó anh bảo anh không biết là ngoan 
cố”1.  

                   
1 Có lần tôi khẽ nói với anh: Thực tình tôi không nghĩ, không có hành vi phản ñộng mà 
có lẽ sẽ có một ngày nào ñó anh sẽ thấy. Và cá nhân tôi, tôi sở trường dạy văn lẫn toán 
nữa. Tôi có thể hướng dẫn cho học sinh lớp 8 mất căn bản trong vòng ba tháng hè sẽ phục 
hồi ñầy ñủ ñể ñi thẳng lên lớp 9 rồi lên cấp 3... nếu anh có con cháu, khi tôi hết hạn tù, 
anh ñưa ñến tôi dạy cho... Về sau, anh có cho con anh ñến học tôi và lên cấp ba sau ñó.  



107 

Tôi nhớ không nhầm, sáng 02.9.1985, tôi ñược ðại úy Siêng cán 
bộ phụ trách kiên giam ñưa tôi ra phòng cung ñể nghe và ký vào bản cáo 
trạng. 

Tại ñây, một nữ cán bộ trao tôi bản cáo trạng ñánh máy, bảo tôi : 
- Anh hãy ñọc thật kỹ bản cáo trạng này rồi ký vào... nếu có ñiều gì 

anh cho không ñúng thì viết ở bên dưới, trước khi ký... tuần sau anh sẽ ra 
tòa... 

Cầm bản cáo trạng trên tay, tôi liếc nhìn thấy chữ ñánh máy rất nhỏ 
và dày ñặc cả 2 trang... tôi hồi họp ñọc... ñọc rất chậm, rất kỹ,  ñọc ñi 
ñọc lại ñến mấy lần... gần như thuộc lòng cả 4 chính ñiểm luận tội tôi. 

Bỗng một trong số cán bộ ñã hỏi cung tôi - cán bộ hỏi cung cuối 
cùng - ghé ñến. Anh hỏi : 

- ðọc gì vậy anh Hy. 
- Thưa anh, tôi ñọc bản cáo trạng. 
Anh tiến lại gần, liếc qua bản cáo trạng. 
Bỗng dưng tôi ứa nước mắt ! Tôi vô tội ! Tôi vô tội ! ðúng vậy, tôi 

tự xét và tôi biết tôi hơn bất cứ ai biết tôi - tôi vô tội thật - vậy mà khung 
án dành cho tôi từ 2 ñến 12 năm !... 

... Nghĩ ñến mẹ già, nghĩ ñến công trình góp nhặt các tư liệu lịch sử 
quan hệ ñến văn học Quảng Nam, ñến tác phẩm Tú Quỳ danh sĩ Quảng 
Nam, ñến tủ sách... mà tôi ñã tự tạo bằng tim óc, mồ hôi, xương máu... 
phút chốc tiêu tan không mong gì thu lại ñược, lòng tôi thêm quặn thắt. 

Tôi không e ngại gian khổ, chẳng sợ ñói no vất vả mà những tháng 
năm tới, ñang ñón chờ tôi ở nơi thâm sơn hẻo lánh nào ñó. An ðiềm ! 
Tiên Lãnh ?! - Tôi cũng không căm phẩn, uất ức, thù oán vì oan tình tôi 
ñã, ñang và sẽ thọ lãnh... trái lại, 

- Tôi chỉ lo và nghĩ ñến tác phẩm cùng tư liệu và sách vở mà tôi ñã 
góp nhặt cả ñời người, bị vất vào sọt rác hoặc làm mồi cho ngọn lửa vô 
tình của người thiếu trách nhiệm. 

- Tôi chỉ lo và nghĩ ñến mẹ, gia ñình và bản thân tôi, không biết 
với thể lực này, tôi có ñủ sức khắc phục nghịch cảnh ñể tồn tại, ñể có 
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ngày về, ñể làm một cái gì ñó góp phần bé nhỏ vào kho tàng văn học ñịa 
phương Quảng Nam ! 

Vị cán bộ khả ái này ñã an ủi tôi : 
- Anh có buồn cũng không ích gì. Muốn sớm về, con ñường duy 

nhất mà anh phải thực hiện kể từ ñây là an tâm cải tạo. Nói “an tâm” thì 
dễ, nhưng thực hiện “an tâm” thật là khó. Tôi rất hiểu ñiều ñó. Vì thế 
anh phải thể hiện nghị lực vốn có của anh ñể vượt qua. Tôi tin tưởng, sự 
hiểu biết của anh sẽ là ñộng lực giúp anh ñạt thành công trong cải tạo và 
sớm ñược ñoàn tụ với gia ñình. 

Anh nói khá nhiều... và qua lời an ủi nơi anh - một cán bộ cách 
mạng gương mẫu - thể hiện trọn vẹn tình người, tình ñồng loại... bao la 
như “ðông Hải”1, khiến tôi vừa khâm phục vừa biết ơn chân thành. Ơn ấy 
suốt ñời, tôi không quên, dù anh là cán bộ ñã chấp cung tôi và dù mai ñây 
tôi có thi hành án ở bất cứ nơi nào, chịu bất cứ gian khổ nào... lời an ủi 
của anh sẽ là ñộng lực có ñủ và thừa khả năng giúp tôi vượt qua mọi 
chuyện. 

Trở lại kiên giam, cán bộ Siêng khóa phòng lui ra. Tôi nằm dài 
trên bục xi măng, ñôi chân “an vị” trong chiếc còng mát lạnh, mắt ñăm 
ñăm nhìn trần và hồi tưởng những ñiểm buộc tội trong cáo trạng. 

Mờ sáng 8.9.1985, cán bộ Phước ñến dẫn tôi ra phòng trực ở ñầu 
dãy kiên giam. Tại ñây anh trao cho tôi một bộ ñồ tù, rách cùi chỏ, nhăn 
nhó, có mùi hôi và ngắn cũn cởn. Có lẽ là mượn của bạn tù nào ñó. Anh 
bảo tôi thay áo quần ñang mặc ñể ra tòa; ñồng thời anh trao cho tôi một 
nắm cơm với ít muối bảo giữ lấy ăn trưa... 

Khoảng 9 giờ 30 xe ñến. Công an áp tải tra còng số 8 vào ñôi tay 
tôi. Tôi lên xe với 2 can phạm khác, họ ra tòa vì tội hình sự cướp ñoạt tài 
sản công dân bằng thuốc mê, ñó là hai thanh niên có tên Minh và An. Cả 
2 can phạm này ñô con, không còng tay, ngồi rất thoải mái ! Phải chăng 
tôi nặng tội hơn họ ?!!! 

                   
1 Tên anh là cán bộ Hải, cán bộ công an hỏi cung tôi ñầu tiên, khi bắt ñầu ñiều tra.tại trại 
giam., tiếp ñấy là cán bộ Thanh Thảo 
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Xe rời trại giam Hòa Sơn, ra quốc lộ 1, thẳng về ðà Nẵng, chạy 
dọc bờ sông Hàn rồi ñổ tại Tòa ở số 14 Bạch ðằng. 

Hai thanh niên cùng ñi, ñược ñưa ngay vào phòng xử, còn tôi thì 
vào phòng ñợi, bên phải hành lang. Các cửa lớn nhỏ ñều ñóng kín. Lợi 
dụng thời gian này, tôi nhờ cán bộ áp giải chuyển hộ một mảnh giấy nhỏ 
với vài chữ báo tin cho gia ñình tôi ñến thăm và nghe tòa xử. Nhà tôi ở 
cách tòa khoảng 800 thước, trên ñường ðống ða. 

ðến 11 giờ 30 tòa nghị án tuyên phạt 2 thanh niên kia người 12, 
người 10 năm tù ở, rồi tạm nghỉ, chiều tiếp tục xử tôi. Nhờ thế mà tôi 
gặp ñược 4 ñứa con và 1 dâu mới Bích Vân của tôi lúc 12 giờ. Riêng vợ 
tôi và ñứa con thứ 4 vắng mặt vì ñi Sài Gòn, không biết ngày tôi ra 
tòa1... 

ðúng 3 giờ tòa tuyên bố xử công khai vụ án của tôi.Trước ñó 
khoảng 5 phút anh Hải(cán bộ hỏi cung ñầu tiên) tiến ñến cho tôi một 
ñiếu thuốc và bảo khẽ : ðứng trước tòa anh nhớ ñừng cãi mà chỉ xin tòa 
xét hoàn cảnh sớm cho về ñoàn tụ với gia ñình thì có lợi cho anh hơn ! 
ðồng bào ñến xem rất ñông. Có nhiều người phải ñứng dọc theo hành 
lang vì chỗ ngồi trong phòng xử chật cả. 

Tôi ñược gọi ra trước vành móng ngựa. 
Nhìn quanh, tôi chẳng thấy ai là người ñã chơi trong nhóm thơ. 

Vỏn vẹn chỉ có thành phần tòa án, tôi, gia ñình tôi và ñồng bào các giới ! 
Cuối phiên tòa, Chánh án bảo tôi:  
- Trước phút nghị án, tòa cho phép anh nói những lời nói cuối 

cùng. 
Như cởi tấc lòng, tôi bình tĩnh lặp lại những ñiều tôi ñã ôn trong trí 

cả tuần nay... 
- Kính thưa quý tòa. Lời nói ñầu tiên của tôi ở giây phút này là lòng 

biết ơn của tôi và gia ñình tôi ñối với quý tòa. Tôi những tưởng, sẽ không 
bao giờ ñược nói trước một tòa án nhân dân như thế này!... không ngờ 
quý tòa dành cho tôi một may mắn ngoài trí tưởng tượng của tôi ! Vì vậy, 

                   
1 Các con tôi lúc ñó có Thắng, Huyền, Trang, Hảo và dâu trưởng Bích Vân. Còn nhà tôi 
và Trương Bách Chiến ñi Sài Gòn vì việc riêng, vắng mặt!  
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tôi xin chân thành kính mong quý tòa lắng nghe những lời tôi giải trình 
như là một sự kiện thích ñáng góp phần vào việc nghị án mà quý tòa sắp 
thực hiện ñể buộc tội tôi. 

Thưa quý tòa, những ñiều tôi ñã trình bày vừa rồi ñể ñáp ứng 4 trọng 
ñiểm quý tòa hỏi tôi, tôi xin khẳng ñịnh, ñó không phải là lời bào chữa, vì 
nếu là bào chữa, thì những lời bào chữa ấy không có giá trị pháp lý, bởi nó 
không do một ñệ tam nhân - luật sư - ñưa ra, mà lại do chính bị can là tôi 
phát biểu ! 

Ngay ở phút ñầu tiên trong phần thủ tục của phiên tòa công khai 
này, tòa ñã cho phép tôi ñưa luật sư biện hộ. Nhưng luật sư nào lúc này - 
nhất thời - nắm kịp và ñủ chứng liệu ñể biện minh tôi vô tội !!! nên quí 
tòa ñã truyền cho tôi ñược phép ”tự bào chữa” ! Việc quý tòa cho phép, 
tôi nghĩ, nó chỉ là hình thức của chính sách mà thôi, chứ tôi ñâu phải là 
“ðệ Tam Nhân” khách quan nên lời bào chữa của tôi trước quý tòa có 
giá trị gì ñâu! Do vậy tôi không nghĩ rằng lời trình bày của tôi là lời bào 
chữa, mà tôi ñã trả lời với quý tòa dựa trên các sự việc có thật, xảy ra 
ñúng sự thật. Tôi chẳng hề gian dối, ngụy tạo, ngụy lý ñể chạy tội, khi 
mình thật sự vô tội. Vả lại tôi có thể dối trá với một người chứ dễ gì che 
ñậy tội lỗi trước nhân dân, một trường thành an ninh chặt chẽ nhất của 
chế ñộ cách mạng ta. 

Bởi vậy, tôi thiết tha mong quý tòa xét xử công minh, cho tôi sớm 
trở về với gia ñình ñể phụng dưỡng mẹ già và dìu dắt ñàn con, ñồng thời 
cũng xin quý tòa cho tôi nhận lại tác phẩm “Tú Quỳ danh sĩ Quảng 
Nam”1 một tác phẩm hoàn toàn có tính chất văn học ñịa phương Quảng 
Nam - do tôi bỏ công sưu tầm suốt 18 năm trời với mồ hôi, xương máu 
và trí óc của chính tôi. 

Một lần nữa, trước khi dứt lời, tôi xin quý tòa nhận nơi ñây lòng 
biết ơn của tôi. 

ðến ñây, chánh án rung chuông tuyên bố : 
- Tòa tạm ngưng ñể nghị án ! 

                   
1 Thực sự, luôn luôn tôi chỉ nghĩ ñến tác phẩm “Tú Quỳ danh sĩ Quảng Nam” chứ chẳng 
nghĩ gì khác, dù ñiều ñó có là an nguy cho bản thân. 



111 

Chánh án, công tố viên, hai bồi thẩm và thư ký rời ghế, ñi vào 
phòng bên phải... 

Trong lúc chờ phán quyết cuối cùng của tòa, tôi miên man nghĩ 
ñến những gì tôi vừa trả lời khi tòa buộc tội và những ñiều an ủi quá lớn 
lao của ñồng bào ñến xem, dành cho tôi thể hiện bằng sự im lặng tuyệt 
ñối khi tôi lập luận phản bác ñiều 3 và 4, nhất là qua ánh mắt cử chỉ của 
những người ñứng dọc hành lang sau lưng công tố viên mà tôi nhìn thấy 
ñược. 

Kết luận của chánh án sau mỗi lần tôi trả lời từng ñiểm là : “... thôi, 
cho qua ñiểm ấy...” lởn vởn mãi trong ñầu tôi. Phải chăng ñó là ñiều tòa 
xác nhận tôi vô tội ???!!! vì nếu có tội thì làm gì gọi là “... cho qua!” Sự 
kiện này có phần nào khiến tôi an tâm rằng việc nghị án của tòa sẽ thấy là 
tôi vô tội !... 

15 phút trôi qua khá nhanh ! Tòa tái nhóm. Sau khi an tọa, vị 
chánh án lại ñứng lên yêu cầu mọi người cùng ñứng nghiêm ñể nghe tòa 
tuyên xử. 

Tại vành móng ngựa, tôi ñứng thẳng người lắng nghe ông tuyên 
ñọc: 

- Chiếu theo... chiếu theo... xét ... xét... Nay tòa án nhân dân tỉnh 
Quảng Nam ðà Nẵng tuyên phạt bị can Trương Duy Hy về tội : Tàng trữ, 
in ấn, lưu hành sách báo có nội dung phản cách mạng, với mức án : 4 năm 
tù ở - tòa truyền trả lại một số tang vật, không quan hệ vụ án, bị can sẽ 
nhận tại công an Quảng Nam ðà Nẵng (ông vừa nói vừa cúi nhìn và xếp 
hồ sơ như vội vả phải ñi ngay)... truyền cho cảnh sát giải bị can về trại 
giam thi hành án. 

Xong, ông quay người bước xuống bục, các thành viên cũng nối 
gót theo ông. 

Tiếng xì xào khuấy ñộng cả phòng và hành lang. Các con tôi vây 
lấy tôi khóc nức nở. Anh công an áp giải chậm rải tiến ñến trước mặt tôi, 
chìa còng số 8 khóa ñôi tay tôi, ñưa tôi ra xe trở về phòng kiên giam! 
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Những kỷ niệm sống trong kiên giam Hòa Sơn và những ngày thi 
hành án 

tại lao Tiên Lãnh  
 
1. Tại phòng kiên giam, tôi gặp nhà giáo trẻ tên Nhân, người quê 

Nghệ An (anh cho biết nhà anh cách nhà thờ cụ Nguyễn Du khoảng 10 
km). Anh là giáo sư chuyên Toán của trường Phan Châu Trinh (sau này 
tôi mới biết anh là thầy dạy toán của con gái thứ ba của tôi - Trương 
Bách Diệu Trang học lớp 10 PCT hồi ñó). Anh Nhân bị tình nghi giúp 
việc thi cử gì ñó của trường nên bị bắt ñưa lên Hòa Sơn nhốt chung với 
tôi trên cùng một tấm ñanh và cũng bị khóa hai chân như tôi. Do cổ chân 
của anh to hơn cỡ cùm nên sau khi bị cùm vài tiếng ñồng hồ là anh kêu 
trời! Nhưng rồi phải rán chịu ñựng ñến lúc phát cơm mới yêu cầu xin 
quản giáo thay cùm to hơn.  

Nằm bên cạnh suốt mấy ngày, dĩ nhiên bạn tù với bạn tù rồi cũng 
trao ñổi ñủ chuyện trên ñời. Trong những chuyện ñáng nói là, vào một 
hôm nào ñó, tôi nằm nhẩm ñọc truyện Kiều... “Trăm năm...” ñược bốn 
trăm câu. Anh im lặng lắng nghe. Lúc khô cổ tôi dừng ñọc thì anh hỏi: 
Chú cũng thuộc Kiều nhiều thế à? 

- Tôi hồi trước dạy truyện Kiều hàng năm cho học sinh lớp 9, nên 
cũng thuộc lõm bõm ñôi câu, khi buồn “nghê nga” cũng vơi sầu! 

- Thế trong Kiều chú thấy có gì làm chú thích, có sự kiện gì chú 
ñáng ñể ý?  

- Trong Kiều là tác phẩm lục bát vô ñịch trong thi ca Việt Nam là 
ñiều hiển nhiên không ai không biết, cho dù các cụ Huỳnh Thúc Kháng, 
Ngô ðức Kế từng có hàng loạt bài ñường thi bài xích mỉa mai, nhưng 
chắc chắn các cụ ấy không thể không thấy cái hay trong từng câu thơ mà 
chỉ vì ở thời buổi ñó, thanh niên mê ñọc Kiều thì còn tâm trí nào nghĩ 
ñến tình yêu nước, cùng họp ñoàn chống xâm lược thực dân Pháp, nên 
các cụ mới chê truyện Kiều. ðiều này, ngày nay ai cũng hiểu ñược... 

Riêng chú, chú cảm nhận có ñôi từ cụ Tiên ðiền sử dụng quá sâu 
sát mà không có thi hào nào có thể thay chữ của cụ ñã dùng... như 
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trường hợp cụ thuật buổi Kiều du xuân gặp mộ ðạm Tiên. Trong ñoạn 
này có từ “vận” khi Vương Quang nghe Kiều xúc ñộng trước mộ ðạm 
Tiên và than:  

“... Nỗi niềm tưởng ñến mà ñau 

Thấy người nằm ñó biết sau thế nào?!...” 

Vương Quang can chị chớ rước lấy ñiều xui xẻo vô cớ vào mình:  
“... Quan rằng: chị nói hay sao 

Một lời là một vận vào khó nghe...” 
Chữ “vận” này hầu như chưa có một từ nào có thể thay nó mà hàm 

chứa ý nghĩa của Tiên ðiền muốn nói.  
Hoặc: cứ lắp những từ ñầu mỗi câu của ñoạn Từ Hải ñang còn 

phân vân trước lời chiêu hàng của Hồ Tôn Hiến “gởi trước trung quân”, 
từ câu “... Một tay gây dựng cơ ñồ” ñến hết câu “Dọc ngang nào biết 
trên ñầu có ai?”...nó chẳng khác một bài hùng ca . 

Thực vậy, khi ghép các từ ñầu câu nó sẽ trở thành bài văn xuôi lời 
lẽ hùng hồn nói lên ñược cái chí của người hùng ñang lúc ñắn ño trước 
cái thế “chiến” và “hòa”:  

“... Một tay, bấy lâu tung hoành... (mà nay) “bó thân” làm “hàng 
thần” thì dù có “áo xiêm” mà “vào luồn ra cúi” thì “sao bằng” ta có 
riêng “một biên thùy” ñể mặc sức ta “chọc trời”, “dọc ngang” và không 
cần “biết trên ñầu có ai” mà ta từng sống bấy lâu nay ...  

Rồi tôi kể một vài sự kiện ñáng bàn nữa... 
Bỗng Nhân nhìn tôi, hỏi tiếp:  
- Người Quảng Nam biết ñược thơ Kiều như chú có nhiều không?  
- Biết ñược thơ Kiều thì hầu như còn có những bà già ở nhà quê 

cũng biết, cũng thuộc như mợ tôi, bà Tư Ân ở chợ Quảng Huế ðại Lộc, 
mợ thuộc không sót một chữ, mặc dầu mợ không biết chữ, mợ chỉ bảo 
các con cháu ñọc cho mợ nghe rồi mợ thuộc lòng.  

- Nhưng biết và phân tích như chú chắc không nhiều lắm? 
- Cái hạng như chú lấy thúng mà xúc cũng không hết, chỉ có những 

bậc uyên thâm mới ñáng kể - ý chú muốn nói là những vị học thức cao 
thường tranh luận trên văn ñàn như cỡ Phan Khôi, Lê ðăng Dư, Huỳnh 
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Thúc Kháng, Phan Châu Trinh... mới ñáng kể, chứ hạng chú... hạng con 
rệp, nói chi thừa.  

Tôi không ngờ, trong câu chuyện này ñã tác ñộng ñến Nhân thế 
nào mà Nhân buộc miệng:  

- Ngày nào ra khỏi nơi này, cháu sẽ ñến mời chú ñi Nghệ An một 
chuyến ra thăm quê hương cụ Tiên ðiền. Nếu chú ra ñược thì bà con 
ngoài ấy thích lắm ñó (nhà cháu ở cách nhà thờ cụ Nguyễn Du khoảng 
10 km)... Quê hương con rất hãnh diện là nơi cụ Nguyễn Du ñã sinh 
trưởng... 

Tôi cám ơn Nhân và sau khi ra tù, Nhân ñược chuyển về dạy ở 
trường bán công Trần Phú... Nhưng câu chuyện ngày xưa ấy chắc Nhân 
ñã quên! 

2. Tại Kiên giam do suốt ngày nằm ngửa nhìn trần, thì giờ quá thừa 
thải. Vì thế, tôi sực nhớ mình chưa biết làm thơ, thì nhân ñây là dịp tốt 
nhất ñể mình tập làm cho bỏ thời gian. Thế là nhân những lúc bị giam một mình 

tôi ñem nhẫm hai bài thơ, một của bà huyện Thanh Quang “Thăng Long thành hoài 
cổ” thuộc thể trắc vần bằng, ñường luật và một bài của Tường Linh gởi ra ðà Nẵng 
thỉnh họa “Cám ơn ai hỏi ñến Tường Linh” thuộc thể bằng, vần bằng. Tôi ñọc tới 
ñọc lui ñến hằn từng chữ từng câu trong ñầu rồi tôi bắt ñầu tập lắp chữ bình trắc và 
cố gắng sử dụng ñối ở cặp trạng và cặp luận... Có ngày tôi tập làm ñến hai ba bài 

hoàn chỉnh. Nhưng tiếc là không có giấy bút ñể ghi. Nhưng tính ra với 17 
tháng ở Kiên giam thì tôi làm cũng ñến cả ngàn bài chứ không ít. Do ñó 
khi làm thông suốt rồi, tôi có làm tặng cho vợ tôi bài thơ ñường (dĩ 
nhiên tôi thích thơ ðường)  

                   Thương nhớ hiền thê  
Kiên giam Hòa Sơn, 1984 - 1985 

I 
 Những tưởng tan tành... dạ héo hon  
 Thương em phiền lụy xác hao mòn 

 Nhớ hồi xanh tóc tình chan chứa  
 Thương buổi bạc ñầu nghĩa sắc son  
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 Hai chữ “ðức tùng” tươi ánh nguyệt1  
 Một lòng “chung thủy” vững cùng non  
 Tảo tần dạy trẻ nên người tốt  
 Hạnh phúc nâng niu mãi vẫn còn.  

II 
 Xiềng xích cùm chân suốt tháng ngày  
 Bao nhiêu gánh nặng vợ lo ngay  
 Nuôi chồng bao lượt gầy vóc liễu2 
 Dạy trẻ năm con rạng mặt mày3  
 Cay ñắng riêng mang không oán hận  
 Ngọt bùi chia xẻ chẳng riêng tay  
 Hương lân ñẹp tiếng gương từ mẫu  
 Nghĩa nặng, nghĩ mình khó trả thay! 
                                                                         Phu quân: Trương Duy Hy 

      

 

 ðây là hai trong số ít bài tôi ñã thuộc. Tôi cũng có làm ít bài nói về 
thân phận mình và ñặc biệt hồi ñó có lần tôi giam chung với một thanh 
niên, mặt mày sáng lắm, môi hồng. Tôi hỏi tên thì ñược biết anh ta tên là 
Thọ. Hỏi lý do vào kiên giam, thì anh bảo:  
 - Tôi là huynh trưởng Phật tử ở phường, hằng tuần tập hợp các em 
phật tử sinh hoạt, chỉ có thế thôi, nhưng không biết sao công an bắt ñưa 

                   
1 Tức ñức, tam tòng (Nho giáo)  
2 Lần trước, năm 1975 nuôi tôi khi tôi bị tập trung cải tạo “sĩ quan chế ñộ Sài Gòn” ở tận 
Kỳ Sơn và lần này là lần thứ hai.  
3 5 con tôi hồi ñó còn nhỏ, ñứa lớn ñang học lớp 9 mới bước vào cấp ba Phan Châu Trinh 
còn lại ñứa út mới học lớp tư, lớp năm. Tội nhất là ñứa thứ ba - Trương Bách Diệu Trang 
- thấy sinh hoạt gia ñình quá khó khăn, nó xin mẹ tình nguyện ñi bán ñậu phụng rang dọc 
bờ sông Hàn. Mẹ nó nhất quyết không cho, bảo các con cố gắng học thật giỏi thì muốn gì 
mẹ cũng tảo tần lo ñầy ñủ! Cuối cùng nó ñành phải ñi học với 4 anh chị em nó. Ngày tôi 
về, các con vẫn tiếp tục học và chúng ñã ra ñời với trình ñộ ðại học và trên ðại học chứ 
không có ñứa nào tri thức dưới ñại học, và mãi ñến nay, mỗi ñứa mỗi cơ ngơi khang trang 
bằng chính bàn tay và khối óc lao ñộng của mình và nay ñứa con gái ñầu lòng của 
Trương Bách Thắng là bác sĩ y khoa Trương Thế Diễm Trinh, hiện phục vụ tại bệnh viện 
ña khoa ðà Nẵng.   
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vô ñây chứ tôi chỉ có chuông mõ chứ làm gì có vũ khí, phản ñộng! Và 
tôi cũng ñược biết anh là một người ñặc biệt có giờ sinh, ngày sinh, 
tháng sinh, năm sinh duy nhất cùng một can “sửu”. Theo tướng số, ít 
người ñược như thế và rằng những ai ñược như thế thì tương lai hơn 
người và ñặc biệt có trí nhớ không ai sánh kịp. Không biết tướng số nói 
thế có ñúng không, nhưng khi ở chung với tôi, tôi than phiền không có 
giấy bút ñể chép những sáng tác mình làm ra thì anh bảo cứ ñọc cho anh 
nghe, anh sẽ nhớ không quên ñể khi ra tù gặp nhau, anh ñọc lại cho mà 
chép.  
 Cuối cùng rồi cũng có ngày cả hai ra tù và anh tìm ñến nhà thăm 
tôi, nhắc lại chuyện cũ và ñọc cho tôi một số bài thơ của tôi ñã làm hồi 
ñó rất chính xác. Nhà gia ñình anh ở ñầu kiệt góc ñường rây xe lửa 
ñường Nguyễn Hoàng ngày nay, vợ anh làm nghề may mặc  
 3. Tại kiên giam, tôi thường ñược quản giáo cho ở chung với 
những tử tù chưa ra án. Sở dĩ quản giáo làm thế là vì thấy tôi nghiêm túc 
trong giao tế và có thể nhờ ở tôi săn sóc những tử tù này với lời khuyên 
của người già như tôi hẳn có kết quả, tránh việc tự tử trong nhà giam. Vì 
thế tôi tiếp xúc nhiều người qua nhiều lần và biết tâm trạng của họ trước 
khi thi hành án (xử bắn) bởi tội hiếp dâm giết người tàn bạo, cướp tài 
sản... Tôi ở chung các trường hợp này nên cũng cảm nhận ñược nỗi lòng 
của từng trường hợp. Cụ thể,  
 - Vụ tử tù Hiền giết mẹ con cô giáo ở số nhà 100 ñường Huỳnh 
Thúc Kháng ðà Nẵng, với mục ñích cướp vàng của gia chủ ñể nuôi mẹ 
bị huyết áp cao, mà anh em Hiền bán máu ñể chữa bệnh cho mẹ nhiều 
lần, không còn tiền, phải nghĩ ñến việc sát nhân ñoạt của. Sau ñó Hiền 
thi hành án tại Hòa Khánh.  
 - Vụ em Tân, con của một vị lãnh ñạo thành phố ðà Nẵng vì nghe 
theo tiếng gọi tình yêu, nghe người yêu và nghe mẹ người yêu mà giết 
ñịch thủ của mẹ người yêu, vì mẹ người yêu nghi người ñàn bà bị giết 
kia cướp chồng mình (tật ghen mà ra). Sau ñó, khi tôi thi hành án ở Tiên 
lãnh thì Tân ñược Nhà nước giảm án tử xuống án chung thân và cũng 
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ñược chuyển lên Tiên Lãnh giam chung với tôi cùng một trại trước khi 
vào trại Trung ương.  

Trở lại Hòa Sơn một thời gian ngắn, theo sự phân phối của trại, tôi 
lên Tiên Lãnh thi hành án. 

 
Suốt thời gian thi hành án ở trại Tiên Lãnh, tôi kinh qua những 

công tác lao ñộng sau:  
Sau khi làm xong thủ tục nhập trại, tôi ñược ñưa vào phòng tù 

nhân ñủ mọi thứ tội, kể cả tù hình sự. Còn phòng tù chính trị giam anh 
Phan Thiệp và giáo sư Trịnh Thể, Hồ Ánh chỉ riêng người có dính dáng 
ñến ñảng phái (nhất là Quốc dân ñảng) trong ñó anh Hồ Ánh trước kia 
từng chống ñối cách mạng quyết liệt, cơ sở ñóng tại Hội An.  

Trước hết, tôi ñược lao ñộng nhổ cỏ lúa theo sự phân chia của trại, 
ñi theo từng nhóm1, có lúc làm ñất (tức cuốc ñất cho nhuyễn theo thời vụ 
trồng bắp, ñậu phụng .v.v... Chỉ có việc làm mà tôi cho là khó nhọc nhất 
là bóp phân chuồng trước khi tra vào gốc mía. Việc làm này buộc người 
lao ñộng phải dùng hai bàn tay bóp phân xơ ra nên mùi hôi của phân 
không tài nào có xà phòng tẩy cho hết và hơi phân còn bốc lên bám vào 
người, nên trong người toát lên mùi hôi của phân khiến chẳng có ai dám 
ñến gần. ðối với tôi, ñó lại là một ñặc ân mà trong nhóm chia cho tôi, vì 
tôi gầy yếu (cao 1,64m nhưng chỉ nặng dưới 40 ký!) khỏi làm việc nặng 
hơn.  

Làm việc non một năm thì trong một buổi họp Tổ có cán bộ hướng 
dẫn, trại quyết ñịnh cho tôi ñi giữ bò. Nghe quyết ñịnh này, tôi bật khóc 
vì sức yếu làm sao giữ trên 40 con bò của trại? Tôi sợ là sợ lở bò ăn lúa, 
ăn hoa màu trên ñường từ trại ñến chỗ cho ăn thì tôi sẽ bị cái tội “phá 
hoại”, và tôi cũng có nghe là trường hợp này trại sẽ chuyển việc thi hành 
án của tôi sang “tập trung cải tạo” không biết chắc ngày về (chứ ñã có 
án, sau khi thi hành án là ñược trả tự do ngay).  

                   
1
 Ruộng lúa ở ñây rất nhiều ñĩa, ñôi lúc ñĩa bám vào chân hút máu khá ñau nhưng tôi 

không dám lấy tay hất ra, vì sợ không kịp lên hàng ngang với bạn tù cùng mò cỏ!  
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Tôi ñang chảy nước mắt, bỗng có người bạn tù tốt bụng (nay quên 
tên) lết tới bên tôi nói nhỏ: Xin nhận với cán bộ ñi... giữ bò là công việc 
nhẹ nhàng nhất ở trại, ai cũng muốn mà không ñược. Giữ bò ñi lại tự do 
hơn... (Lúc ấy, theo án lệnh, tôi chỉ còn ở trại gần một năm nữa thôi và 
tôi biết thêm, thường trại chọn trong số tù vừa yếu vừa gần ngày mãn tù 
mới cho giữ trâu, giữ bò ñể tránh tình trạng trốn trại vì tâm lý những 
người còn ít hạn tù chẳng ai dại gì trốn trại...)  

Tôi ñược ñưa lên ðồng Tròn. Nơi ñây có một “ngôi nhà” tranh cỡ 
3 thước x 3 thước lợp bằng tranh, bên trong ñộc nhất có chiếc giường 
làm bằng cây rừng, loại cây có ñường kính khoảng 3cm ghép lại nhau 
(nên nằm ê lưng lắm!). Nơi ñây gần hang cọp trước kia, nay thì cọp 
không còn nữa vì việc canh tác ñược nống lần lên phía núi. Chuồng bò 
ñối diện bên kia và trên cái nổng cao hơn nơi tôi ở. Tôi yên ổn sống tại 
ñây, mỗi sáng, khoảng 7 giờ có một tù nhân tuổi thanh niên trại cho lên 
phụ tá tôi ñể lùa bò ñi ăn, chiều anh ta phải về lại trại.  

Mỗi tháng, hai lần tôi phải về trại ñể nhận lãnh 15 lon gạo cùng 
một số sắn tươi (còn vỏ) cùng một ít mắm muối ñể ăn trong nửa tháng1. 
Hồi ñó trại có lệnh, khi bò ñẻ, nếu lấy ñược nhau bò (không ñể bò ăn 
nhau) thì ñược trại thưởng một ký lô gạo (bò ăn nhau thì khô sữa dễ chết 
bê con). Ấy thế là tôi ñặc biệt quan tâm, lo lắng khi bò chuyển bụng ñẻ. 
Mỗi lần như thế, tôi giữ bò sắp ñẻ tại chuồng, chực chờ khi nhau ñược 
ñẩy từ bụng bò mẹ ra là tôi lấy thau hứng ngay.  

Nghe nói nhau trâu to hơn nhau bò, nhưng xem ra nhau bò cũng 
khá lớn. Lần ñầu tôi không biết làm thế nào ñể ăn thì gặp Trung tá 
Chước (trước kia làm thư ký Ty học chánh ðà Nẵng năm 1952...), tôi 
quen. Anh ta bảo tôi cho anh và anh ñổi lại cho tôi hai gô thịt bò, thịt 
heo của vợ anh tiếp tế hằng nửa tháng... Tôi mừng quá và trao ñổi với 
anh ta ñược vài lần như thế, bỗng một hôm nhóm làm lúa ñi ngang qua 
trại bò ngồi nghĩ, có anh bảo tôi ăn nhau bò bổ lắm và bày tôi cách nấu 
                   
1
 15 lon gạo chia ra 15 ngày, mỗi ngày hai bữa ăn nên mỗi ngày ăn một lon gạo ghế 

thêm sắn tươi. Nhưng sắn tươi không thể ñể lâu vì vậy, mỗi kỳ nhận lương thực, tôi phải 
thanh toán hai ngày ñầu tiên bằng cách mài lấy bột làm bánh (việc này làm về ban ñêm) 
rồi nhờ có rau rừng, cải rừng dặm vào cũng ñủ ăn trong nửa tháng.  
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nhau: chỉ việc ñem nhau sổ lòng ra suối rửa sạch rồi lấy muối sống chà 
xát vào một lát, xong ñem rửa lại bằng nước suối cho sạch... ngửi thấy 
không còn hôi thì xát lại lần thứ hai, dứt khoát sẽ hết hôi. Từ ñây bắt nồi 
nước sôi bỏ vào luộc... thấy nhau ñã chìn thì nêm gia vị. Nếu không có 
gì thì cứ muối nêm vào với ớt rừng ñây cũng thừa ngon chán mà lại rất 
bổ. Anh ta bảo tôi: ở ñây thiếu thốn dinh dưỡng tươi, thế mà ông lại lấy 
nhau bò ñổi thịt, phí thật.  

Vậy là từ ñó tôi canh bò ñể lấy nhau, tự làm ñể bổ dưỡng cho bản 
thân mà còn ñược trại thưởng gạo nữa.  

Tôi quên thế nào ñược, sau khi nước sôi, nhau bò săn lại có nhiều 
cục thịt hình tròn, ñường kính 2,5 phân, 3 phân. Xét ra ăn rất giòn và 
thơm, ngon hơn thịt bò nhiều.  

Có nhiều lần tôi cực khổ vì chúng, bởi trong ñàn, cũng có con 
ngoan cố, thỉnh thoảng tách ñàn, chui sâu vào rừng khiến tôi phải trầy 
vai rách áo băng rừng tìm... Có ñiều là rồi cũng tìm ra chứ tôi giữ bò hồi 
ñó chưa xảy ra tình trạng mất bao giờ.  

Việc giữ bò cũng là công việc cuối cùng mà tôi ñã phục vụ tại trại 
Tiên Lãnh cho ñến lúc ñược trả tự do.  

Nhớ lại, suốt thời gian thi hành án tại Tiên Lãnh, tôi chưa hề bị trại 
phạt, vì tôi giữ mình triệt ñể, không ñể vi phạm bất cứ dưới hình thức 
nào (Cụ thể, khi ñi ngang qua bếp thấy có cơm cháy thừa, dù chỉ với tay 
“ñớp” một miếng ñủ giúp cho cơn ñói lúc ấy nhưng tôi không làm, vì ñó 
là phần của heo do trại nuôi). Nhờ ñó mà tôi ñược trại xét cho tôi xuất 
trại trở về với gia ñình trước thời hạn 6 tháng.  

Sáng ngày 06.9.1987 tôi nhận giấy ñặc xá của Tòa án Quảng Nam 
ðà Nẵng và giấy ra trại của trại giam Tiên Lãnh với 1.200ñ tiền thưởng 
và lộ phí. Tôi ñem mền mùng... cho các bạn tù, ít hoặc không ñược thăm 
nuôi, như anh Tòng, ðông... rồi cuốc bộ từ ñó ra ñến ñường tráng nhựa 
cách ñó trên 12km, ñón xe về Tam Kỳ ñúng 6 giờ chiều. Tôi ngủ lại nhà 
một bạn tù tên là Thạnh và có tìm ñến thăm gia ñình Tòng1. 

                   
1 Có một ñiều lạ là trên xe, ngoài tôi có vài bạn tù cùng ñi và lúc xe ñang chạy bà con biết 
chúng tôi là tù mãn án nên hỏi han từng người... anh bị tội chi ?... Còn anh tội chi ? Bấy 
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Rạng 7.9.1987 tôi theo xe ñò về ðà Nẵng. Quang cảnh từ ngã ba 
Huế ñến ngã ba Cai Lang có nhiều thay ñổi và tiệm xăng Thái Hòa - nơi 
trước ñó 4 năm tôi thường ñến nghe bình thơ - nay sửa ñổi nhiều, chỉ 
còn bảng hiệu khắc trên tường ở mặt tiền. 

Khoảng 12 giờ tôi xô cổng bước vào nhà, trong lúc vợ tôi ñang 
ngồi xỉa răng sau bữa ăn. Vợ tôi nhìn thấy tôi trước nhất. Nhà tôi hét lên 
: “Ba bây về rồi ! Ba bây về rồi!”. Thế là vợ, các con ùa ra ôm tôi “khóc 
mừng khóc tủi!”. 

Giờ thì má tôi không còn nữa ! Trên bàn thờ, thêm hình má tôi với 
bát nhang mới mẻ ! Má ơi ! thế là hết rồi ! Biết bao giờ con gặp ñược má 
nữa !!! 

Tôi kể lại cho gia ñình nghe cái ñiềm ñặc biệt trong giấc mơ ñúng 
vào ñêm Noel 1986 và tôi ñoán là má tôi ñã qua ñời !... 

 

Xuân Kỷ Tỵ 1989 lại ñến ! Tôi ñược một người bạn tâm ñắc nhất - 

hầu như anh ta chiếm trọn tình cảm của tôi vì chính anh là kẻ biểu lộ tình 

cảm sâu ñậm nhất dành cho tôi trước, trong và sau ngày tôi mắc vòng lao lý 

- Anh không hề tiếc bất cứ ñiều gì cho tôi và lo cho tôi chi ly từng lúc suy 

yếu cơ thể - mang ñến biếu tôi tờ báo Xuân Quảng Nam - ðà Nẵng có ñăng 

bài :  

 

“KHỎI ÁN CHÉM NHỜ THÀNH KHẨN TỰ CHỈ TRÍCH” 
 
Tú Quỳ tên thật Huỳnh Hướng Dương (1828 - 1926), người làng 

Giảng Hòa (Duy Xuyên) là nhà thơ châm biếm trào lộng của xứ Quảng 
vào giữa thế kỷ 19 cho ñến ñầu thế kỷ 20, sống cùng thời với Tú Xương 
ngoài Bắc và Học Lạc trong Nam. Ông sáng tác khá nhiều thơ, văn, câu 
                                                         

giờ chỉ có tôi là ở trường hợp sĩ quan Pháo Binh (còn các bạn kia là tội phạm hình sự). 
Thế là bà con trên xe vồn vả trao cho tôi mấy quả trứng luộc (luộc sẵn ñể dùng ñi ñường 
chăng ?) Có một bà quá tuổi trung niên nhìn trước nhìn sau rồi nhét vội vào túi áo tôi 5 
ñồng và ghé tai tôi nói nhỏ : “Biếu chú ñi ñường!”. Tôi cảm ñộng vô cùng và ân nghĩa 
này ñã khắc sâu vào tâm khảm tôi ! 
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ñối, phú... với nội dung ñả kích, gây cười... không theo một ñịnh hướng 
nào. 

Dưới thời Nguyễn Duy Hiệu phất cờ Cần Vương cứu nước (1885 - 
1887), Tú Quỳ ñã làm nhiều bài vè, thơ, câu ñối... ñả kích Nghĩa hội 
Quảng Nam. “Ra rạp ngồi trên ba ñứa hiệu”, ông công kích Nguyễn Duy 
Hiệu; “Nhắm lại anh hùng có một ngươi”, ông châm chọc Tú ðỉnh, tán 
tương quân vụ của Nghĩa hội, vì Tú ðỉnh hỏng một mắt. Bài vè “ðánh 
ñạo” của Tú Quỳ rất phản ñộng. Nghĩa hội lên án Quỳ và bắt giết. Trước 
khi ñem giết, Nguyễn Duy Hiệu gặp Tú Quỳ và bảo : “Ông ñã biết cái 
tội ông chưa ? Biết thì làm tờ tự thú ñi”. Tú Quỳ xin ứng khẩu ñọc ngay 
bài thơ Con dế dủi, gọi là tự vịnh :  

 Kiến chẳng phải kiến, voi chẳng voi 

 Trời sinh dế dủi cũng choi choi 

 Ngắn cánh lên trời bay chẳng thấu, 

 Huơ tay rạch ñất lại khoe tài. 

 Mưa sa nước chảy lên cao ở, 

 Lửa ñỏ dầu sôi nhảy tới chơi 

 Quân tử có thương xin chớ chấp, 

 Lăng xăng bay nhảy ñể mà coi. 

Sử dụng tài làm thơ, Tú Quỳ ñã tự ví mình như con dế dủi, ñi phá 
ñám. Nhà thơ ñã thành khẩn tự chỉ trích, tự lên án. Nghe xong bài thơ 
của Tú Quỳ, Nguyễn Duy Hiệu mời Quỳ ăn trầu, rồi tha án chém và dặn 
: “Từ nay nên ngậm miệng lại cho người khác cứu nước nghe”. 

Từ ñó về sau, cả ñến khi Nghĩa hội tan rã hoàn toàn, Tú Quỳ 
không hề châm chọc những người yêu nước nữa. 

 N.T.S 
 (Sưu tầm) 

 

Vì anh biết tôi dày công sưu tầm thơ ca Tú Quỳ. Nội dung bài báo 
chỉ trích dẫn vài câu và một bài “dế dủi” của Tú Quý rồi dựa vào ñó ñả 
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kích Tú Quỳ thậm tệ ! Tư cách, lập luận của người viết rất hồ ñồ xấc 
xược phản ánh anh ta không phải là kẻ sưu tầm chín chắn nên viết bậy !1 

Một số các bạn tôi yêu cầu tôi lên tiếng vì chính họ ñã ñọc bản 
thảo tác phẩm Tú Quỳ danh sĩ Quảng Nam của tôi. Trong ñó có anh 
Hiệp Phố, chị Mỹ Linh và anh Quang Tường tích cực nhất. Song tôi tình 
thật mà trình bày hoàn cảnh, vị trí của tôi bấy giờ không cho phép, dù là 
sự việc hoàn toàn có tính chất văn học. Tôi lại yêu cầu các anh chị cứ lấy 
khách quan mà dấy lên tiếng chuông là ñã ñọc tư liệu biên khảo của tôi 
ñể trả lời N.T.S... Nhưng kết quả thật ñáng buồn, dù tôi trao ñổi cặn kẻ 
với các anh chị ấy xem tất cả tư liệu ít ỏi còn lại... nhưng các anh chị 
cũng ngại không dám làm các việc vì văn học ñịa phương Quảng Nam 
mà lên tiếng. 

Nghĩ mà thương cụ Tú ! Kẻ phỉ báng cụ, buộc tội cụ là kẻ không 
biết gì về cụ, chẳng khác nào thằng mù rờ voi ! Còn kẻ tôn thờ cụ, dù ñã 
ñổ mồ hôi xương máu chất xám suốt 18 năm trời lăn lộn trong lửa ñạn 
chiến tranh ñể tìm cho ra cụ, hiểu cụ rõ tận nguồn gốc - rõ cả con cháu 7 
thế hệ của cụ - thì ñành phải câm lặng không dám bày tỏ lời bào chữa !... 
Xót xa lắm thay ! 

Tư tưởng tôi luôn luôn bị ám ảnh bởi ba chữ “Hèn lắm ”... không 
chịu nổi ! Cuối cùng tôi viết một bài trả lời N.T.S. Bài khá dài. Viết 
xong, tôi lưỡng lự cả tuần rồi tìm ñến gõ cửa một vài bạn thân (cán bộ 
tập kết) hiện làm việc tại Sở Văn hóa tỉnh xin ý kiến. Hầu hết sau khi 
ñọc bài viết của tôi, các bạn ñều nhất trí ñó là việc ñáng làm ! ñáng ñược 
ñăng báo ñể rộng ñường dư luận... nhưng qua ánh mắt của các bạn này, 
tôi cảm nhận ñó không phải là việc làm ñơn giản ! Phải “tri kỷ, tri bỉ”, 
mà hiểu về tôi, dĩ nhiên là tôi hiểu tôi hơn bất cứ ai hiểu tôi. Rõ ràng, 
tính ñến nay - lúc viết ñến dòng này - là ngày 20.9.1990, nghĩa là vừa 
tròn 15 năm 5 tháng 20 ngày ðà Nẵng ñược giải phóng và tôi vẫn là một 

                   
1 Qua bài viết này buộc tôi phải nghi ngờ số phận tư liệu Tú Quỳ tôi ñã sưu tầm, nay ở 
ñâu !? 
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người dân vô thừa nhận1, chẳng phải là dân Quảng Nam ðà Nẵng, chẳng 
phải là dân của một ngoại quốc nào ñó vì tôi không có CMND, không có 
hộ khẩu, không phải là kẻ thường trú mà chỉ là kẻ tạm trụ tại nhà tôi ở 
31 ðống ða, ðà Nẵng mà thôi. 

                   
1 Tức tới 20.9.1990 tôi vẫn chưa ñược cấp chứng minh nhân dân dù tôi cư trú ở ðà Nẵng cả 
nửa thế kỷ rồi!  
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ðã hơn một lần tôi nghe ai ñó rỉ tai tôi : 
 “Sự ñời ñã tắt lửa lòng 

 Còn chen vào ñám bụi hồng làm chi !” 

Trời ñất ! tôi có chen với ai ñâu ?! tôi có ganh tài ganh sức với ai 
ñâu?! Tôi cũng không bịp bợm, ñiêu ngoa, xảo trá, quỹ quyệt, chống kẻ 
này bán kẻ kia ! Tôi chỉ có một hoài bảo và say sưa với hoài bảo ñó : 
Sưu tầm, gìn giữ và lưu truyền vốn quý văn học ñịa phương Quảng 
Nam, một miền ñược gọi là “ñịa linh nhân kiệt”. Tôi tha thiết với hoài 
bảo ấy bằng cả tim óc, xương máu của tôi. Tôi sinh ra trên mảnh ñất 
Quảng Nam này, tôi sưu tầm một vĩ nhân trong lãnh vực “Quốc văn” 
này là cụ Tú Huỳnh Quỳ với những áng văn, thơ bất hủ là một tội sao ? 
Nội dung sáng tác của cụ không rơi vào cái gọi là “Văn thơ chống phá 
cách mạng, văn thơ ñả kích chuyên chính vô sản, ñả kích ðảng và nhà 
nước” thì tại sao cơ quan chức năng lại không trả cho tôi sau một thời 
gian “thẩm cứu” cả 5, 6 năm ! một tác phẩm vỏn vẹn có 400 trang cơ 
mà. 

Gia ñình tôi chỉ nhận lại ñược 2 cái xẻng U.S, 01 ñôi giày bố, mấy 
ống tiêm thuốc tây. Còn thì lờ ñi tất cả !!! Không biết các vị cán bộ ký 
biên bản tạm giữ tang vật của tôi có còn nhớ lời : “... Sau khi thẩm tra 
nếu không liên can gì ñến vụ án, chúng tôi sẽ hoàn trả tất...” lời ñại 
diện cho cơ quan chức năng có quyền bắt tôi ! 

Vậy là bài viết xong, ñành xếp xó ! “ðợi ... và chờ...!”  
Rồi một ngày nọ, ñầu xuân Canh Ngọ 1990, anh bạn mà tôi quý 

mến nhất ấy lại ñến thăm tôi. Thật tình anh họ Nguyễn có quả “tim” 
sáng rực như ngọn “ñèn”1 dành cho tôi. Anh giúp ñỡ vật chất lẫn tinh 
thần không chút vụ lợi. Anh luôn luôn gợi ý tôi nên tìm việc làm lương 
thiện, xa lánh bạn bè ñể tránh sự ngộ nhận của các cơ quan chức năng, 
nhất là tuổi ñời của tôi ñã cao... Khi biết tôi kèm vài em học sinh - con 
của những học sinh cũ của tôi ở Duy Xuyên, Hội An - học lớp 9, thi vào 
lớp 10 có kết quả tốt, anh mừng lắm, khuyến khích tôi nên theo con 

                   
1 Nguyễn ðăng Tâm (ñèn tim) 
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ñường ñó là tốt nhất. Anh cũng hy vọng rằng trong tương lai người ta sẽ 
hiểu tôi hơn... 

Lần này gặp tôi, anh lộ vẻ vui ra mặt, tay ñưa tập san lên : 
- ðây ông già ! hôm nay chộp ñược tập san “ðất Quảng” xuân 

Canh Ngọ 1990 số 61 có ñăng bài nói về Tú Quỳ ñây ! Tôi mua ngay 
biếu anh 1 tập ñầu xuân... làm quà ! 

- Ai viết vậy anh ? Mắt tôi sáng lên ! 
- Từ từ ... chi mà quýnh lên... nhà thơ ðông Trình ñặt vấn ñề sưu 

tầm thơ ca Tú Quỳ ñó. 
Vừa nói anh vừa lật ra, chỉ ñúng vào trang in bài của ðông Trình. 

Anh không kịp ngồi ! 
Thấy tôi mừng, anh cũng mừng lây, vui lây. 
Tôi vừa nhìn anh, vừa cầm tập san mà mồm thì nói : 
- Anh hẳn ngồi ñây ñã !... cám ơn anh quá ! 
Biết tôi nôn tìm hiểu nội dung bài viết, anh bảo tôi : 
- Anh ñọc ñi... tôi ngồi chờ anh ñọc xong rồi mình sẽ nói chuyện... 

kể ra ðông Trình rất yêu văn học Quảng Nam...  
Tiêu ñề : “Có một ông Tú Quờn ở Tam Kỳ khác với ông Tú Quỳ ở 

ðại Lộc !” ñập vào mắt tôi khiến ñầu óc tôi tức khắc phản xạ tự nhiên - 
nghĩ rằng, có vấn ñề liên quan ñến tư liệu “Tú Quỳ danh sĩ Quảng Nam” 
mà công an Quảng Nam ðà Nẵng ñã tịch thu với biên bản gọi là “tạm giữ” 
trước ñây. 

Tôi ñọc ngấu nghiến một lượt, xong ñọc lại lần nữa. Lần này tôi 
ñọc rất chậm ñể nuốt từng chữ của ðông Trình, ñể tìm hiểu ñộng cơ thúc 
ñẩy ðông Trình viết bài này1. 

Sau khi tiếp thu trọn vẹn tình ý ðông Trình gói ghém trong bài 
viết, thoạt ñầu tôi tự hỏi : ðông Trình chắc là không lạ gì ñối với tôi. 

                   
1 Vì qua hai lần tù tội rất căng nên trí nhớ tôi có phần kém. Mãi sau này, sau tết 1998 
nhân buổi tất niên của cựu học sinh trường Diên Hồng Hội An mời tôi gặp mặt và chính 
các cựu học sinh này khẳng ñịnh ðông Trình là học trò của tôi cùng học với các bạn ấy 
một lớp (Lê Tự Em, Tấn, Long, Ty... và các bạn này nói với tôi : “chắc lâu ngày thầy 
quên”). Và dù ðông Trình gặp tôi vài lần nhưng sự xưng hô: tôi, anh của ðông Trình 
khiến tôi không nhớ nên tôi xem như ðông Trình là người xa lạ gặp nhau, thế thôi. 
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(Dù giữa tôi và anh chưa lần nào bắt tay, nói chuyện với nhau về văn 
học, thơ ca..., chỉ mới gặp hai lần; lần sau nhằm vào ñêm trình bày thơ 
của Thu Bồn tại cơ quan mặt trận tổ quốc ở bờ sông Hàn, vào dịp tết, 
trước ngày tôi bị bắt và lần ñầu nhằm vào ñêm ñọc thơ tại Hội VHNT do 
Sở Văn hóa ðà Nẵng tổ chức, trước ñó một năm). Ngày tôi thuyết trình 
ñề tài Tú Quỳ tại thính ñường Phan Châu Trinh năm 1975 là thời ñiểm 
anh ñang dạy trường Phan Châu Trinh. Bây giờ anh và thầy Nguyễn Văn 
Xuân cùng là cộng tác viên nòng cốt của tập san “ðất Quảng” mà thầy 
Xuân ñã từng là Hội viên của Thị Hội Cổ học ðà Nẵng với tôi, biết rõ 
tôi soạn “Tú Quỳ”, nghe tôi thuyết trình Tú Quỳ, hẳn khi viết bài ấy 
ðông Trình có sự trao ñổi với thầy Xuân là ñiều khó tránh, thì làm gì mà 
thầy Xuân không nhắc ñến việc làm của tôi trong lĩnh vực này. 

Bởi vậy tôi tự lập luận rằng : 
- Một là anh ðông Trình có trao ñổi với thầy Xuân, nhưng thầy 

Xuân không muốn nhắc ñến việc biết tôi là người ñã sưu tầm sự nghiệp 
thơ ca Tú Quỳ - Tôi còn nhớ rõ, hôm tôi thuyết trình, thầy ngồi hàng ghế 
thứ hai, bên cạnh là cháu thầy, Nguyễn Thiếu Dũng giáo sư của Viện 
ðại học cộng ñồng, ngồi phía cửa vào; thầy lại là người thuyết trình về 
“Hát bội” trong cùng một chương trình in ở thiệp mời (như tôi ñã kể ở 
trước) - Có thể thầy e ngại nhắc ñến tên tôi sẽ bị liên lụy về chính trị ? 
Hay có thể - tôi dự ñoán - thầy không muốn nghe sự thành công này của 
tôi ? ðiều này, không phải tôi hồ ñồ cảm nhận về thầy. Nhất là sự việc 
xảy ra gần nhất, buộc tôi không thể nghĩ khác hơn ñiều ñó. Hồi tôi mãn 
hạn tù, có một hôm thầy ñi mua dầu lửa, tôi cũng ñi mua dầu lửa. Cả hai 
chúng tôi gặp nhau ở nơi bán dầu trên trường Thọ Nhơn. Thầy hỏi tôi : 

- Tư liệu Tú Quỳ anh còn giữ không ? 
- Bị công an hốt sạch sẽ... 
- Uổng hỉ ! bây giờ ñào ñâu cho ra tư liệu ấy... 
- Tôi hy vọng tôi sẽ làm ñơn xin ñược. Vì thơ ca Tú Quỳ có chống 

ñối cách mạng ñâu... 
... 
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Thế mà nay ðông Trình viết bài ấy, nội dung bài viết còn ñề cập ñến 
thầy là hậu duệ của Tú Quờn ñể ñặt vấn ñề sưu tầm thơ ca Tú Quỳ, mà 
thầy không góp ý cho ðông Trình biết, có tên Trương Duy Hy sưu tầm sao 
? Vì nội dung bài viết rõ ràng là anh ðông Trình không biết ai ñã sưu tầm 
Tú Quỳ, kể cũng lạ!. 

Nếu ñúng như sự kiện vừa dẫn chứng trên, thú thật là tôi không thể 
hiểu thầy Xuân. 

- Hai là, cho rằng anh ðông Trình lo công tác mật cho cơ sở trong 
thời ñiểm sắp kết thúc cuộc chiến tại miền Nam, nên không ñể ý các 
chuyện râu ria, vụn vặt chung quanh - những chuyện không phải trọng 
tâm công tác - thì, ở số 15 ðất Quảng phát hành 1981 có ñăng bài của 
anh “Căn gác gỗ số 314” dài 10 trang và bài của Thy Hảo “Tú Quỳ và 
thơ ca của ông” dài 7 trang. (Bài này tôi viết là do gợi ý của giáo sư 
Hoàng Châu Ký, với tinh thần ñể bảo lưu văn thơ Tú Quỳ). Dưới bài gởi 
cho báo ðất Quảng - tôi còn nhớ rõ - tôi có ghi chú : ‘Tên thật : Trương 
Duy Hy, 31 ðống ða - ðà Nẵng, xin ñừng ñể tên thật”. Bởi vậy, chỉ có 
hồi ñó anh ðông Trình chưa là cộng tác viên trụ cột của ðất Quảng mới 
không biết ñó là bài của tôi. Lập luận như thế cũng không ñúng ! Anh là 
người nhạy cảm trong việc ñánh giá “chất thơ”, nên ở trường hợp này, 
nếu anh chỉ là “amateur” gởi bài ñăng không chuyên, thì ít ra anh cũng 
ñọc qua bài của tôi và chắc chắn anh sẽ hỏi tên tác giả tại ðất Quảng. 
Bởi vậy tôi cho rằng anh ñã biết tôi biên khảo Tú Quỳ. ðây là ñiều tôi 
khẳng ñịnh1. 

Phải chăng anh cũng e ngại ñụng ñến tên tôi sẽ phiền phức về chính trị 
? 

Nếu không phải thế thì buộc tôi phải nghĩ rằng tác phẩm “Tú Quỳ 
danh sĩ Quảng Nam”  của tôi, sau khi bị tịch thu ñến nay nó ñã lọt vào tay 
một người nào ñó, có thể họ quen với ðông Trình và cũng có thể là chính 
ðông Trình ñang giữ ! Cho nên bài viết của ðông Trình có tính chất như 
là “quả bóng thăm dò” phản ứng của tôi, ñể có một giải ñáp thích hợp 

                   
1 Hồi còn dạy học thỉnh thoảng tôi hay ñọc thơ và kể chuyện Tú Quỳ cho các lớp ở các 
trường tôi dạy thì làm gì hồi ñó anh học tôi lại không nghe tôi nói về Tú Quỳ ? 
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trước khi sử dụng thành quả tim óc, mồ hôi, xương máu của tôi ! một 
cách vô tội vạ. 

ðấy là tất cả suy nghĩ của tôi, ngay khi ñọc bài viết của ðông 
Trình. Song càng tâm sự với anh bạn quý mến của tôi, nỗi bức xúc như 
dịu lại với một lập luận trái hẳn : Phải chăng tôi võ ñoán trong phân tích, 
tổng hợp vấn ñề bằng chủ quan của bản thân ?! Nếu vậy, dẫu cho ñây là 
những lập luận của chính tôi nói với tôi ñi nữa, tôi vẫn cảm thấy có lỗi 
với thầy Xuân và ðông Trình quá rồi ! 

Thầy Xuân và anh ðông Trình có thông cảm nỗi bức xúc phát xuất 
tự ñáy lòng tôi lúc này chăng ? ! nếu hiểu ñược, tôi xin cả hai vị hãy tha 
thứ cho tôi bởi tôi ñã vội vả ngộ nhận một cách tai hại ñối với tư cách 
của hai vị, dù tôi chỉ nghĩ trong lòng ! 

Thế rồi bài viết của ðông Trình ám ảnh tôi mấy ngày ñêm liền ! Tôi 
bị hụthẫng trong niềm tin vào cuộc sống, và cảm như hoài vọng thành ảo 
vọng !... 

ðầu óc tôi xoáy theo những năm tháng tôi ñi tìm thơ ca Tú Quỳ ... 
và dừng lại ở ngày 10.10.1989 ! ngày mà tôi viết ñơn gởi lên ðại tá Lê 
Thế Tiệm giám ñốc Sở Công an Quảng Nam ðà Nẵng - theo ñường Bưu 
ñiện, bảo ñảm - mà tôi ñược biết ông ta là thủ trưởng chuyên án vụ án 
của tôi trước ñây. 

ðơn gởi xong, tôi chờ ñợi hồi âm hoặc báo gọi ñể tôi ñến Sở giải 
quyết với tất cả niềm tin sẽ ñược thoả ñáng. Tôi từng ñược may mắn biết 
rõ: ñối với ngài Lê Duẩn cố Tổng Bí thư ðảng Cộng sản Việt Nam và 
ngài Phạm Văn ðồng cựu Thủ tướng nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà 
của chúng ta, hễ bất cứ người dân nào gởi ñơn hoặc thư ñến hai ngài, thì 
sau ñó không quá 1, 2 tuần là nhận ñược hồi âm của hai ngài ngay. Ít ra, 
về phương diện lịch sự tối thiểu trong giao tế giữa dân và người ñại diện 
dân, ñó là hành ñộng không thể thiếu ñược. Lúc ñó lại nhằm vào thời 
ñiểm ngài Nguyễn Văn Linh Tổng bí thư ðảng Cộng sản Việt Nam ñang 
phát ñộng cao trào “Tư duy ñổi mới” và những buổi tiếp dân của Sở 
Công an Quảng Nam ðà Nẵng mở ra tại ñường Nguyễn Chí Thanh, cụ 
thể thực hiện chính sách... càng củng cố niềm tin tuyệt ñối của tôi về 
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việc ông giám ñốc Sở giải quyết vấn ñề của tôi một cách thoả ñáng, với 
thời gian ngắn nhất, vì nội vụ quá rõ ràng. 

Tuy vậy, 6 tháng sau, tôi vẫn không ñược báo kết quả về việc giải 
quyết ñơn xin của tôi. 

Nội dung ñơn xin : 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------------------- 
ðà Nẵng, ngày 10 tháng 9 năm 1989 

 
Kính gửi : Ông Giám ñốc Công an tỉnh Quảng Nam ðà Nẵng 

 
Kính thưa ông, 

Tôi tên Trương Duy Hy sinh ngày 10.10.1936 tại Minh Hương, 
Hội An, Quảng Nam. Hiện cư trú tại nhà số 31 ðống ða, ðà Nẵng. Trân 
trọng kính xin ông xét cho một việc như sau : Nguyên trước ñây tôi có 
quan hệ với nhóm thơ Sông Hàn nên bị án tù 4 năm và ñược ñặc xá về 
ngày 7.9.1987. Nhà tôi bị lục soát và tịch thu một số sách, tư liệu... ghi 
vào biên bản ngày 9.3.1984. 

Từ ngày ñược ñặc xá ñến nay, qua báo chí tỉnh nhà và qua những 
buổi tiếp dân của quý cơ quan. Tôi tuyệt ñối tin tưởng ở quan niệm ñổi 
mới của quý cơ quan với sự giúp ñỡ mọi khó khăn của dân trong quyền 
hạn của quý cơ quan và của ông Giám ñốc. Tôi làm ñơn này kính gởi lên 
ông, xin ông xét cho tôi nhận lại 3 tập sách “Tú Quỳ danh sĩ Quảng 
Nam” (ñánh máy). Sách này do kết quả công trình biên khảo suốt 18 
năm của tôi. Nội dung ghi lại văn nghiệp của danh nho Quảng Nam, 
không hề vi phạm ñến chính sách, chế ñộ cách mạng chúng ta. Tôi cũng 
kính xin ông cho tôi nhận lại 4 băng ghi âm học tiếng Anh và 1 trong 2 
bàn máy ñánh chữ xách tay ñể làm phương tiện viết, vì tuổi già, tay run. 
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Với nhiệt tình muốn nhận lại chính xác tác phẩm bằng một số tư 
liệu mới tìm ra và chỉnh lại một vài ñiểm thiếu sót, hầu góp phần nhỏ 
vào kho tàng văn học ñịa phương mà tỉnh ñã từng khuyến khích. 

Tôi tha thiết kính xin ông rộng xét chấp thuận. 
Trong lúc chờ ñợi quyết ñịnh của ông, tôi và gia ñình tôi kính xin ông 
nhận nơi ñây lòng biết ơn sâu xa của chúng tôi. 
 Kính ñơn 
 TRƯƠNG DUY HY 
   
 Tôi cố dấu kín nỗi lo buồn, tiếc nuối khi nghĩ ñến tác phẩm Tú 
Quỳ với tất cả mọi người trong nhà, trừ ñứa con thứ 4 của tôi là Trương 
Bách Chiến, nhất là ñối với vợ tôi. Ngặt nỗi bà nhà tôi rất nhạy cảm ! Bà 
cực lực phản ñối bất cứ việc gì tôi ñụng ñến ngòi bút ! - Kể từ sau lần tôi 
bị 4 năm tù ở - Bà ray rức tôi : 

- Với vị trí của anh bây giờ, hãy vứt mẹ ngòi bút ñi là vừa ! Em 
không hiểu nỗi... anh còn tiếc gì mà cứ nhắc ñến “Tú Quỳ... Tú Quỳ 
mãi”!... ñể rồi xem, chẳng có Tú Quỳ ñâu mà sẽ là “Quý Tù !... Quý Tù”... 
mặc sức vào tù cho ñã !? Kinh nghiệm sờ sờ trước mắt ñó... thằng Thắng 
ñổ 19,5 ñiểm vào ðại học Nông Nghiệp, có ai cho phép vào học ñâu !... 
Con Huyền ñó, ñổ 18,5 ñiểm Anh văn có ai cho vào học Tổng học Anh 
văn ñâu !... Con Trang ñó... gần nhất là thằng Chiến, thi vào thi ra ðại học 
Sư phạm Hóa ñều ñỗ thủ khoa, có ai bổ dụng ñâu !... Con út Hảo thi hết 
cấp 3 với số ñiểm 33/40 mà trường ñâu có chịu nhận ñơn ñể nó thi vào ñại 
học!... 

(Hồi bao cấp còn nặng nề, việc chính quyền ñịa phương hành xử với 
gia ñình tôi như thế cũng bình thường thôi, vì thiếu gì gia ñình như tôi, rồi 
việc quá bức xúc tìm cách vượt biên bị bắn bỏ ngay trên bãi biển Thanh 
Bình - ðà Nẵng một thời ai cũng biết, nhưng với nhận ñịnh của bản thân, 
tôi cho ñó là việc nhất thời chứ không thể xảy ra dài dài... Cuối cùng, ñúng 
như sự thật tôi nghĩ... ñứa con thứ tư của tôi ñược bà Nguyễn Thị Lãnh - 
Phó Chủ tịch UBND Quảng Nam hồi ñó can thiệp và cho vào ñại học 
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(theo ñiểm chuẩn) học chính quy cử nhân Sư phạm ngành Hóa học và sau 
này là Thạc sĩ Hóa học phân tích).  

Vậy mà anh còn ức chi nuối tiếc những việc thiếu thực tế ñối với cái 
lo trước mắt : cơm, áo, việc làm cho các con... Anh không thực tế chút nào 
cả!!! 

Trước ñây, tôi chỉ có 1, 2 người chung quanh không muốn tôi biên 
khảo Tú Quỳ, mà chỉ muốn tôi giúp họ bằng cách trao tất cả tư liệu tìm 
ñược ñể họ viết, vì họ tự cho rằng họ mới có ñủ “uy tín và khả năng” ! 
Bây giờ, tôi bị chính vợ tôi là người tích cực chống tôi, vì tôi “tái” nghĩ 
về Tú Quỳ, viết về Tú Quỳ ! Tôi không trách nhà tôi. Tôi càng kính yêu 
bà ta hơn bao giờ hết1. 

Vào thời ñiểm này, tôi và nhà tôi xin phép Công an thành phố cho 
ñi Sài Gòn kỵ giỗ má tôi với thời hạn ñi về nửa tháng.  

Tôi và nhà tôi ở tạm nhà em Diên tôi và ở ñây, tôi ñược Diên trao 
cho tôi hai cuốn sách mỏng:  

- Một cuốn nhan ñề: “Những ngày chưa yên tĩnh” của Khánh Vân 
- Nxb thành phố Hồ Chí Minh 62, Xô Viết Nghệ Tĩnh, lưu chiếu 
30.11.1984, in 11.180 cuốn.  

- Một cuốn nhan ñề: “Tín hiệu bình yếu” của ðặng Ánh do Công 
an tỉnh Quảng Nam ðà Nẵng ấn hành, 6.1986 toàn tập 78 trang khổ 13 x 
19cm.  

Nội dung cuốn “Những ngày chưa yên tĩnh”, ở chương “Sau bức 
bình phong” có ñoạn nhận xét, ñánh giá bản thân tôi khá ñộc ñáo:  

“... Còn gã thi sĩ Trương Duy Hy là ai2? Tại sao là thi sĩ mà không 

thấy có bài thơ nào chuyền tay trong nhóm Tao ðàn Sông Hàn? ðT 83 

                   
1 Dù vợ chồng tôi gây gỗ nhau vì tôi ñộng bút trở lại, tôi vẫn quý yêu bà vì chính bà, một 
phụ nữ chân yếu tay mềm ñã vượt khó, vượt khổ nuôi 5 con và người chồng ở tù tròm 
trèm 8 năm trời, dắt dẫn các con ñều thành công, ñứa nào cũng có trình ñộ ñại học và sau 
ñại học. Tôi cho ñây chính là ñiều không dễ thực hiện, vậy mà vợ tôi ñã thực hiện ñược, 
thực hiện một cách trọn vẹn, cao ñẹp, khiến tôi phải mang ơn nhà tôi ở phần còn lại này 
của tôi.  
2 Nội câu giải trình này ñủ thấy rõ là lúc ñó tôi chưa hề biết làm thơ thì làm sao tôi có thể 
làm thơ phản ñộng, ñể ñược ñưa ñi hầu tòa? Tôi không làm thơ ñược, sao gọi là tôi là thi 
sĩ.  
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mới cho biết gã là người sốt sắn nhất trong công tác tổ chức ngâm vịnh 

cũng như sưu tập thơ. Các tập Tao ðàn Sông Hàn gần hai trăm trang 

ñều do gã tuyển lựa, ñưa vợ chồng Hưng Tiếu Liên Huê xem1 rồi gã tự 

ñánh máy và ñóng lại. Mỗi lần tuyển tập, riêng ñánh máy, Liên Huê ñã 

chi cho hắn sáu nghìn ñồng. Gã làm thư ký của Nhóm, gã làm không 

biết mệt. Về lai lịch ðT 83 chỉ mới biết thời ngụy gã ñã là ñại úy pháo 

binh, ñi học tập cải tạo về và bây giờ là công nhân tổ hợp Trường Sơn, 

chuyên sản xuất giấy, con cái ñã trở thành công nhân. ðứa con út là 

sinh viên trường ðại học Sư phạm Huế2. Vậy thì Trương Duy Hy vào 

Nhóm thơ với ý ñồ gì? Có phải hắn là kẻ phải biết cách nấp kín sau cái 

bình phong ñể ñiều khiển mọi hoạt ñộng không? Cần phải qua tổ hợp 

sản xuất giấy Trường Sơn ñể hiểu về con người này. Và giao nhiệm vụ 

cho ðT83B nữa. Cậu ấy có năng lực phát hiện và chửng chạc hơn 

DDT83, thạo cả Hán Nôm, có ñủ trình ñộ phân tích ý tứ của các bài thơ 

theo thẻ ðường Luật...” 

Còn nội dung sách “Tín hiệu bình yên” của ðặng Ánh (tên in ở 
bìa mặt trước sách và ðặng Ái là tên in ở trang 3 và tiêu ñề in thêm một 
dòng: “Tín hiệu bình yên” - Truyện phim phản gián),  thì không gọi ñích 
danh tên tôi mà hư cấu là “Khang Hy”, (nhưng hầu như ñọc qua ai cũng 
biết ám chỉ tôi).  

Trọn trang 42, ðặng Ái diễn tả cung cách ăn chơi của Trương Duy 
Hy nhưng với cái tên mới: Khang Hy như sau:  

“... Cô gái phục vụ mang tới hai ly cà phê, Hy và Trần Sang, ngồi 
ñối diện nhau 

- Uống ñi em! Hy ñưa tay mời Trần Sang 

Hai người nhấm nháp cà phê, Trần Sang làm bộ rụt rè hỏi:  

                   
1 Thực tình tác giả sách nói sai sự thật quá xa. Chính tôi cũng ñã từng khai khi ñi cung ở 
trại Hòa Sơn là mỗi tháng tôi ñâu có lương, chỉ khi nào ñánh máy xong ba tập thì chị 
Liên Huê bồi dưỡng tôi có 2.000 ñồng thôi (ñiều này ai cũng biết). Với Khánh Vân tôi 
ñược tặng thêm 4.000 ñồng là ñiều không có. Tất cả những bài thơ tôi ñánh máy ñều phải 
qua sự kiểm duyệt và bút ký tắt của anh Võ Bá Huân chứ không phải theo lệnh Liên Huê 
hay bất cứ ai khác.   
2 ðó là ñứa con áp út chứ không phải út - Trương Bách Chiến của tôi  
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- Thưa anh, trong các nhà thơ ðường, anh thích nhất nhà thơ nào? 

Khang Hy gật gù:  

- Thích thì nhiều nhưng có một nhà thơ mà tôi cho là có nhân cách 

lớn. ðó là Lý Bạch. Ông ta dám phản ứng lại chế ñộ ñương thời, những 

phản ứng thật mãnh liệt.  

- Trần Sang tiếp lời: 

- Dạ, vâng, Xưa nay những tác giả lớn ñều phản ứng lại chế ñộ. Ví 

dụ như Balzac ở Pháp, Dicken ở Anh, ðốtxtôipki ở Nga... và gần ñây 

Can-muys, Giăng-pôn-sắc... 

- Em nói ñúng, nhà văn lớn là một vũ trụ, một chính phủ thứ hai. 

Họ có tư tưởng ñộc lập chống lại nhà cầm quyền. Em còn trẻ,. Anh 

trông em có phong thái của một nhà văn lớn, nếu cố gắng thì... 

- Anh quá khen, anh mới là nhà văn lớn, ñã từng nhận giải thưởng 

của Tổng thống cơ mà! 

- Vì chuyện ñó mà anh phải ñi cải tạo năm năm. Họ khắc nghiệt 

lắm. Thụy An, Nguyễn Hữu ðang, Trần Dần... ở ngoài Bắc còn phải cải 

tạo lâu hơn. Nhưng nhà tù không giết ñược nhà văn. Tên tuổi họ sống 

mãi.  

Mỹ Dung lại thỉnh thoảng liếc nhìn Khang Hy và Trần Sang. Vừa 

tươi cười chào hỏi những người khách khác, bà vừa quan sát họ, ñó là 

Trương Bá Phước1 

Hy rù rì: 
- Em cứ tới cho vui. Hội thơ lúc nào cũng mở cửa ñón em...”2 

                   
1 Không biết tôi là nhân vật nguy hiểm quan trọng ñến cỡ nào mà lắm trinh sát theo dõi 
thế. Còn tên Trương Bá Phước nói ñến trong sách tôi hoàn toàn chẳng biết. Tất cả lời ñối 
thoại ở trên, tôi Trương Duy Hy chưa bao giờ nghĩ và cũng chưa bao giờ tỏ lộ với ai bởi 
vì ñó không phải là tư duy của tôi, thấp hèn quá. Hồi ấy, tôi ñâu có thì giờ mà ngồi quán 
cà phê, tôi lo làm việc ñể kiếm tiền nuôi hai mẹ già và lũ con ñang còn ñi học, làm gì tôi 
có thì giờ, có tiền ñi cà phê!  
2 Cũng trong chuyến này, tôi có ñưa cho Cung Tích Biền xem hai tập sách trên. Vừa nhìn 
bìa sách Biền nói ngay: Tôi ñã ñọc rồi, chỉ việc người viết bảo thầy rượu chè say sưa là 
hoàn toàn sai, hoàn toàn không biết chi về thầy. Có bao giờ thầy say bia, say rượu ñâu 
thầy có bao giờ uống ñâu mà bảo say. Chỉ một yếu tố ñó gán cho thầy là ñủ làm cho bạn 
ñọc không buồn xem sách rồi. (Biền là nhà văn nổi tiếng miền Nam suốt mấy thập niên 
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ðiều ñã làm vợ tôi bức xúc là kết quả những gì vợ tôi ñã rút ra từ 
kinh nghiệm của cuộc sống. Bà biết rõ, cảnh tội tù của tôi vô cùng oan 
uổng, tôi chỉ là con chốt “thí” ở vào thời ñiểm cần phải “thí” ? tôi vô tội 
! Vậy mà tôi vẫn phải “ngon lành” nhận lãnh bản án “phản ñộng, một 
nhân tố nguy hiểm cho chính quyền chuyên chính vô sản!”, gây bao 
nhiêu tai họa cho gia ñình cả vật chật lẫn tinh thần, cuộc sống... khiến 
nhà tôi phải một tay lo phụng dưỡng mẹ già, nuôi và dạy dỗ 5 con ñạt 
trình ñộ ñại học... chuyện không ñơn giản tí nào !... Kết quả ấy là ñúc kết 
của mồ hôi, nước mắt, tảo tần, ñảm ñang của vợ tôi, ngoài sức tưởng 
tượng của tôi ! ðôi khi tôi nghĩ, giá như ñổi ñịa vị của vợ tôi vào thời 
ñiểm ấy dễ gì tôi ổn ñịnh ñược kinh tế cho gia ñình ñông con, lại còn 
hướng dẫn cho chúng học giỏi, ñậu cao, nên người. Bởi vậy, tôi không 
thể sai lầm khi khẳng ñịnh rằng nhà tôi chống tôi chỉ vì tôi ñam mê sự 
nghiệp thơ ca Tú Quỳ không ñúng lúc.  

Bởi vậy, ñánh giá cao một vấn ñề là một việc, còn ñem vấn ñề ra 
phổ biến lại là một việc khác, nó phải tùy thời tùy lúc và tùy vấn ñề... ðó 
là ước mong của nhà tôi ñối với tôi, ñòi hỏi tôi phải sáng suốt hành xử. 

Không ñể bụng ñược ! tôi tìm ñến tâm sự  với  chị Mỹ Linh. Tôi có 
trao chị xem 2 tấm hình của Viện trưởng Ngô ðồng tặng tôi.  

Sau vài phút suy nghĩ, chị bảo : 
- ðể tôi hỏi lại ðông Trình xem sao... chỉ có ðông Trình lên chiến 

khu dạo ấy mới không biết Hy thuyết trình... mới không biết Hy biên 
khảo Tú Quỳ... mà cũng lạ hỉ ? vô lẽ ông Xuân không nhắc ñến ? ðông 
Trình và ông Xuân là 2 cây bút gắn bó với ðất Quảng chặt chẽ lắm... tôi 
biết... 
 - Em ñịnh viết một bài ñể giải tỏa thắc mắc của ðông Trình, ñồng 
thời ñể ñánh tiếng xin lại tác phẩm Tú Quỳ danh sĩ Quảng Nam mà công 
an Quảng Nam ðà Nẵng ñang còn giữ của em. 
 - ... Ừ, làm ñược rứa thì tốt quá ñi chứ. Tôi thấy vấn ñề này Hy cần 
phải lên tiếng. Rất là danh chánh ngôn thuận, miễn sao mình không làm 

                                                         

60 - 70 của thế kỷ trước tên thật của anh là Trần Ngọc Thao, người Chiên ðàn Quảng 
Nam).  
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chính trị, không làm ñiều sai quấy ñối với chính sách, mình chỉ xin lại 
tác phẩm có nội dung văn học ñịa phương Quảng Nam... Tôi có nghe 
việc này, Tỉnh ủy rất quan tâm... không riêng gì Tú Quỳ, còn nhiều lĩnh 
vực khác kể cả lĩnh vực quân sự với những anh hùng trong chống Pháp 
chống Mỹ nữa... 
 - Hôm nào viết xong em sẽ trao chị xem, trước khi ñưa ñến ðất 
Quảng... 
 Vấn ñề ðông Trình ñặt ra trong số báo 61/1990 chỉ xoáy vào mấy ñiểm 
: 
 * Ông Tú Quỳ là ai ? 
 * Thi ca ông gồm những gì ? 
 * Tại sao chỉ có một vài bài của ông ñược nhắc ñến (khá ñộc ñáo) 
mà chẳng có nhà biên khảo nào lưu tâm sưu tầm. 
 * ðã ñến lúc người làm văn học cần phải làm việc này ñể sáng tỏ 
một thiên tài Quảng Nam, tránh cảnh “râu ông cắm cằm bà”.  
 Dựa vào cách ñặt vấn ñề của ðông Trình, tôi bố cục bài viết của 
tôi thành 5 phần, mỗi phần ñều có những minh chứng cụ thể người và 
việc : 
 * Xác minh gốc tích ông Tú Quỳ. 
 * Xác minh Tú Quỳ là một nhà thơ. 
 * Nêu ñích danh những vị ñã có công biên khảo về sự nghiệp thơ 
ca Tú Quỳ ñã tiếp xúc với tôi. 
 * Nêu chính xác ngày tháng và nơi mà thơ ca Tú Quỳ ñược phổ 
biến trước quần chúng Quảng Nam với phản ứng của quần chúng sau 
khi thưởng thức thơ Tú Quỳ. 
 * ðặt vấn ñề : Thời ñiểm này cần phổ biến thơ ca của Tú Quỳ ñể 
khỏi mai một thiên tài trong lĩnh vực văn học Quảng Nam; ñồng thời 
cũng là “trọng ñiểm” của bài tôi viết, vì dựa vào những lý lẽ trong bài, 
tôi có dịp gióng lên hồi chuông “chính danh, chính ngôn” ñể công an 
Quảng Nam ðà Nẵng “nghĩ lại” mà trả cho tôi tác phẩm Tú Quỳ danh sĩ 
Quảng Nam. ðược vậy, tôi sẽ ñáp ứng hoài vọng của giới yêu văn học 



136 

tỉnh nhà và ñáp ứng yêu cầu của tỉnh ủy trong chính sách bảo lưu văn 
học ñịa phương chúng ta. 
 Tự tay, tôi sao làm 3 bản : 
 - 1 gởi báo ðất Quảng (ngày 05.3.1990) 
 - 1 gởi kèm theo với một lá ñơn xin Phòng An ninh ðiều tra công 
an tỉnh Quảng Nam ðà Nẵng (nơi ñã giữ toàn bộ “tang vật” tịch thu từ 
nhà tôi ñêm 09.3.1984). 
 - 1 lưu. 
 Sở dĩ lần này tôi không gởi ñơn lên Giám ñốc Lê Thế Tiệm, vì tôi 
nghĩ ông quá bận công vụ, nên có gởi nữa cũng không ñược lưu tâm. Tôi 
quay sang gởi cho Phòng An ninh ðiều tra công an Quảng Nam ðà 
Nẵng. Tôi nộp ñơn tại Phòng trực ban ñặt ở cạnh cổng chính Sở Công an 
Quảng Nam ðà Nẵng. Tại ñây cán bộ trực ban Nguyễn Xuân Hải nhận 
ñơn ghi vào sổ trực lúc 8 giờ 30 ngày 05.3.1990. Anh Hải bảo tôi : 
 - Tôi ñã vào sổ trình phòng. Anh cứ ra về, chờ giải quyết. 
 - Thế bao giờ tôi trở lại ñây ñể biết kết quả. 
 - Tôi chưa biết thời gian Phòng giải quyết cho anh... anh nghĩ một 
chút rồi tiếp : Anh cứ về, khoảng 2 ngày nữa anh ñến xem sao ! 
 ðúng 2 hôm sau tôi ñến. Một cán bộ khác trực ban. Tôi yêu cầu 
cho tôi biết kết quả. Anh ta lục sổ dò ngày nhận hồ sơ của tôi, xong anh 
nhắn một cán bộ ñang lên phòng nói lại cho phòng biết tôi chờ. 
 Chỉ vài phút sau, vị ñại diện phòng ra gặp tôi. Anh ta là Phó Phòng 
An ninh ðiều tra. Anh bảo : 
 - Chúng tôi ñã nhận ñơn của anh rồi và Phòng ñang xét... 
 - Nhân tiện, tôi xin gởi bổ túc cho ñơn vừa rồi - vừa nói tôi vừa 
trao bài viết gởi ðất Quảng - ñể quý Phòng thêm yếu tố giúp ñỡ tôi. 
 Anh cầm bài viết của tôi, nhẫm ñọc: “Tại sao chưa có một công 
trình nghiên cứu về nhà thơ Tú Quỳ”? rồi chậm rãi ñọc hết cả bài. Xong 
anh trao lại tôi: 
 - ðây là bài báo... chúng tôi ñâu có quyền kiểm duyệt... anh hãy 
mang sang tòa soạn ðất Quảng làm việc chứ ? 
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 - Vâng, tôi ñã làm việc ñó rồi, còn bản này tôi muốn trình lên 
phòng ñể phòng biết nguyên nhân tôi xin lại tác phẩm Tú Quỳ của tôi, vì 
tác phẩm ấy không liên hệ gì ñến vụ án trước ñây... 
 Toàn bộ ñơn gởi cho Phòng An ninh ðiều tra tỉnh kỳ này, tôi có 
ñính hậu 2 bản sao “Biên bản tạm giữ tang vật”, “Biên bản khám xét nhà 
và bắt theo lệnh khẩn cấp”... trong ñó có ghi “3 sổ Tú Quỳ” còn ñậm nét. 
ðối với tôi, ñây là việc làm có hậu ý. Tôi muốn Sở quan tâm ñến việc 
cần thiết, chính ñáng mà tôi có quyền thu hồi tác phẩm Tú Quỳ của tôi. 
Còn việc trả hay không chưa là ñiều cần thiết, miễn sao có lý do tôi ñã 
xin lại với ñầy ñủ chứng cớ ñể kiện tụng về sau. 
 Tôi ñem bản lưu trao chị Mỹ Linh xem. Chị rất hài lòng về nội 
dung bài tôi viết. 
 Lúc 8 giờ 30 ngày 05.3.1990 tôi ñến tòa soạn ðất Quảng. Tại ñây, tôi 
ñược anh ðỗ Văn ðông tiếp ở trước hiên nhà anh. Anh có mời tôi dùng 
nước. Anh chăm chú nghe tôi trình bày và ghi ít ñiều vào sổ tay, chung 
quanh vấn ñề bài viết của tôi. Xong, tôi trao anh xem bài viết của tôi. 
 Anh ñọc rất kỹ rồi gấp lại ñặt ngay tại bàn. Anh nói : - Tôi tưởng 
bài anh viết có ý chống ñối ðông Trình... chứ viết thế này tốt quá ! Bài 
anh có thể ñăng ñược, anh ñể tôi nhận trao lại Ban Biên tập... 
 Bỗng tôi giật mình vì nghe không lầm “... Tôi tưởng anh có ý 
chống ñối...” mà nghĩ rằng, ñiều tôi mặc cảm với tất cả mọi người quanh 
tôi, bởi cái nhìn cố chấp, ñầy thành kiến của họ ñối với tôi nó ñược 
khẳng ñịnh rồi! Bất cứ ở ñâu - Cán bộ và chính quyền - cũng chỉ thấy tôi 
là kẻ ñối lập chính trị nguy hiểm ! Kẻ chống phá ðảng, chính quyền 
nguy hiểm!!!... Tại sao tôi phải chống ðông Trình nhỉ ?! 
 Qua suy nghĩ của anh ðông vừa biểu lộ, nó phản ánh trung thực 
quan ñiểm của con người - cán bộ - cùng chính sách của ðảng và nhà 
nước ñể tôi rõ hơn thế nào là “tư duy ñổi mới” do Bộ Chính trị ñề ra. 
 ... Tôi theo dõi phản ứng của ðất Quảng ñối với bài viết của tôi... 
một tuần... một tháng... tôi ñược biết nó bị rơi vào quên lãng ! 
 Tôi vội vàng chạy ñến gõ cửa nhà thím tôi - Phan Thị Viên - Thím 
từ Hà Nội về ðà Nẵng làm việc sau ngày giải phóng miền Nam, cán bộ 
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của Sở Văn hóa tỉnh và là nhà phê bình văn học. Tôi tin rằng ở lĩnh vực 
thím ñang phụ trách, thím có thể ñánh giá việc tôi làm. Niềm tin của tôi 
ñược ñặt ñúng chỗ1. 
 Thím tiếp tôi gần 2 tiếng ñồng hồ tại tư thất gần biển Thanh Bình. 
Sau khi nghe tôi trình bày sự việc và ñọc kỹ bài viết của tôi, thím bảo : 
 - Lạ nhỉ ! nội dung bài này rất ñạt, ñúng trọng tâm... sao lại bỏ 
qua!... Vừa rồi thím ñi họp, Tỉnh ủy có ñặt vấn ñề bảo lưu văn học ñịa 
phương, xem ñó là một trong những công tác mà Hội Văn hóa Nghệ 
thuật Quảng Nam cần phải triển khai ñể tránh tình trạng thất thoát tư 
liệu. Bài này rất tốt... ñáp ứng yêu cầu của Tỉnh ủy, của Hội mà. 
 Trầm ngâm giây lát, thím nhìn tôi : 
 - Thế Hy có thể trao bài này cho thím ñể chiều mai thím ñi tìm gặp 
các anh bên ðất Quảng hỏi xem sao... 
 Tôi trao cho thím và trao cả 2 tấm hình thuyết trình. 
 Tội nghiệp thím tôi ! thím ñúng là người yêu văn học ! Thím sốt 
sắng ngoài sức tưởng tượng của tôi. Thím bỏ nhiều buổi lui tới tòa soạn 
và nhà riêng anh Thanh Quế - Tổng Biên tập. Hễ mỗi lần ñến nơi là 
nhằm lúc anh vừa mới ra ñi !... Cuối cùng rồi thím cũng gặp anh Thanh 
Quế. Theo ý thím, thím muốn trao ñổi vấn ñề này với anh Quế vì anh là 
ñầu tàu của tòa soạn ðất Quảng. 
 Tuần lễ sau tôi ñến nhà thím. Thím bảo : 
 - Bài của Hy chưa ñến tay anh Quế nên anh không biết. Có lẽ thư 
ký tòa soạn trao bài của Hy cho anh Hải Học, vì anh Học phụ trách ñề 
mục biên khảo. Xem bài Hy anh Quế nhất trí với nhận ñịnh của thím, bài 
viết tốt, ñáng ñược in... Thím trao bài của Hy cho anh rồi. Hy yên tâm, 
nếu không in kịp số này thì số tới sẽ có bài của Hy. Bây giờ ñã ñổi mới 
tư duy rồi, các anh là những cán bộ năng nổ, tích cực trong việc ñổi mới 
này, các anh không phí bỏ chất xám, nếu chất xám ñó ñi ñúng hướng 
chính sách... mà bài của Hy thì ñúng quá, có gì phải thắc mắc... 
                   
1 Trong dịp này tôi có mang ñến nhà thím các bộ hình vẽ lớn nội dung các bài văn tế của 
Tú Quỳ. Tôi thuyết tình cho thím nghe và thím rất thán phục nội dung, bút pháp Tú Quỳ. 
(Thím Phan Thị Viên là vợ của chú tôi nhạc sĩ Trương ðình Quang, nhà lý luận, nghiên 
cứu, phê bình âm nhạc). 
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 Nghe thím nói như cỡi tấc lòng, tôi vô cùng phấn khởi. 
 Sau ñấy, tình cờ Hồng Minh - con trai anh ðông Trình - ñến thăm 
Chiến - con tôi - nghe ñâu hai cu cậu mến nhau qua một chầu cà phê ở 
quán cóc nào ñó. Trước ñây Hồng Minh có nghe tên tôi - Hồng Minh nói 
thế - và bây giờ mới gặp mặt. Ngoại hình và phong cách của Hồng Minh 
biểu lộ một thanh niên năng nổ, hiểu biết, dễ mến, ăn nói lịch thiệp. 
 Qua câu chuyện với Minh, tôi ngạc nhiên Minh có ñọc bài viết của 
tôi gởi ðất Quảng. Tôi hỏi : 
 - Báo chưa ra, sao cháu biết bài của bác. 
 - Cháu ñang cộng sự với một vài tòa soạn, thành thử cháu cũng 
nghe biết chút ít... Bài bác viết ñúng trọng tâm... nhưng dường như số tới 
dành cho những bài có liên quan ñến phố cổ Hội An... 
 Chỉ mới gặp Hồng Minh có vài phút, nhưng qua giao tiếp của 
Hồng Minh, tôi tin rằng Hồng Minh nói thật. 
 Khi Minh ra về, tôi tư lự cả buổi : Không biết có nên tin thím biết 
ñể xác nhận ñiều này ? Chẳng lẽ lại làm phiền thím thái quá vậy sao ?! 
Thôi ñành ñợi thời gian nữa sẽ hay. 
 Buồn quá mà chẳng biết tỏ cùng ai ! Tác quyền biên khảo Tú Quỳ 
của tôi có thể bị tước ñoạt dưới hình thức này hoặc hình thức khác 
chăng?... Bỗng tôi nảy ra ý nghĩ phải viết lại hồi ký “Trên ñường ñi tìm 
cụ Tú Huỳnh Quỳ”, ñể sau này, khi tôi nằm xuống, con tôi sẽ sử dụng nó 
phản ánh việc làm của tôi trước công luận. Tôi cũng tin tưởng một vài 
bạn bè ñã nổi tiếng một thời, trên văn thi ñàn miền Nam trước ñây, là 
những chứng nhân ñã thưởng lãm tác phẩm biên khảo về Tú Quỳ của tôi 
xác nhận công trình của tôi có phải là ñiều ñáng tội không? 
 Sau khi khởi thảo vài ngày, tôi viết thư gởi cho Tường Linh và 
Cung Tích Biền, kể lại những ñiều suy nghĩ vừa rồi. Tôi ñược hồi âm 
của Tường Linh ngay. Trong thư anh có ñoạn : 
 “... ðọc thư Hy, mừng lắm và cũng buồn lắm : chắc chắn mình là 
một trong những chứng nhân về kỳ công sự nghiệp cụ Tú Giảng Hòa mà 
Hy ñã sưu tập với vô vàn công phu tim óc. Không thể nói khác ñược, 
không ai có quyền nói khác ñược...”. (Thư ñề ngày 23.3.1990). 
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 Tập hồi ký này tôi soạn thành 4 phần : 
 Phần I : Nguyên nhân sâu xa thúc ñẩy tôi ñi tìm Tú Quỳ. 
 Phần II : Công việc biên khảo với sự kiện dẫn chứng cụ thể : 
 - Khó khăn về mặt chủ quan. 
 - Khó khăn về mặt khách quan. 
 - Sự thành công phổ biến thơ ca Tú Quỳ trước quần chúng - giới 
hạn tại 2 ñịa phương : ðà Nẵng - Hội An. 
 - Trở lực nặng nề từ sau 1975 ñến nay. 
 Phần III : Lòng tha thiết bảo lưu văn học của vài bạn yêu văn học 
ñịa phương Quảng Nam, hoặc e dè hoặc mạnh dạn cố vực Tú Quỳ ñứng 
lên và “ñi thăm khắp miền ñất nước”. 
 Phần IV : Phần kết với tâm tư nguyện vọng của tôi. Lúc phác thảo 
ñến mục phổ biến thơ ca Tú Quỳ tại ðà Nẵng - Hội An, tôi mang ñến 
cho anh Dật xem, va thuật mấy viaacj tôi vừa làm.  
 Anh Dật nghe tôi kể ñến ñây... anh hỏi tôi:  
 - Thế anh có ñịnh xuất bản không ? 
 Chưa vội trả lời, tôi hỏi lại anh : 
 - Nội dung thuật lại ñoạn tôi gặp anh... anh thấy có gì sai với sự 
thật không ? 
 Rất khiêm tốn, anh ñáp : 
 - Gần 20 năm trôi qua, tôi không nhớ hết. 
 - Anh thấy tôi có cần phải sửa lại cho bớt “trung thực” chăng ? 
 Anh cười!!!... Tôi tiếp : 
 - Tôi ñịnh tiếp tục chỉnh lý rồi mới xin xuất bản.  
 - Tôi rất ñồng ý với anh nhưng phải thận trọng việc làm này...  
 Vào những ngày ñầu trung tuần tháng 4.1990, nhân dịp ñi Sài Gòn 
giải quyết mấy việc cho gia ñình, tôi mang theo tập hồi ký viết dở, cùng 
những tư liệu có liên quan ñến các bài viết về Tú Quỳ, trao cho anh 
Tường Linh và Cung Tích Biền xem. Cả 2 anh có ñồng quan ñiểm như 
anh Dật. Trong dịp này Cung Tích Biền có giúp tôi một số tiền làm lộ 
phí và biếu tôi 2 tác phẩm của anh vừa xuất bản : “Một thời lưu lạc”; 
“chim cánh cụt”. 
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TÁC PHẨM “TÚ QUỲ DANH SĨ QUẢNG NAM”  
ðƯỢC PHỤC HỒI TRONG HOÀN CẢNH MỚI 

 
 Vào lúc 3 giờ chiều ngày 15.8.1990, khi ñang ngồi viết hồi ký, tôi 
nghe tiếng mở cổng, nhìn ra, tôi thấy có vị khách lạ, thấp người, mà cách 
phục sức của anh cho tôi linh cảm anh là một cán bộ. Tôi bước vội ra 
cổng chào hỏi : 
 - Xin lỗi anh, anh hỏi ai ? 
 - Có phải ñây là nhà ông Trương Duy Hy không ? 
 - Vâng, tôi là Trương Duy Hy... có việc chi không anh ? 
 Vừa ñẩy xe qua cổng, anh vừa nói : 
 - Có chứ... có mới tìm ñến anh chứ... tôi là Hoàng Minh Nhân...  
 Tôi cố moi ký ức xem anh là ai, nhưng tuyệt nhiên ký ức tôi chưa 
in hình anh, anh là một người khách hoàn toàn xa lạ... 
 Tôi mời anh ngồi ở phòng khách, rồi vội vã ra sau rót 2 tách nước trà 
mời anh dùng. ðồng thời tôi hỏi anh có việc gì quan hệ ñến tôi chăng ? anh 
bảo : 
 - Tôi vừa ở Sài Gòn mới về. Trước khi về, tôi gặp Cung Tích 
Biền. Qua trao ñổi với Cung Tích Biền, tôi biết anh có công trình biên 
khảo sự nghiệp thơ ca Tú Quỳ, nhưng nay bị công an Quảng Nam ðà 
Nẵng tịch thu... 
 - Vâng, ñó là sự thật. 
 - Hôm nay tôi ñến gặp anh ñể trao ñổi vấn ñề ấy... rồi anh nhìn 
tôi... à, bài anh viết trả lời ðông Trình, tôi có xem. Nội dung rất tốt. Tạp 
chí chúng tôi ñã cho in vào số 65... có lẽ 10 ngày nữa sẽ phát hành... 
 - Rất cảm ơn anh, tôi tưởng bài tôi bị trôi rồi vì ñợi lâu quá mà 
chẳng thấy tăm hơi ñâu cả ! Không ngờ các anh lại chiếu cố... 
 - Mấy số báo trước, bận các vấn ñề thời sự nóng hổi như vụ phố cổ 
Hội An... nên ñành phải gác lại ñến nay mới in ñược. Vả lại, tính chất 
của loại biên khảo thì như thế cũng chưa chậm... 
 Dịp này tôi sơ khởi trình bày một số câu hỏi của anh ñặt ra xoáy 
vào việc ñánh giá tác phẩm, số lượng tư liệu ñích thực có trong tay tôi... 
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 Xong anh ra về và 8 giờ 30 sáng 03.9.1990 nghĩa là sau 3 ngày tôi 
ñược anh bạn quý mến của tôi mang ñến tặng ðất Quảng 65, và trao tất 
cả niềm vui của anh cho tôi. Tôi và anh trao ñổi về tác dụng của bài báo 
với lòng tràn ñầy phấn khởi. Anh Hoàng Minh Nhân quay lại gặp tôi. 
 Trong buổi gặp mặt lần này, tôi giới thiệu nhà tôi và 3 chúng tôi 
ngồi ở phòng khách trao ñổi việc phổ biến thơ ca Tú Quỳ. Ngoài vấn ñề 
chính, tôi hiểu thêm về anh qua những ñiều anh tâm sự : 
 - Tôi là một ñảng viên. Từ trước ñến nay tôi luôn luôn quan tâm ñến 
chất xám ở tỉnh mình. Tại Quảng Nam này chất xám không ít... Anh thấy 
ñó, hầu hết chất xám Quảng Nam mình ñều chảy ra các vùng xa xăm khác: 
Hà Nội, Sài Gòn... ðó là một thiệt thòi lớn lao nhất ñối với ñất Quảng Nam 
này. 
 Anh thuật việc anh khắc phục mọi khó khăn... giúp ñỡ một tay kỹ 
sư dầu khí - kỹ sư giỏi - người Quảng Nam, thất nghiệp, ñang ngồi lê la 
vỉa hè thành phố ðà Nẵng vá xe nuôi miệng!... có ñược việc làm hợp với 
khả năng tại Vũng Tàu - mà không thể tại Quảng Nam ! Gần nhất, anh 
vất vả ngược xuôi chạy cho ra món tiền 200.000ñ giúp ñỡ nhà văn lão 
thành Nguyễn Văn Xuân ñể ông ta có ñiều kiện hoàn thành một tác 
phẩm theo yêu cầu của Hội... 
 Xong anh gút câu chuyện : 
 - Hôm nay ñến với anh, không ngoài mục ñích vì bảo lưu công 
trình biên khảo về sự nghiệp thơ ca Tú Quỳ của anh, vậy vấn ñề ñược 
ñặt ra là anh nên viết một lá ñơn nhờ Hội Văn học Nghệ thuật Quảng 
Nam ðà Nẵng can thiệp với Công an trả tác phẩm cho anh. Sau khi Hội 
xin ñược, anh hợp tác với Hội ñể sử dụng tác phẩm ñó. Ý anh nghĩ thế 
nào1 ? 
 - Thành thật mà nói, vấn ñề anh vừa ñặt ra, tôi thấy không có gì trở 
ngại về phía tôi... Có ñiều Hội can thiệp... biết có kết quả chăng ? tôi dè 
dặt ñặt ngược vấn ñề. 

                   
1 Kể từ ñây thỉnh thoảng anh ñến an ủi, khích lệ tôi viết lại Tú Quỳ và rồi tôi ñã nghe lời 
anh. Sau này tôi mới biết, vì anh năng lui tới gặp tôi nên anh bị phê bình gắt gao, nhưng 
anh vẫn không ngại vì nghĩ rằng việc làm của anh và tôi là chính ñáng. 
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 - Tôi khẳng ñịnh với anh, bằng mọi giá với hết sức mình, tôi chắc 
chắn phải ñược. Thơ ca Tú Quỳ là vốn văn học chung của dân Quảng 
Nam. Nó có vi phạm gì ñối với chính sách nhà nước mà lại không trả 
cho anh... Thôi ñược, anh cứ viết ñơn ñi... có thể vài ngày nữa tôi và anh 
Hải Học sẽ ñến làm việc với anh... 
 - ðược vậy thì tốt quá ! nếu các anh thấy không có gì trở ngại, tôi 
xin ñược tiếp hai anh tại ñây vào chiều mốt, thứ tư 05.9.1990 lúc 3 giờ... 
 Anh chào vợ chồng tôi ra về. Câu chuyện mà tôi nghe người bạn 
của tôi kể lại sau khi ñược giáo sư Hoàng Châu Ký nói với anh ta, còn 
lởn vởn trong ñầu tôi : “... Ông Hy ấy mà ... nếu có lấy ñược tác phẩm 
Tú Quỳ, ổng cũng giữ kín chứ không chịu hợp tác với mình làm cái việc 
phổ biến ñâu. Nghe nói ông từng tuyên bố : Sống ñể ñó, chết mang 
theo...”! Tôi mong rằng, ở thời ñiểm này, người bạn thuật lại lời nói của 
giáo sư chỉ xảy ra trong giấc mơ!... Tôi còn nhớ, năm ngoái, trước khi 
ñến dự lễ thành hôn của con chị Mỹ Linh, vợ chồng tôi, anh Võ Trọng 
Hòa, Hiệp Phố có ghé ñến anh Quang Tường. Tại ñây, tôi gặp giáo sư 
Hoàng Châu Ký. Tôi ngõ lời xin lỗi giáo sư vì ñã nói dối với giáo sư 
rằng : “mất tác phẩm Tú Quỳ”, bởi lý do rất ñơn giản, cuộc gặp gỡ giáo 
sư hồi ấy là buổi sơ ngộ, lại nhằm vào thời ñiểm sự cách biệt giữa người 
của chế ñộ cũ với một cán bộ cao cấp như giáo sư chưa hài hòa... Giáo 
sư tỏ vẻ hiểu ñiều ñó và bảo tôi, những ngày tháng tới, giáo sư sẽ xin 
công an trả lại tác phẩm Tú Quỳ cho tôi. 
 Hôm nay gặp anh Hoàng Minh Nhân ñặt ñiều kiện hợp tác sau khi 
nhận lại tác phẩm, phải chăng là sự trùng hợp về một ý nghĩ của các vị 
cách mạng dành cho tôi ?! 
Khoảng ñầu tháng 11.1990 tôi viết xong hồi ký “Trên ñường ñi tìm Tú 
Quỳ” ñến hết ñoạn thi hành án ở Tiên Lãnh, về ñoàn tụ với gia ñình (tạm 
dừng bút ở ñây). Tiếp ñó là tôi bỏ nhiều thời gian ñể ñọc lại, bổ túc 
những thiếu sót... ðến khoảng gần cuối tháng 11.1990 tôi có trao cho 
anh Hoàng Minh Nhân xem, cho ý kiến.  
 Mấy ngày sau anh ñem trả lại tôi và anh bảo là anh xúc ñộng nên 
có viết mấy dòng trong bản thảo ñó, ñể làm vật kỷ niệm... 
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 Mấy dòng ñó như sau:  
30.11.1990 

 
 “Tôi ñã ñọc liền một mạch hồi ký của anh từ 20h ñến 24h ñêm qua.  

Cảm ñộng, khâm phục và biết ơn! 

Bởi ít có người yêu văn học, có ý thức công dân ñối với tiền nhân 

như anh ñối với ông Tú Quỳ. Cách sống, cách làm việc kiên trì ñầy tâm 

huyết cho một ý ñồ làm sống dậy của danh nhân ñã mai một theo thời 

gian và hoàn cảnh ác nghiệt của cuộc sống trên 20 năm qua của anh 

không cảm ñộng, khâm phục và biết ơn sao ñược! 

Cái tính cách của anh thật là Quảng Nam. Người Quảng Nam cần 

phải có một thái ñộ sống và một trách nhiệm cao cả và thiêng liêng như 

thế, mới mong bảo tồn ñược gì tốt ñẹp nhất trong phong cách Quảng 

Nam vừa gan góc, vừa thông minh, vừa ñầy lòng nhân ái và tự hào! 

Tôi nghĩ rằng, những ngày bị còng ở Hòa Sơn, anh chịu ñựng và 

vượt qua ñược có lẽ là do sự nghiệp văn thơ của cụ Tú Quỳ còn dỡ 

dang, còn kêu gọi ở anh lòng dũng cảm sống ñể hoàn tất một công việc 

quan trọng mà anh theo ñuổi cả cuộc ñời. Tôi coi việc anh bỏ cả ñời ñể 

trả về cho Tú Quỳ cái danh giá ñích thực một tài năng, một con người là 

lý tưởng ñời anh. Mà lý tưởng ấy nghĩ cho cùng là một lý tưởng ñẹp ñẽ, 

cụ thể. Tôi mong ai cũng tìm cho mình một lý tưởng như thế ñể tự trang 

bị cho mình lòng ham sống và quyết sống ñể làm tròn lý tưởng của mình, 
thì cả dân tộc ta sẽ có nhiều sức mạnh. Mà lý tưởng cụ thể như anh tìm 

thấy cũng là lý tưởng của ðảng ta, của nhân dân ta. Bởi không có lý 

tưởng nào lớn hơn là tìm thấy tâm hồn cao ñẹp và tài trí tuyệt vời của 

truyền thống tốt ñẹp của cha ông. Vì có tìm thấy cái cốt lõi thiêng liêng 

của dân tộc rồi, ta sẽ không loạng choạng, ngã nghiêng khi tìm thấy 

những gì tốt ñẹp của loài người ñúc kết nên, cũng như lý tưởng mà loài 

người ñang cam go phấn ñấu tìm kiếm từng ngày một... 

Tôi tin, nếu anh làm tốt nhất việc tìm ra giá trị lớn của cuộc ñời và 

sự nghiệp Tú Quỳ - một danh nhân của Quảng Nam, của Việt Nam, là 



146 

anh ñã không chỉ làm tròn sứ mệnh của một công dân yêu nước, yêu 

nhân dân, yêu ðảng một cách trung thực, chân chính và tốt ñẹp nhất.  

Tôi nói vậy là tôi tin cuộc ñời anh sẽ gắn chặt với cuộc ñời cụ Tú 

Quỳ. Và cũng tin, trong sâu thẳm nhất cuộc ñời anh, anh không thể là 

người phản lại cái lý tưởng cụ thể là dành cuộc ñời cho Tú Quỳ 

Hy vọng sớm có sách biên khảo về Tú Quỳ” 
 Ký tên,  

 Hoàng Minh Nhân1 
 

Trung thực mà nói, nội dung bức thư này là một niềm khích lệ lớn 
lao với tôi ñể tôi thêm quyết tâm sớm hoàn tất tác phẩm Tú Quỳ Danh Sĩ 
Quảng Nam. Và cũng bắt ñầu từ ñây, thỉnh thoảng anh ñến thăm và 
ñộng viên tôi viết lại những sáng tác của cụ Tú mà tôi ñang tái chấp bút.  

Càng ngày anh và tôi càng thân thiện hơn. Tiếp ñó, anh chị Nhân 
lần lượt ñưa các cháu Thủy, cháu Sơn Trà, cháu Linh ñến cho tôi kèm 
toán lớp 8 và lớp 9; mỗi cháu ñều học tôi 2 niên khóa và ñều ñạt kết quả 
tốt  lên cấp 3. Nay các cháu ấy ñều là những cán bộ tốt phục vụ chính 
quyền ðà Nẵng.  

Năm sau, 1991 là năm khánh thành từ ñường tộc Huỳnh Giảng 
Hòa - ðại Lộc, tôi ñược tộc mời dự và nói chuyện về sự nghiệp văn học 
cụ Tú. Buổi khánh thành ñược tộc trang trí, tổ chức hoành tráng, chu 
ñáo. Hậu duệ tộc từ Nam, Bắc và các tỉnh miền Trung ñều về tham dự 
khoảng hơn 500 con cháu, trông bề thế lắm. 

Trong hàng con cháu có vợ chồng anh Huỳnh Hận làm báo ở Lâm 
ðồng về tham gia tổ chức lễ khánh thành. 

Sau khi dự lễ, anh  tìm ñến nhà tôi ở ðà Nẵng thăm và sau khi ñọc 
qua tập “Trên ñường ñi tìm Tú Quỳ” của tôi, cũng như anh Hoàng Minh 
Nhân, anh viết ngay vào bản thảo của tôi gọi là “kỷ niệm buổi gặp nhau 
ban ñầu”. Anh viết:  

 
“8.5.1991- Quê hương ñất nặng nghĩa tình 

                   
1 Anh qua ñời năm 2011. Tôi thực sự ñau xót khóc anh, mãi mãi biết ơn anh.  
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Là những người con của quê hương Quảng Nam ðà Nẵng, lại là 

con cháu của dòng họ tộc Huỳnh, qua những tháng năm dù xa xôi cách 

trở, hôm nay ñược trở về quê mẹ mến thương; tôi vô cùng sung sướng, 

phấn khởi ñược gặp lại những người thân của quê nhà ruột thịt và bà 

con trong gia tộc kính yêu. 

Trong ngày vui hội ngộ hôm nay - ngày khánh thành nhà thờ - Tự 

ñường của Tộc. Tôi rất hân hạnh ñược gặp gỡ, tiếp xúc và trao ñổi với 

anh về thơ văn của cụ Tú Quỳ mà anh ñã trình bày trước Huỳnh tộc 

cùng các tộc khách trong làng hôm qua... tôi ñược nghe anh trình bày, 

dẫn dắt... tôi thực lòng bùi ngùi xúc ñộng và tìm thấy, ghi nhận ở anh 

lòng ham mê, say sưa văn học, nghệ thuật. Có thẻ nói cả cuộc ñời của 

anh ñã gắn bó, dày công tìm tòi, nghiên cứu, sưu tầm, tra khảo... về thân 

thế, cuộc ñời và sự nghiệp thơ văn của cụ Tú họ Huỳnh mà chúng tôi là 

hậu duệ của cụ.  

Xin chân thành cám ơn anh về sự nhiệt tình ñóng góp, xây dựng và 

tìm lại những áng văn thơ của cụ Tú mà qua những tháng năm dài chính 

bản thân anh ñã khổ công góp nhặt. 

Xin trân trọng nâng niu và cảm tạ tấm lòng chân thành, quý báu 

của anh ñã góp phần làm cho con cháu trong gia tộc chúng tôi hiểu biết 

sâu hơn quá khứ “Thân thế và sự  nghiệp thơ văn của cụ Tú”. 

Trước khi tạm biệt quê nhà vào lại ðà Lạt - Lâm ðồng công tác và 
chia tay anh trong niềm vui gặp mặt hôm nay. Xin ñược phép ghi lại ñôi 

dòng thân kính trong cuốn sổ nhật ký này ñây.  

Kính chúc anh chị, các cháu cùng gia ñình dồi dào sức khỏe trong 

cuộc sống, và trong sinh hoạt hằng ngày gặp nhiều ñiều tốt lành như ý. 

Xin trân trọng kính chào và mãi mãi nhớ anh. 

Hẹn ngày tái ngộ” 

 Thân kính, 

 Hoàng Hận 
 (Báo Lâm ðồng) 
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Một chút tình cảm lưu luyến trong nội dung bức thư trên, thực sự 
ñối với tôi cũng là niềm an ủi quý lắm rồi. ðến năm 2009 tôi dự “trại 
sáng tác” tại ðà Lạt, tôi ñược anh chị Hận rất hoan hỉ tiếp tôi, ñưa ñi 
thăm thú một số danh thắng bằng xe hơi và bằng cáp treo... ñậm tình gia 
ñình, thân tộc. 
 Như tôi ñã kể trước, Chiến - con tôi có lần thuật lại rằng : năm học 
cuối ðại học Sư phạm Huế, có một lần Chiến ñược nghe cô nữ sinh viên 
khoa văn trình khóa luận (khóa 1984) với ñề tài có liên hệ ñến thơ ca Tú 
Quỳ : 
 Cô ta kết luận án bằng câu : “... ðến nay, người thành công nhất 
trong việc sưu tầm thơ ca Tú Quỳ Quảng Nam là ông Trương Duy Hy 
hiện ở ðà Nẵng. Song ông tuyên bố :”Sống ñể ñó chết mang theo”... 
 ðiều tai hại ñến với tôi là tôi bị mang tiếng ñã “tuyên bố” một câu 
không có chút gì mang tính cách yêu văn học ở lĩnh vực này ! 
 Anh ðông Trình nêu thắc mắc : 
 - Còn một ñiểm nữa, tôi e ngại... ñó là tác phẩm của anh Hy bị tịch 
thu từ năm 1984. ðến nay ñã 7 năm rồi ! Không biết có còn chăng? 
 Tôi ñáp : 
 - Tôi biết rõ ñiều này : ñối với ngành công an của chế ñộ ta, ñặc 
biệt các tang vật thuộc loại “Văn hóa phản ñộng” thì dù có 100 năm 
cũng bảo lưu cẩn thận. Tang vật của các tội danh khác mới tiêu hủy, 
nhưng mỗi lần tiêu hủy phải có biên bản rõ ràng. Từ 1984 ñến nay công 
an Quảng Nam ðà Nẵng có mấy lần tiêu hủy tang vật thuộc loại văn hóa 
phẩm ñồi trụy, nhưng các lần ấy ñều có biên bản cẩn thận. Nếu cho rằng 
ngày nay công an ñã bỏ ñiều lệnh bảo lưu văn hóa phản ñộng một cách 
triệt ñể không như trước ñây, thì dĩ nhiên trong những biên bản vừa qua 
phải có ghi tác phẩm Tú Quỳ danh sĩ Quảng Nam của tôi. Nhưng tất cả 
các biên bản ấy không hề có danh mục nào là tác phẩm Tú Quỳ. 
 - Tại sao anh biết rõ thế. Anh ðông Trình vừa cười vừa hỏi. 
 Tôi cũng cười ñáp : 
 - Anh nghĩ xem, còn cái khó nào bằng biên khảo về sự nghiệp thơ 
ca Tú Quỳ... ñã thế mà tôi còn móc ra 7 thế hệ của ông với hàng trăm tư 
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liệu do ông sáng tác... thì việc theo dõi ñể biết tác phẩm Tú Quỳ danh sĩ 
Quảng Nam của tôi hiện nay ở ñâu... (chỉ xảy ra trong khoảng thời gian 
6, 7 năm) có chi là khó ! 
 - Bài viết của anh có phản ứng rồi ñấy. Có kẻ phản ñối và cũng có 
kẻ ủng hộ... nhưng việc làm ñúng và ñáng làm thì chúng ta phải làm... 
Bây giờ chúng ta có thể ñi ñến kết luận ñược rồi. Riêng tôi, tôi ñề nghị 
việc cần làm trước tiên là xin cho ñược tác phẩm. Khi có tác phẩm trong 
tay, anh Hy phải hợp tác với Hội ñể chuẩn xác tư liệu. Xong ñưa in từng 
bài trên ðất Quảng, thu thập dư luận. Cuối cùng, gộp tất cả những bài ñã 
in, in thành sách. Hội sẽ bảo trợ và anh Hy vẫn giữ tác quyền... 
 Quan ñiểm này của ðông Trình rất hợp với Hoàng Minh Nhân và 
cũng thỏa mãn nguyện vọng của tôi :  
 - Cá nhân tôi, tôi sẵn sàng sử dụng  tác phẩm Tú Quỳ danh sĩ 
Quảng Nam dưới sự chỉ ñạo của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh và ñây... 
tôi trao lá ñơn cho anh Hoàng Minh Nhân - tôi ñã viết sẵn ñơn này gởi 
ñến Hội. Nội dung tôi viết ñúng như gợi ý của anh ðông Trình, xin các 
anh xem qua... Thật ra, tác phẩm này, trước nay tôi chỉ trao cho một ít 
người ñọc toàn bộ. Ví như các anh biết ñấy, phải “chọn mặt gửi vàng”!, 
số người này ñếm trên ñầu ngón tay... ngoài cụ Phạm Phú Hưu viết lời 
tựa cho tôi có anh Phan Du, Võ Văn Dật. Tại ðà Nẵng còn có anh Võ 
Trọng Hòa (em ruột anh Võ Bá Huân) anh Quang Tường, chị Mỹ Linh, 
anh Vũ Hân và anh Hiệp Phố. Tại Sài Gòn có Tường Linh, Cung Tích 
Biền. Những vị này, sau khi xem ñều có góp ý xây dựng tác phẩm một 
cách tích cực... 
 Buổi gặp mặt dứt ñiểm vào lúc 11 giờ 30. Tôi nhận ñịnh buổi gặp 
mặt này có kết quả tốt, tôi rất tin tưởng. 
 Rời tòa soạn, tôi ghé ñến nhà anh Hoàng Văn Dựng (con của cố 
Trưởng Ty công an Quảng Nam ðà Nẵng Hoàng Văn Lai, hậu duệ cụ 
Tú Quỳ)1. Vợ chồng anh tiếp tôi rất niềm nở tại phòng khách. 

                   
1 Sau này tôi mới biết lúc làm Giám ñốc Công an Quảng Nam - ðà Nẵng, anh Lai có cố 
tâm tìm người viết về cụ Tú Quỳ, nhưng thời ñiểm ñó tôi bị tập trung cải tạo tại Kỳ Sơn 
nên không gặp! 
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 Qua trao ñổi, anh cho tôi biết : 
 - Chú Chín của cháu thích thơ và biết chú biên khảo cụ Cao tổ của 
cháu, chú Chín muốn gặp chú lắm. 
 - Ấy chết, anh ñừng vội giới thiệu tôi... ñể chờ kết quả giải quyết 
của Hội Văn hóa Nghệ thuật Quảng Nam với Ty công an Quảng Nam 
ðà Nẵng ñã. Tôi chỉ lo làm phiền chú anh vì sự tiếp xúc của tôi... 
 - Bây giờ mà chú ngại chi ñiều ñó, nói vậy chứ cháu chưa trả lời 
dứt khoát với chú Chín... vài lần ñi ngang, có ghé lại anh Thanh ở cạnh 
nhà chú (anh Thanh làm thư ký riêng cho ông Chi, tỉnh ủy Quảng Nam) 
mà không có thì giờ qua thăm chú... 
 Tôi trao tạp chí ðất Quảng 65, vừa nhận ở cô thư ký tòa soạn, sau 
khi mở ñúng trang, bài tôi viết, anh cầm ñọc... xong anh nói : 
 - Sáng nay phòng cháu vừa nhận ñược  2 tập này, nhưng cháu chưa 
kịp ñọc... Chú Chín, các chú, các bác của cháu muốn mời chú về Giảng 
Hòa một chuyến, vào dịp Kỵ ông Cao tổ cháu ñể chú nói về ông cháu 
cho tộc biết :... ñộ tháng 3 âm lịch năm tới... chắc chú không từ chối!1 
 - ðến tháng 3 tới, thời gian còn những nửa năm hơn. ðến thời 
ñiểm ấy, vấn ñề Hội ñặt ra với tôi cũng ñã sáng tỏ... tôi thấy không có gì 
trở ngại. Tuy tư liệu bị công an Quảng Nam ðà Nẵng tịch thu toàn bộ 
như anh biết ñó, song ñể nói chuyện trong khoảng một vài giờ về cụ Tú, 
thì khả năng tôi ñáp ứng ñược. Tôi rất vui mừng ñến bái vọng cụ Tú với 
tất cả lòng chân thành kính mộ. Nhưng bây giờ thì xin anh dấu danh tánh 
tôi, vì lý do nào, hẳn anh ñã hiểu ! 
 Vợ chồng anh mỉm cười thông cảm. 
 Trước ñây khi loạt bài của N.T.S phổ biến trên báo Xuân Quảng 
Nam ðà Nẵng, có rất nhiều người bất bình, nhất là tộc nhân họ Huỳnh 
Giảng Hòa, song chẳng có ai lên tiếng. Bài viết của tôi, vì lý do riêng tôi 
không thể ñưa báo in ñể trả lời, nhưng có ñưa anh Dựng ñọc. Thành thử 
qua việc này, anh Dựng biết tôi rõ hơn trong lĩnh vực sưu tầm thơ ca cụ 

                   
1
 Anh dựng là con của ông Hoàng Văn Lai (Giám ñốc Sở công an QN- ðN sau năm 

1975) thuộc hậu duệ Tú Quỳ -   



151 

Cao Tổ của anh. Có lẽ vì ñấy mà tộc nhân họ Huỳng ở Giảng Hòa ñã 
dành cho tôi nhiều cảm tình như Dựng nói. 
 Ngày hôm sau, Hồng Minh ñến thăm Chiến. Chiến vắng nhà. Hồng 
Minh cho tôi biết : 
 - Bài của bác gây sôi nổi lắm ! một số chống ñối việc ñể bác xuất 
hiện trên báo chí một số ủng hộ công trình biên khảo của bác. Số ủng hộ 
ñã có bài gởi ñến ðất Quảng rồi. Nội dung bài viết có lợi cho bác... 
 Hồng Minh1 chỉ ñánh tiếng có thế thôi, song tôi thừa ñoán biết kẻ 
ñã bài xích danh tánh tôi xuất hiện trên báo. Người ñó không ai khác 
hơn là Cựu Trung Tá Lục2 của cách mạng. Trước ngày tôi bị bắt lần thứ 
2, tôi ñã có dịp ñánh máy hộ cho ông ta lá ñơn khiếu nại về việc công an 
khu vực Quảng Trường 29/3 bắt nhốt ông một ñêm, vì ông tự ý phá bỏ 
tấm panô do Sở Văn hóa phổ biến tại ñấy. Dưới mắt ông, ông cho nội 
dung tấm panô chống chuyên chính vô sản, họ là thành phần phản ñộng ! 
Bài ñánh máy dài gồm 3, 4 trang. Tôi chắc chắn ông không thể quên sự 
nhờ vả này qua anh Trần Ngọc Quán Chủ nhiệm cơ sở sản xuất Văn 
phòng phẩm Trường Sơn. Tôi là người trực tiếp nhận bản thảo lá ñơn 
trên tay ông, ñánh xong, trao lại ông tại văn phòng và ông ñã cám ơn tôi 
! Nội dung lá ñơn, ông tố cáo công an khu vực Quảng Trường bắt ông là 
hành ñộng sai trái, nhưng ông không ñề cập ñến hành ñộng của ông ñập 
phá bích chương, biểu ngữ của chính quyền một cách tự tiện. Ngay hồi 
ñó, tôi ñã có ý kiến này với anh Quán, sau khi ông ra về.(kể từ lúc tôi bị 
bắt do liên hệ nhóm thơ, bạn tôi kể lại, ông ñi ñến ñâu cũng nói rằng nhờ 
ông cho tin nên công an mới biết mà bắt tôi, ông mới là người có công 
trong vụ án của tôi).  
 Có thể ông không biết tôi, nhưng tôi không xa lạ gì ñối với ông. 
Ông là anh rể của Thảo, bạn học với tôi hồi thơ ấu ở Hội An (nay cư trú 
tại Mỹ) thành thử Thảo cho tôi biết về cá tính của ông, có lắm ñiều bất 
thường. 
 ðêm hôm ñó, người bạn quý nhất của tôi, ñến thăm. Anh bảo : 

                   
1 Anh là con nhà thơ ðông Trình 
2
 Tức Trung tá Trần Thanh Lục, sĩ quan cách mạng hưu trí.  
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 - ðã có phản ứng mạnh về bài viết của anh rồi ! Tôi nghĩ cũng tội 
nghiệp anh. Phải chi báo in sớm hơn một vài số thì ñâu có ñến nỗi... 
 - Việc gì xảy ra ghê gớm vậy anh ? Có nguy hiểm gì cho tôi không 
?  
 - Nguy hiểm thì không chỉ bực mình thôi. Chẳng là số 65 có 3 bài 
viết hơi căng, thành thử tòa soạn bị vất vả. Khi người ta lôi ba bài của ba 
tác giả kia ra rà xét, mổ xẻ thì mắt họ ñập ngay vào tên anh, in “to tổ bố” 
!, nên có người lên tiếng... “còn cái ông Hy này... chưa “tởm”, ở tù mà 
chưa sáng mắt còn “gồng mình” tiếp tục cầm bút !... : Cũng trong số ñó, 
lại có duy nhất một người vô tư, ông ta khách quan ñứng trên bình diện 
văn học nghệ thuật, can ñảm, dám nói, dám binh vực công trình biên 
khảo của anh. Ông ta bài bác luận ñiệu cố hữu nặng mùi thành kiến, ñố 
kỵ của người kia cho rằng : “Thời ñiểm này, ta không thể nhìn Trương 
Duy Hy dưới con mắt ngờ vực cố hữu, mà phải thấy công trình chính 
ñáng tạo bởi tim óc của ông ta ñóng góp cho văn học ñịa phương Quảng 
Nam. Nó phù hợp với nghị quyết với chính sách của Trung ương, ñịa 
phương, rất ñáng khích lệ cho ông ta làm chứ không nên gây trở ngại 
khó khăn cho ông ta. Còn việc sai trái của ông ta trước ñây, ñã ñược Tòa 
án, công an xử lý rồi... vả lại, vụ án của ông Hy ai mà chẳng biết không 
có gì là ñáng cả...”. Chỉ từng ấy là lý lẽ, thành viên “vị văn học” này ñã 
thuyết phục ñược các ngài “thổi sáo”, cho qua vấn ñề ñối với Trương 
Duy Hy! 
 Lúc ñó, trong một tạp chí ðất Quảng ñăng bài tôi viết về Tú Quỳ 
ngoài bìa in hình một bé chăn trâu ngồi dựa lưng vào một con trâu ñang 
nằm, mồm ñang thổi sáo giữa buổi trưa hè oi ả. Chính tấm hình này ñã 
ñược ñánh giá là phản ñộng... “Có phải ñây là hình ảnh nói lên ý nghĩa 
của ñàn gảy tai trâu không? Vậy ai là thổi sáo, ai là tai trâu... sao mà 

xuyên tạc ñến thế... trong tạp chí thì ñăng bài của Trương Duy Hy, một 

người mà ai cũng biết là phản ñộng...”ðến thế thì tôi chỉ có “chết” chứ 
cãi sao ñược! Nhưng với tôi, tôi vẫn cho ñó là chuyện nhỏ, chuyện nhất 
thời... thế nào chính sách của Nhà nước sáng suốt sẽ lần hồi ló dạng, tự 
bản thân chẳng thấy bức xúc gì. ðó là sự thật về suy nghĩ của tôi lúc ñó, 
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và cũng nhờ vậy mà tôi liên tiếp sáng tác những tác phẩm văn học cho 
quê hương tôi (Tú Quỳ danh sĩ Quảng Nam, Khoa bảng Quảng Nam 
(viết chung với Phạm Ngô Minh), Danh xưng tôn quý của sĩ tử Quảng 

Nam, Lược sử làng Minh Hương tại Thành phố Cổ Hội An, Nữ sĩ Huỳnh 

Thị Bảo Hòa, ðà Nẵng ñất và người (viết chung với nhà văn Hoàng 

Hương Việt),...) và ñã thành công như ngày nay.   
 Ngày 16.9.1990 tôi viết 2 lá thư cho anh Tường Linh và Cung Tích 
Biền. 
 Nhằm lúc trận bão số 6 quét qua một phần lãnh thổ miền Trung, 
nên mãi ñến ngày 23/9 tôi mới gởi ñi. 
 Chiều 25.9.1990, nhân việc tộc tôi phải ñến thím tôi. Chú Trương 
ðình Quang vừa ñi công tác Hà Nội, chỉ còn thím và em gái tôi ở nhà. 
Sau câu chuyện tộc, thím cho tôi biết phản ứng về bài của tôi, cũng 
giống như người bạn kính yêu của tôi ñã nói hôm trước. Theo hiểu biết 
của thím, vị ñã phát biểu phản bác các ngài “thổi sáo” không ai khác hơn 
là anh Hải Học ! Tôi vô vàn biết ơn anh. Anh nhận xét tôi, tuy khách 
quan, nhưng ñúng là anh ñã thấy tận tim óc tôi, một kẻ phi chính trị. 
 Tiếc thay ! những người có tâm hồn như anh Hải Học không ñược 
bao nhiêu ! Cứ như hành ñộng của anh, tôi nghĩ, không cần phải tốn hao 
giấy mực, rát cổ hao hơi, mất công tốn sức làm cái việc tuyên truyền, cổ 
ñộng thực thi nghị quyết này, chính sách nọ, thúc ñẩy việc phát huy các 
công trình biên khảo, bảo lưu văn hóa dân tộc... của giới trí thức yêu văn 
học trên toàn quốc..., tưởng cũng thừa khả năng tạo kết quả tốt ở lĩnh vực 
này. 
 Tôi có nêu ý kiến này với thím tôi. 
 Quan niệm của thím không khác gì quan niệm của anh Hải Học. 
 Là người yêu nghiệp văn bút, thím say mê phê bình văn học. ðời 
thím, thím gắn bó với sách báo, sách báo chọn lọc, một cách tích cực. 
Chưa bao giờ tôi ñến thăm thím, ngoài lúc làm cơm, mà trên tay thím 
không có quyển sách ! Cái ghế dựa bên bàn khách trong nhà là vị trí “cố 
thủ” của thím dùng ngồi ñọc sách ! Sự hiểu biết của thím không bị giới 
hạn bởi cái khung sắt rỉ ñộc quyền văn học. Thím thường tỏ ý bất bình 



154 

trước những cố chấp, cực ñoan của những vị có chức quyền làm trì trệ 
bước tiến của văn học, trong bước tiến chung của cả nước. Tinh thần hào 
phóng và ñại lượng ấy của thím, ñã khiến tôi quý trọng thím, và sự thật, 
tôi ñã nhận ñược ở thím những dạy bảo ñáng giá. 
 Sau 2 tiếng ñồng hồ trở lại nhà, có 4 ông bạn ñồng cấp bậc thuộc 
chế ñộ cũ ñến thăm tôi. Trong 4 người bạn này, Lân là sĩ quan phụ tá cũ 
của tôi (Lân là em ruột anh Lê Văn Châu, phụ trách ñiện ảnh Trung 
ương, làm việc tại Hà Nội), Thông như là người em, còn Dậu thì ở cách 
tôi 5 nhà; Tự là bạn mới biết - không thân - sau ngày ñoàn tụ với gia 
ñình (ñợt tập trung cải tạo lần ñầu), nghe ñâu Tự ở cùng khối với tôi, 
nhưng tôi chưa bao giờ bước ñến nhà anh ta. Bấy giờ ñã 8 giờ 30 ñêm. 
Cả 4 nồng nặc mùi rượu ! Tôi chẳng ưa tí nào, nhưng vì xã giao tôi phải 
tiếp. Dậu bô bô câu chuyện H.O1 về việc Lân, Thông, Tự ñã làm dịch 
vụ, nay mai sẽ viễn du Hoa Kỳ...! Bỗng Tự quay lại bảo tôi với giọng 
trịch thượng : 
 - Nè anh Hy... tôi thành thật khuyên anh ñừng viết nữa ! Anh viết 
không lợi gì mà còn nguy hiểm cho anh. Vụ anh bị tù 4 năm vừa qua ñủ 
là bài học cho anh rồi... Vậy mà anh còn sướng chi viết tiếp ?!... Thật tôi 
không hiểu nỗi anh... Anh làm kinh tế có phải hơn không ? Kinh tế 
không dính dáng gì ñến chính trị... 
 Tôi giận lắm, nhưng bấm bụng ngồi nghe lý sự cùn của anh ta, lựa 
lời ñáp lại. Tôi quá biết tư cách của anh trước chế ñộ mới, sau ngày giải 
phóng ñến nay. Tôi cũng biết rõ anh có ”một nắm” kiến thức không quá 
lòng bàn tay ! Anh lại nhỏ tuổi hơn tôi, vô danh tiểu tốt từ trước 75 ñến 
giờ. Vậy mà anh lên mặt dạy ñời tôi. Tôi cảm thấy không cần nể nang 
hạng người như anh, tôi phang ngay : 
 - Anh thành thật khuyên tôi, tôi rất cám ơn anh. Tôi cũng mong 
anh nhận ở ñây những lời chân thật nhất của tôi, chắc là mếch lòng anh, 
xin anh bỏ lỗi cho, tôi thấy trí óc anh quá thiển cận. Thế anh có biết rõ 
mặt trái vụ án của tôi không? Anh có biết hiện nay Liên Hiệp Quốc ra 
lệnh các nước cấm vận kinh tế ñối với Iraq không? Anh có biết việc cấm 
                   
1 Humanity organization (tổ chức nhân ñạo) 
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vận kinh tế này là ñòn vừa chính trị vừa quân sự quyết liệt nhất của Liên 
Hiệp Quốc ñối với cuộc xâm lược Cowet của Iraq không? Anh có biết 
tình yêu ñất nước, yêu ñịa phương nơi ta chôn nhau cắt rốn biểu hiện ở 
hành ñộng bảo lưu văn hóa dân tộc, văn hóa ñịa phương không? Bởi vậy 
tôi thấy anh suy nghĩ quá ấu trỉ, thiển cận - Xin lỗi anh ñừng giận, vì ñó 
là nhận xét của tôi ñối với anh. Bản chất của tôi, quan ñiểm của tôi rất rõ 
ràng về lĩnh vực này: 
 “Một quốc gia ñược trường tồn là nhờ dân tộc của quốc gia ñó ý 
thức và thực hiện việc bảo lưu nền văn hóa ñộc lập của nó. Không biết 
tôi nói thế anh có hiểu chăng ? Nếu cần giải thích với những sự kiện cụ 
thể ñể chứng minh thì chừ ít giờ quá, hẹn anh ở dịp khác - vì thế tôi nhận 
thấy kẻ hô hào yêu nước, yêu dân mà không biết hoặc không có tinh 
thần bảo lưu văn hóa dân tộc, văn hóa ñịa phương... thì chính kẻ ñó ñắc 
tội với ñất nước với nhân dân. Cá nhân tôi, tôi phân biệt hẳn tiền sự của 
tôi và các bạn cũng như vụ án trước ñây của tôi, không hề có quan hệ 
với việc tôi ñang làm, là xin lại tác phẩm Tú Quỳ của tôi - tác phẩm 
hoàn toàn có tính chất văn học ñịa phương Quảng Nam - nơi chôn nhau 
cắt rốn cả tôi và anh - ñể phổ biến hầu bảo lưu vốn quý văn hóa ñó cho 
bà con tỉnh nhà. Tôi ñã suy nghĩ và khẳng ñịnh việc tôi ñang làm là 
ñúng. Anh nghĩ lại xem, có bao giờ anh nghe thấy tôi còng lưng, uốn 
lưỡi uốn cong ngòi bút làm ñiều vị kỷ ñáng phỉ nhổ như kẻ “giá áo túi 
cơm” - tôi nhìn thẳng vào mặt Tự, dằn từng tiếng - kể từ sau năm 1975 
ñến nay... 
 Thấy tôi có vẻ nặng lời với Tự, Thông lên tiếng xề xòa xen vào 
cho qua chuyện, rồi kiếu từ ra về... 
 Tiễn các bạn ra cửa mà lòng tôi buồn vô hạn ! buồn vì chung 
quanh tôi quá nhiều bạn như Tự ! 
 Chiều thứ 6, 12/10 tôi tìm ñến gặp Ánh - giáo viên Văn nước ngoài 
Trung Quốc, Ấn ðộ trường Cao ñẳng Sư phạm (Hòa Khánh). Cô ta tiếp 
tôi niềm nở và ñề cập ñến việc các sinh viên Huế cũng như một số sinh 
viên ñang học tại trường cô có quan tâm ñến việc sưu tầm thơ ca Tú 
Quỳ. Một số sinh viên có phản ứng thuận lợi ñối với bài tôi ñã viết. 
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Ngày 18 tôi gặp lại lần thứ hai và ñược biết có một số sinh viên ñã gởi 
thơ ñến tòa soạn ðất Quảng xin ñược mở một “mảnh ñất” trong tạp chí 
ðất Quảng ñể trao ñổi về sự nghiệp thơ ca Tú Quỳ. ðiều này khẳng ñịnh 
công trình biên khảo của tôi không phải là việc làm vô ích ! 
 Sáng 19.10 nhằm thứ sáu. Tôi ñến tòa soạn nhận nhuận bút 
10.000ñ và cố ý tìm anh Hoàng Minh Nhân, vì ñã hai lần, tuần trước, tôi 
tìm anh ở cơ sở Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Nam ðà Nẵng ñường 
Trần Phú mà không gặp. Tôi ñể thư lại nhờ cô Cúc chuyển hộ. Lúc ra 
cửa, tôi gặp anh Hải Học. Sau cái bắt tay xã giao, anh hỏi tôi với vẻ ngạc 
nhiên : 
 - Anh ñến làm việc với ai vậy ? 
 - Không, tôi ñến ñể nhận nhuận bút. 
 Nhân ñấy anh trao ñổi sơ bộ việc Hội ñã chính thức gặp Sở Công 
an. Họ trả lời sẽ xét và trả sau. Rồi anh tiếp : 
 - Có lẽ ñề tài Tú Quỳ phải tạm dừng vì còn nhiều vấn ñề phải phổ 
cập. Hội dự tính sẽ bàn với ðại Lộc mở một cuộc hội thảo về hai nhân 
vật Tú Quỳ và Bà Bang Nhãn nhưng Tú Quỳ là chính. Việc hội thảo này 
cũng chỉ có thể xếp ñặt khi ra tết... 
 Trước khi chào từ giả anh, tôi nói với riêng anh : 
 - Tôi thành thật cám ơn anh ñã dành cho tôi những cảm tình nồng 
hậu - tôi biết - thành thử, có ñiều tôi khẳng ñịnh ñược với anh là tôi sẽ 
không làm ñiều gì ñể phụ lòng anh ñã dành cho tôi.  
 Anh cười ñáp lại : Không có gì ! 
 Thế là ñã ñến 25/10 rồi mà anh Hoàng Minh Nhân vẫn chưa ñáp 
ứng lời mời của tôi ! Chiều nay vì bận kèm trẻ, tôi không gặp ñược vợ 
chồng Kiểm ñến thăm và trả tạp chí ðất Quảng ñể nhắn nhủ ñôi lời ! 
Thật là buồn. Tôi tiếp tục ghi thêm vào những gì còn sót trong hồi ký 
này... 
 Gần trưa 2/11, anh Hoàng Minh Nhân ñến thăm tôi và nói lý do 
ñến chậm vì viêm khớp. Lần này, tuy ít thời gian nhưng tôi trao ñổi ñủ 
những gì mà tôi muốn anh rõ thêm. Anh bảo tôi ñọc bài của Hoàng 
Thanh Thụy : 
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“CẦN NHANH CHÓNG CÓ MỘT CÔNG TRÌNH  

NGHIÊM TÚC VỀ ÔNG TÚ QUỲ” 
 
 Tạp chí ðất Quảng số Xuân Canh Ngọ 1990 có bài “có một ông 

Tú Quờn ở Tam Kỳ khác với ông Tú Quỳ ở ðại Lộc” của ðông Trình. 

Trong ñó tác giả ñặt một câu hỏi nghiêm túc : Tại sao cho ñến nay, 

chúng ta chưa có một công trình nghiên cứu thật ñầy ñủ về sự nghiệp 

thơ ca của Tú Quỳ ? Phải chăng ñã ñến lúc các nhà làm công tác nghiên 

cứu văn học phải trả lời câu hỏi ñó. 

 Tạp chí ðất Quảng số 65, phát hành nhân dịp kỷ niệm 45 năm 

Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9, ñăng bài viết của Trương Duy 

Hy - tác giả mà tôi có biết tên, biết mặt và ñã ñược ñọc bài thơ “Viếng 

chùa Non Nước” rất hay cách ñây gần 30 năm (nhưng chắc là tác giả 

chưa biết tôi !). Tác giả ñã lấy câu hỏi trên của ðông Trình ñặc tên cho 

bài viết của mình, chỉ khác là tác giả gọi hẳn ông Tú Quỳ là nhà thơ Tú 

Quỳ. 

 Trong bài viết ñó, Trương Duy Hy ñã nêu rõ họ tên, năm sinh, năm 

mất, quê quán, gia tộc và sự nghiệp thơ ca của nhà thơ quần chúng (chữ 

của Trương Duy Hy) tiền bối này qua giới thiệu những sách báo, tạp chí 

và những người ñã sưu tầm, nghiên cứu, viết về nhà thơ từ trước ñến 

nay, trong ñó có bản thân của tác giả, một người có tâm huyết, nhiều 
năm theo ñuổi công việc này với một sự nặng nợ văn chương và ý thức 

trách nhiệm của một kẻ hậu sinh ñối với Người trước - một Danh sĩ (chữ 

của Trương Duy Hy) ðất Quảng quê nhà. 

 Hai bài viết trên của 2 tác giả ðông Trình và Trương Duy Hy tuy 

mức ñộ nội dung vấn ñề ñược ñề cập có khác nhau, nhưng ñều có chung 

một tiếng nói tha thiết là yêu cầu phải nhanh chóng làm rõ về sự nghiệp 

thơ ca của Tú Quỳ. ðây là món nợ lớn của giới văn học tỉnh nhà. 

 - Có ông Tú Quỳ và có thơ Tú Quỳ thật không ? (Hay chỉ là giai 

thoại ?). 
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 - Tú Quỳ có ñược công nhận là nhà thơ không ? Sự nghiệp thơ ca 

của ông có những gì ? 

 - ðánh giá vai trò, vị trí của ông trong nền văn học nước nhà thế 

nào? và ảnh hưởng của nó ñối với ñời sống xã hội của ñất nước, dân tộc 

ra sao từ trước tới nay. ðó là những vấn ñề mà theo tôi người viết bài 

này - nghĩa là không chỉ riêng hai anh ðông Trình và Trương Duy Hy, 

mà rất nhiều người, trước hết là những người quan tâm ñến văn học, 

những người có nghe, biết về ông Tú Quỳ ñang trông chờ, ñang ñòi hỏi. 

 Riêng tôi, ñọc hai bài viết trên, tôi mạnh dạn góp vào một tiếng nói: 

 Tôi tự giới thiệu, tôi là con cháu tộc Huỳnh ở Giảng Hòa (nay thuộc 

xã ðại Thắng, huyện ðại Lộc) cùng dòng họ với ông Tú. Ngay từ lúc còn 

niên thiếu, học tiểu học, tôi ñã nghe các phụ huynh trong tộc và trong 

làng xã tôi truyền tụng nhau những mẩu chuyện về ông, nhiều chuyện rất 

ngộ nghĩnh, lý thú, có tính huyền thoại, học thơ, phú, vè, câu ñối... của 

ông và bình luận, tấm tắc ngợi khen. Nhất là cha tôi, một người có biết 

khá chữ nho, thích thơ, phú và thỉnh thoảng cũng làm một ñôi bài thơ tức 

cảnh, tự trào và mấy ông bác họ của tôi như bác Huỳnh Ngân, Huỳnh Á - 

những người có học, có am hiểu nhiều thơ văn ñọc cho tôi nghe và bảo 

tôi chép lại thành quyển những tác phẩm của ông ñể lưu truyền lại cho 

con cháu sau này. Nhờ có trí nhớ khá, có chút ít năng khiếu, tôi ñã chăm 

chú, say mê nghe, ñọc, ghi chép và hỏi han ñể thuộc và hiểu những bài 

thơ, phú của ông. ðương nhiên, với ñiều kiện tuổi tác và học vấn của bản 
thân lúc ñó, tôi làm sao có thể cảm thụ hết cái ý nghĩa sâu xa, cái hay của 

những bài thơ, phú ấy. Nhất là ñối với những bài có từ Hán, mang ñiển 

tích. Ngay phụ huynh của tôi - những người ñã có ý thức truyền lại cho 

tôi sự nghiệp của ông nhà, cũng bị nhiều hạn chế. Và những năm dài ñi 

kháng chiến, cứu nước, tôi không có ñiều kiện ñể làm gì ñặng giữ gìn và 

bồi ñắp di sản quý báu của ông theo lời dặn của cha tôi, của các phụ 

huynh tôi khi các người còn sống. Vì vậy, ñến nay tôi khó mà nhớ chính 

xác, ñầy ñủ thơ ca của ông. 

 Tuy vậy, có một số bài tôi vẫn còn thuộc, như những bài thơ : Dế 

dủi, con tôm, cá khô, Gành móm, Hát bội, như bài văn tế chồng (ông 
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viết cho người em của ông), bài văn tế ông Chánh Năm Gia Cốc... còn 

những bài khác, tôi quên hoặc nhớ không chắc lắm một vài ñoạn, một 

ñôi câu, một ñôi từ. Rất tiếc, qua những năm binh lửa tang thương, 

những quyển ghi chép khá công phu ngày nào không còn tìm thấy ñâu 

nữa. Cha tôi và phần nhiều phụ huynh tôi cũng không còn. Ở quê nhà 

hiện nay chỉ còn bác Huỳnh Á, nhưng tuổi ñã cao, sức ñã yếu. Bởi vậy, 

nhiều khi tôi cứ nghĩ : Các lớp con cháu mai sau của gia tộc chắc sẽ 

buồn, sẽ trách lớp người chúng tôi ñã thiếu trách nhiệm về việc này. 

Nhưng biết làm sao ? 

 Tôi xin nói tiếp chuyện tôi biết về ông Tú Quỳ và thơ ca của ông. 

Lớn lên, do hoàn cảnh và ñiều kiện khách quan, tôi ñược ñi nhiều nơi, 

tiếp xúc và quen biết với nhiều người ở cả 3 miền Bắc Trung Nam, trong 

ñó có nhiều người yêu thích và am hiểu thơ ca. Tôi ñược nghe họ nói và 

hỏi về ông Tú Quỳ, ñọc và khen ngợi thơ của ông. Tôi cũng ñược ñọc 

một số sách, báo, tạp chí Xuất bản trước và sau năm 1975, trong ñó có 

“Bách Khoa” một tạp chí hay sưu tầm và giới thiệu thơ của các cụ ngày 

xưa - những bài viết về cuộc ñời và thơ ca của cụ Tú Giảng Hòa, ðất 

Quảng. Tôi thấy các bài viết hầu hết giống nhau ở lời nhận ñịnh là : 

Một Tú Quỳ tài hoa, có chút ít kiêu ngạo, sống ngoài vòng danh lợi, phú 

quý, gần gũi và cảm thông với nhân dân lao ñộng, khinh ghét bọn tham 

quan ô lại, bọn trọc phú, cường hào, ñã phá mãnh liệt mê tín dị ñoan... 

và hơn thế nữa, có người ñã quả quyết rằng : một Tú Quỳ thương dân, 
thương nước theo tính cách riêng của mình. Chính cái phẩm hạnh ñó 

(chứ không chỉ là tài thơ ca), ông ñể lại cho người ñời sự kính phục, 

ngưỡng mộ. Còn tôi, tôi sung sướng, tự hào về người ông của mình. 

 Nhưng... nhân ñây tôi muốn bày tỏ một ñiều mà thời gian qua bản 

thân cứ băn khoăn, ray rứt và bà con gia tộc tôi cũng có nhiều thắc mắc 

cần ñược giải tỏa. ðó là việc có một quyển sách nào ñó, có bài viết về 

ông Tú Quỳ như một kẻ xấu xa, ham danh lợi và bất mãn, tay sai cho 

giặc Pháp, phản dân hại nước và ñài phát thanh Quảng Nam - ðà Nẵng 

cũng ñã có lần phát ñi và từng có nội dung nói về ông Tú Quỳ như vậy. 

Qua những sự việc ñó, nhiều người hỏi tôi với vẽ bất bình, hoài nghi, 
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nhất là những người từ trước ñến nay có cảm tình hoặc ngưỡng mộ ông, 

họ có thái ñộ phản ñối, nhưng chưa biết làm sao ñể nói lên tiếng nói của 

mình. Riêng tôi, tôi cố giữ thái ñộ bình tĩnh, khách quan trong việc này 

và tôi khuyên bà con gia tộc tôi cũng vậy. Tôi tin rằng công luận và lịch 

sử sẽ làm sáng tỏ vấn ñề. Và tôi mong các nhà làm công tác văn học, 

những bậc thức giả, cần thận trọng, có thái ñộ khách quan, công bằng; 

có quan ñiểm lịch sử, cụ thể khi nghiên cứu, thẩm xét và ñưa ra công 

luận về ông Tú Quỳ một con người mà cuộc ñời và thi nghiệp của mình 

ñã ảnh hưởng khá sâu ñậm trong ñời sống ñông ñảo quần chúng ở tỉnh 

nhà cũng như ở cả khu vực miền Trung này. 

 Tôi hưởng ứng, ñồng tình ý kiến của các anh ðông Trình, Trương 

Duy Hy là ñã ñến lúc không thể ñể chậm ñược nữa việc nghiên cứu và 

kết luận về ông Tú Quỳ, phải ñặt ñể ñúng vị trí của ông trong nền văn 

học của nước nhà. 

 Tôi xin ngõ lời chân thành cám ơn hai anh ðông Trình và Trương 

Duy Hy về hai bài viết với cả tâm huyết của mình vừa rồi, ñã nói lên 

ñược tâm tư, nguyện vọng thiết tha, chính ñáng của ñông ñảo quần 

chúng, trong ñó có tôi - một người yêu văn học, lại là con cháu của cụ 

Tú Giảng Hòa.  

 Tôi tin là với tinh thần trách nhiệm, lòng nhiệt tình và sự hiểu biết 

của mình, thời gian ñến các anh sẽ hoạt ñộng tích cực và hiệu quả hơn, 

cùng với giới văn học tỉnh nhà sớm có một công trình nghiên cứu 
nghiêm túc về sự nghiệp thơ ca của Tú Quỳ. ðặc biệt ñối với anh 

Trương Duy Hy, tôi mong hoài bảo của anh sớm thành ñạt. Một lần nữa 

tôi bày tỏ sự cảm thông và cảm ơn anh. Tấm lòng của anh thật quý hóa. 

 

 ðà Nẵng ngày Quốc khánh 1990 

 Hoàng Thanh Thụy 
 
 Trong câu chuyện hôm nay, anh Hoàng Minh Nhân nhờ tôi gởi bài 
viết này của anh Hoàng Thanh Thụy vào cho anh Nguyễn Khế (Báo T.N 
Sài Gòn) và anh bảo : 
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 - Báo ðất Quảng ra chậm nên gởi vào tờ Thanh Niên ñể tin ñược 
ñưa sớm hơn. Anh cứ viết là của tôi nhờ anh Khế xem ñể ñăng trong số 
báo tới là anh Khế sẽ nhận ngay. Khế rất quen thân tôi... 
 Riêng tôi, tôi luôn nghĩ ñến những trở ngại mà ðất Quảng ñang 
“vất vả” ñối phó ñể vượt qua những khó khăn tạo bởi nội dung của mấy 
bài in trong ðất Quảng số 65 như bài “Kiến” chẳng hạn - Số báo này lại 
có bài của tôi !, nên ðất Quảng không thể, hoặc chưa thể mở rộng vấn 
ñề tham khảo sự nghiệp thơ ca Tú Quỳ một cách liên tục, ñể ñánh giá 
ñúng mức tư liệu. Do ñó mới có giải pháp này. 
 Mặt khác, tôi chưa hề quen biết các anh em làm báo Thanh Niên 
Sài Gòn và bài viết của anh Thụy có nội dung rất thuận lợi cho việc hiện 
diện của tôi trên báo giới, ñể tranh luận hoặc góp ý làm sáng tỏ vấn ñề 
mà ðất Quảng ñã quan tâm ñối với thơ ca Tú Quỳ, e có thể làm cho Tòa 
soạn Thanh Niên ngộ nhận tôi có dụng ý tự ñề cao mình chăng ? 
 Nhưng nghĩ cho cùng, ñến phút này, tôi vẫn chưa quen biết, chưa 
gặp mặt anh Thanh Thụy lần nào, thì có chi phải ngại ngùng như thế ?! 
Tôi nhận lời. Mặc dầu vậy, tôi muốn thông báo cho anh Thụy biết việc 
này, trước khi tôi gởi bài vào Sài Gòn. 
 Tối hôm ấy, tôi ñến Dựng, nhờ Dựng báo với anh Chín và anh 
Thụy, cố gắng cho tôi một buổi gặp mặt. Dựng vui vẻ nhận lời, hẹn tôi 
ñến số 207 Phan Châu Trinh, ðà Nẵng (cơ sở Seaprodex) nơi làm việc 
của anh Thụy và Dựng sẽ phone cho hai anh ấy vào ngày mai ñể thống 
nhất gặp nhau tại ñiểm hẹn lúc 8 giờ sáng thứ hai 05.11.1990. Dựng 
cũng cho tôi biết tư thất anh Chín ở 25 Lê Hồng Phong, ðà Nẵng phòng 
khi cần ñến. 
 Hôm sau, 03.11.1990 anh Trinh ðường và chú tôi ñến thăm tôi. 
Anh ðường cho tôi biết là hai ngày nữa ảnh ñi Hà Nội và sẽ làm việc ở 
ñó vài ba tháng. 
 Nghe tôi trình bày về việc gởi bài của anh Thụy vào báo Thanh 
Niên Sài Gòn, cả anh và chú tôi ñều nhất trí. Chú tôi ñặn tôi nhắc ñến 
chú ñể các anh Tần Hoài Dạ Vũ và Nguyễn Khế quan tâm giúp ñỡ vì 
chú quen thân với cả hai anh này. 
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 Khoảng hơn 7 giờ tối 04.11.1990 tôi tìm ñến anh Chín. Sau mấy 
giây ngỡ ngàng phút ñầu, cả vợ chồng anh tiếp vợ chồng tôi rất ân cần, 
cởi mở. Anh trao tôi xem tập thơ ca Tú Quỳ do anh chép tay. Trong ñó 
có khoảng vài chục bài nhưng không ñủ thể loại và có bài không phải 
của Tú Quỳ. Bài văn tế Thợ rèn thì quá thiếu sót... 
 Trao ñổi nội dung của buổi sơ ngộ này khoảng hai giờ liền, vợ anh 
nhận xét, ñại ý : 
 - ... Anh chị không phải là con cháu cụ Tú mà anh chị tha thiết với 
sự nghiệp văn thơ của cụ ñến thế... còn nhà tôi... ñích thực là con cháu 
cụ mà anh ấy e dè lắm ! ở tỉnh ảnh không dám lên tiếng !... nghe anh ñọc 
thơ cụ Tú, tôi cảm thấy hay quá ! văn thơ như thế mà ñể mai một thật là 
quá tiếc... 
 Chị nói rất tha thiết và qua cung cách trình bày suy nghĩ của chị, 
tôi không thể ngộ nhận sự hiểu biết và tâm hồn ñam mê văn học, nghệ 
thuật của chị, tôi hỏi : 
 - Xin lỗi chị, quê chị ở ñâu ? 
 - Tôi gốc người Hội An nhưng sống ở Bắc. Sau 1975 mới trở về 
trong này. 
 - Hiện chị làm ở ñâu ? Ở Sở Văn hóa tỉnh ? 
 - Tôi không làm công tác văn học nhưng rất thích văn học. Tôi làm 
về ngành khoa học kỹ thuật. 
 Qua các chuyện, tôi ñược biết thêm chị là một kỹ sư. Quả thật 
nghiệp vụ của chị có hơi xa văn học, nhưng tâm hồn chị lại ñầy ắp văn 
học, gắn chặt với văn học. Tôi nhìn chị khâm phục : 
 - Vậy là cả thời gian qua, tôi ñã vô tình làm công việc của một “Kẻ 
múa rìu qua mắt thợ”!  
 Chị vui vẻ trả lời một cách khiêm nhường và tỏ ý - cùng với anh 
Chín - mong có một buổi gặp khác trong những ngày tới ñể nói tiếp về 
thi tài cụ Tú... Nhìn ñồng hồ, ñã gần 10 giờ ñêm. Tôi kiếu từ ra về. Sau 
buổi gặp vợ chồng anh Chín, một lần nữa tôi ñưa vợ tôi ñến thăm anh 
chị và lần này mới biết chị là bà con thuộc tộc Lưu của anh rể tôi tại Hội 
An (kiệt bà Bốn Thúng,trước giếng Bá Lễ Hội An)  
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 Sáng ngày 05.11.1990 tôi ñến ñiểm hẹn. Tiếc thay, anh Thụy vừa 
ñi công tác Sài Gòn hai hôm trước ! Tôi không thể chờ ñược nên ñã phải 
gởi bài viết của anh Thụy vào anh Khế 20ter Trần Hưng ðạo Sài Gòn  
nhằm ngày 09.11.1990. 
 “Kính gởi hai anh Tần Hoài Dạ Vũ + Nguyễn Khế. 
 Giữa tôi và hai anh, chúng ta chưa hề quen nhau, song từ sau năm 
1975 ñến nay, qua bạn bè và nhất là qua báo chí, tôi ñược biết hai anh 
giàu nhiệt tình, năng nổ trong công tác văn học, nên tôi không e ngại gởi 
ñến hai anh lá thư này với niềm tin bé nhỏ của mình, ít nhiều cũng ñược 
hai anh quan tâm. 
 Tôi xin bắt ñầu vào chuyện : 
 Tôi tự giới thiệu với hai anh, tôi là Trương Duy Hy hiện trú tại 31 
ðống ða, ðà Nẵng, không có bút hiệu chính thức1. 
 Chú tôi, ông Trương ðình Quang vừa ñến thăm và bảo tôi nên liên 
lạc với hai anh, trao ñổi những gì thuộc lĩnh vực văn học ñịa phương 
Quảng Nam mà chú biết tôi ñã bỏ công sưu tầm, ñể bảo lưu kẻo mai một 
thì uổng lắm. Chú bảo : “... Hôm rồi chú công tác tại Sài Gòn, tuy không 
gặp ñược anh Dạ Vũ nhưng có phôn cho Vũ, vì thế cháu nhắc lại là anh 
Vũ sẽ nhớ... sẽ giúp ñỡ cháu...”. 
 Anh Hoàng Minh Nhân cũng lại ñến thăm tôi, anh ấy trao tôi bài 
viết của anh H.Thanh Thụy, bảo tôi ñọc và nhờ tôi gởi vào hai anh. Anh 
nói:”... nhờ anh gởi hộ bài này vào anh Khế, cứ nói là tôi nhờ gởi vào ñể 
ảnh xem... cho ñăng trong báo Thanh Niên ... là anh hiểu...”. 
 ðối với lời dạy của chú tôi, tôi không e ngại, nhưng việc tôi làm hộ 
cho anh Nhân, gởi bài viết của anh Thụy vào cho anh Khế là ñiều tôi ái 
ngại! Bởi lẽ nội dung bài viết có ñề cập ñến tôi. Nhưng sau khi nghĩ kỹ, 
tôi nhận thấy giữa tôi và ðông Trình, nhất là giữa tôi và Thanh Thụy tuy 
ñã và ñang sống tại ðà Nẵng, nhưng tôi chưa hề quen biết và cũng chẳng 
có môi trường nào thuận lợi ñể tiếp xúc nhau. ðó là sự thật. Nên tôi 
quyết ñịnh cứ gởi hộ cho anh Nhân và tiện thể, trao ñổi với hai anh niềm 

                   
1 Lúc ñó tôi chưa dùng bút hiệu Thy Hảo. 
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ưu tư của tôi về sự nghiệp thơ ca của cụ Tú Giảng Hòa bị xuyên tạc, bị 
mai một bởi một số người cố chấp, ñố kỵ về một danh sĩ Quảng Nam. 
 Vậy trước hết, xin anh Khế xem bài viết của anh H Thanh Thụy 
gởi theo ñây ñể anh có quyết ñịnh ñăng ñược hay không...”. 
 
 Trân trọng  

 Trương Duy Hy 
 
 Tuần lễ sau, sau 3 lần ñến ñịa chỉ 207 Phan Châu Trinh tôi mới gặp 
ñược anh Thụy. 

Bấy giờ, tôi ñược biết anh Hoàng Thanh Thụy giữ chức Bí thư 
ðảng ủy Seaprodex. Sau phút bắt tay gặp gỡ ñầu tiên, anh trỏ vào ghế 
mời tôi ngồi ñối diện anh qua chiếc bàn làm việc.  

Anh mời trà, mời cả sữa ca cao ngay tại phòng làm việc. Anh 
không ghiền thuốc như tôi. Nhìn quanh không thấy có gạt tàn thuốc. Mà 
không hút thuốc - ñối với tôi - sẽ giảm phấn khởi khi trao ñổi ý kiến với 
anh ! Tôi xin phép ñược dùng thuốc và mỗi lần khảy tàn, phải bước ra 
cửa!. Tôi âm thầm tự trách vì mình phải hút thuốc, làm anh khó chịu 
chăng. Nhưng anh rất tự nhiên và câu chuyện càng lúc càng nổ. Trong 
suốt 1 giờ hàn huyên với anh, anh và tôi hoàn toàn ñồng quan ñiểm về 
việc phục hồi giá trị thơ ca Tú Quỳ - vốn quý văn học ñịa phương Quảng 
Nam và xác ñịnh vị trí của anh, của tôi trong giai ñoạn này rất rõ ràng : 
Anh rất thẳng thắn khi trình bày quan ñiểm về xã hội, về tôi, về anh. Tôi 
mến phục tính thẳng thắn này của anh. Tư tưởng “về văn học” của anh 
rất tương ñồng với tư tưởng của các anh ở Hội Văn học nghệ thuật 
Quảng Nam ðà Nẵng mà tôi ñã tiếp xúc. 
 Cuối cùng tôi ghi lại mấy câu trong văn tế Chánh Năm mà anh ñã 
thuộc, ñể sử dụng cho bài tôi ñang viết, chuẩn bị sẵn khi có cuộc hội 
thảo. 
 Cũng như anh chị Chín, anh ngõ ý mời tôi ñến dự lễ kỷ niệm cụ Tú 
trong dịp kỵ giỗ sắp ñến ở Giảng Hòa, và cho tôi biết là anh ñã gởi thư 
ra Bắc cho các vị giáo sư, trước kia là thầy dạy anh cùng những giáo sư 
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thuộc ngành văn học Trung ương như giáo sư Nguyễn Văn Lộc bàn về 
việc phục hồi giá trị sự nghiệp thơ ca Tú Quỳ, tại Quảng Nam... 
 Tính ñến bây giờ, tôi ñã tiếp xúc với 3 gia ñình là hậu duệ cụ Tú 
Giảng Hòa : Anh Dựng, anh Chín, anh Thụy, anh Mười, anh Mai. Tại ba 
nơi ấy tôi luôn nhận sự ñón tiếp ưu ái, ân cần.  
 Sự gặp gỡ mà tôi ñã ñích thân ñến tận nhà các anh ấy là ñiều ngoài 
ý muốn của tôi. Tôi không dấu diếm gì ñiều ñó. Việc tôi trì hoãn gặp các 
anh Thụy và Chín thì tôi ñã tỏ bày với anh Dựng ngay khi gặp anh Dựng 
lần ñầu tiên tại nhà, ñã xác nhận chủ ñịnh của tôi. ðây quả là ñiều ñược 
khơi nguồn từ ý nghĩ, có thể là chủ quan, mà tự ái cá nhân chưa cho 
phép ñó thôi. 
 Gần ñây, tôi có những ưu tư về con cháu cụ. Tôi nghĩ : tại sao hậu 
duệ cụ Tú nghe thấy những kẻ vô trách nhiệm, thiếu hiểu biết, thiếu 
chứng lý, phổ biến những lời lẽ mang nặng tính chất bôi nhọ thô bỉ, mạt 
sát cụ Tú mình và nêu ñích danh cụ Tú lên sách, báo như một kẻ có tội 
với dân tộc, với quần chúng Quảng Nam, họ tự xem họ là ông Chánh án 
có quyền xét xử cụ Tú. Họ thóa mạ : “Ông háo hức muốn làm quan, 
nhưng nhiều lần ñi thi vẫn chỉ ñỗ ñược tú tài. Không ra làm quan ñược, 

ông lang thang ở cửa quyền quý, nhà giàu, ñem tài văn chương ñể ñổi 

lấy những bữa rượu. Khi không thỏa mãn, ông cũng cay cú ñả kích bọn 

nhà giàu, quan lại nhưng chẳng phải vì ông ñứng về phía nông dân 

nghèo ... là người trí thức, ông không tham gia công cuộc cứu nước lại 
còn dùng văn chương ñể bôi nhọ họ. Ông châm chọc Tú ðỉnh :  

“Bình Tây sát tả thiếu chi người 

Gẫm lại anh hùng có một ngươi” 

 
 Ông cười trên xương máu nghĩa quân hy sinh trong trận Gia Cốc 
do Tú ðỉnh chỉ huy: ... - Trang 63 “Nghĩa Hội Quảng Nam” của TVN. 
Nxb ðà Nẵng 1985. 
 Hoặc bài của N.T.S ñăng trên báo Xuân Quảng Nam ðà Nẵng 
1989... mà chẳng có một lời phản ứng nào của bất cứ ai ?! Nhất là tôi 
ñược biết rõ hậu duệ cụ Tú Giảng Hòa, hiện có rất nhiều anh chị thừa 
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khả năng và lại có vị thế khá vững trong xã hội mới này, với những 
thành tích bảo quốc an dân cả tỉnh Quảng Nam ñều biết. Mà nào phải chỉ 
có bên nội ! bên ngoại cũng chẳng thiếu người. ðó là chưa nói một số 
anh chị ñang phục vụ tại các tỉnh khác từ Bắc vào Nam mà tôi không rõ 
hết ! vậy mà một việc lớn như thế các anh chị ấy lại có thể làm ngơ, 
tránh tiếng ? 
 ðôi lúc nằm gác tay lên trán, tôi miên man nghĩ và tự ñào trong 
suy nghĩ của chính mình, cố tìm cho ra cái nguyên nhân mọi người cố 
tình lãng quên ! Nếu không phải là vì sợ dây dưa về một vấn ñề mà 
những kẻ có học vị ñã xác ñịnh lỡ rồi ! Vậy chân lý sẽ ñi về ñâu ? vậy 
thì hoài vọng tha thiết của chính sách chế ñộ ta ở phạm trù văn học này - 
sẽ ñi về ñâu với những kết luận, phẩm bình thiếu cơ sở, thiếu chính xác 
ñối với một vấn ñề văn hóa văn học ñịa phương Quảng Nam này, mà thơ 
ca Tú Quỳ là ñiển hình cho vốn quý ñã và ñang làm giàu tiếng mẹ ñẻ 
Việt Nam ta ! 
 Thú thật, ñọc xong ñoạn văn T.V.N trích dẫn H.L tôi cảm thấy uất 
nghẹn tận cổ ! Nỗi buồn tràn ngập cả lòng tôi lây lan sang cả vợ tôi và 
các con tôi. Và chúng ñã theo dõi bước ñi của tôi từ ngày tôi viết về 
công trình tôi sưu khảo Tú Quỳ, chúng cũng cáu lây và nói lên những lời 
nhận xét rất khôn ngoan như là một góp ý ñáng giá ñể tôi bình tâm và 
sáng suốt hơn trước, một việc mà nó cho là tôi ñủ khả năng giải tỏa hơn 
bất cứ ai với ñiều kiện là phải luôn luôn nhìn rõ vị trí của bản thân, 
khiêm nhường và quy nạp thật ñầy ñủ dữ kiện phản bác bằng chính thơ 
ca Tú Quỳ chứ không thể dựa vào giai thoại, suy luận của bản thân thì 
mới thuyết phục nỗi các vị biên khảo kia ! “Hậu sinh khả úy” ! Tôi chấp 
nhận ý kiến ñó là ñúng, thế tất tôi phải hành ñộng như vậy ! Ngặt nỗi cả 
400 tư liệu thơ ca Tú Quỳ bòn chắc ngày một ngày hai, tháng này năm 
nọ với bao nhiêu mồ hôi công sức thì nay công an ñã lấy hết ! Giờ ñây 
chỉ còn sót trong trí nhớ mà trí nhớ !... qua hai lần tù tội cực kỳ căng 
thẳng thần kinh, suy giảm thể lực, làm sao có thể ñáp ứng ñòi hỏi thiết 
thực buộc phải thuộc lòng những gì ñã sưu khảo hơn 20 năm qua ! ðành 
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rằng nội dung thơ ca Tú Quỳ thì không quên nhưng thiếu câu, bài ñể dẫn 
chứng thì nói ai nghe ?!!! 
 Thôi ñược, tôi nghĩ chỉ còn có cách lên tiếng trên báo và tiếp tục 
làm ñơn kêu xin công an trả lại cho tôi tác phẩm Tú Quỳ danh sĩ Quảng 
Nam và tư liệu rời chưa ñưa vào sách. 
 Tôi viết loạt bài : “Nét ñộc ñáo trong văn tế của Tú Quỳ”. Bài viết 
dài hơn 10 tờ pelure ñánh máy. Một mặt tôi ñến anh Võ Trọng Hòa yêu 
cầu anh cùng ñi với tôi ñến anh Võ Bá Huân - ñang là chủ tịch ðoàn luật 
gia Quảng Nam ðà Nẵng xin ý kiến của anh ấy về việc ñòi tác phẩm. 
 Bài viết của tôi ñược vợ anh Chín sốt sắn ñánh máy hộ. Chị rất vui 
vẻ và nhiệt tình. Tôi cảm ñộng quá ! cảm ñộng vì qua lối trình bày tôi 
nghĩ rằng chị ñánh máy không giỏi. Thiếu sót khá nhiều câu và sót nhiều 
chữ cần thiết vậy mà chị vẫn cố gắng giúp tôi. Cùng lúc, ñọc trên các 
báo tôi thấy hạn cuối cùng nộp bài là 17 - 20/11/1990 ñể ra báo Xuân Kỷ 
Mùi mà ngày tôi nhận 5 bản ñánh máy của chị là 15/11/1990, thành thử 
không còn cách gì hơn là tôi ñành phải dùng bút bi thêm vào các câu các 
chữ thiếu ấy, khiến bản ñánh máy không ñược ñẹp mắt ! ðiều mà tôi 
nghĩ là rất có ảnh hưởng ñối với Tòa soạn khi ñọc nó. Tôi vội vã gởi cho 
4 tờ báo : Văn nghệ Hà Nội, Kiến thức, Tuổi trẻ, Công an Quảng Nam 
ðà Nẵng. Bởi báo Xuân thường thì dồi dào các mục nên tôi hy vọng ít ra 
cũng có một tờ ñăng. ðến chiều, còn bản thứ 5. Tôi nghĩ ñến Tường 
Linh và khẩn cấp gởi anh một bài nhờ anh ñăng trong báo Sài Gòn Giải 
phóng - tờ báo mà chính anh ñang làm việc - trong mỗi bài tôi ñều có 
gởi kèm một phong thư dán tem sẵn xin ñược hồi báo về việc nhận bài 
của tôi. Xong tôi chờ ñợi ! 
 Còn việc ñến nhà anh Huân : Sau khi tôi trình bày nguyện vọng 
xong xin tác phẩm, anh bảo tôi hãy làm ñơn nhờ ðoàn luật sư Quảng 
Nam ðà Nẵng giúp ñỡ, ñể ảnh có lý do dựa vào ñó mà can thiệp. 
 Anh Võ Trọng Hòa tiếp lời ngay : 
 - Nếu ñược thế thì tốt quá ! nhưng bảo chú Hy về viết ñơn rồi 
mang ñến... lôi thôi, mất thì giờ mà có khi không gặp anh... chi bằng sẵn 
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ñây anh cho chú Hy một tờ giấy ñể chú viết ñơn, rồi anh chuyển hộ tốt 
hơn. 
 Anh Huân bằng lòng và rút cho tôi một tờ giấy manh với ñôi lời 
dặn dò về nội dung cần phải viết. Anh Huân bảo tôi sang phòng bên 
cạnh cho yên tĩnh mà viết. Hôm ñó nhằm ngày 05.12.1990. 
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LẦN THỨ HAI ðI TÌM CỤ TÚ GIẢNG HÒA 
 

ðêm nằm suy nghĩ về những lời trao ñổi của giáo sư Hoàng Châu 
Ký, nhà thơ Hoàng Minh Nhân... nhất là mình cảm nhận ñược ñó là 
những lời khuyên chân thành chí thiết, vì chỉ có cố gắng tìm và phục hồi 
thơ văn Tú Quỳ mới xứng ñáng là mình biết ơn tiền nhân một cách thiết 
thực trong lĩnh vực văn học dân tộc.  
 Dịp may lại ñến với tôi, Trương Bách Thắng ñứa con ñầu lòng của 
tôi kiếm ñược việc “bốc xếp” tại Cty Xây lắp của Giám ñốc Phố (sau ñó 
là ông Phạm Minh Thông1 thay làm Giám ñốc). Nó là ñứa con ñầu lòng 
có hiếu 2 có tính chịu khó, trì chú trong việc học dù gặp phải bất cứ hoàn 
cảnh nào và cũng rất chịu khó, tằn tiện khi ñi làm, không cà phê, thuốc 
lá... thành thử cũng dành dụm ñược chút ít. Thắng thấy tôi ao ước có bàn 
máy ñánh chữ và cũng thật tình tôi chỉ có thể sáng tác trên máy chữ chứ 
không thể viết ñược vì tay run! Thắng âm thầm mua ñem về cho tôi, 
Thắng bảo:  
 - C.A tịch thu của ba hai bàn máy ñánh chữ xách tay, nay không 
xin ñược... con mua ñược bàn máy này, hiệu Nhật... cũng tốt (mà tốt thật 
vì ñó là loại máy một trong hai chiếc tôi bị tịch thu - máy hiệu 
BROTHER), không biết rồi ba có bị tịch thu nữa không? 
 - Nếu bị tịch thu một lần nữa ... thì ba sẽ buông xuôi, bẻ bút vì ñó 
ñúng là “lực bất tòng tâm” của ba.  
 Hồi ấy là khoảng năm 1989, tôi ở tù ra vừa hai năm và dạy kèm 
ñược hai em học sinh lớp 9 học toán, cạnh nhà, mỗi tháng ñược 10 ñồng. 
Hết giờ dạy thì ñánh máy lại các sáng tác của Tú Quỳ, nhớ ñâu ghi ñấy 
rồi viết thư lên nhà quê mời anh Tủng xuống rà soát lại và tôi rất tin trí 
nhớ của anh Tủng (trí nhớ của anh ñã từng làm tôi giật mình lúc tôi kèm 

                   
1 Ông Phạm Minh Thông sau này là người thực hiện và khánh thành cầu Sông Hàn ðà 
Nẵng ngày 29 - 3- 2000 trong một buổi lễ hoành tráng do bà Nguyễn Thị Bình Phó Chủ 
tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam chủ trì.  
2 Trong 2 lần tôi ở tù tại Túy Loan, Kỳ Sơn, Hòa Sơn, Tiên Lãnh... Thắng là anh cả nên 
trách nhiệm ñi thăm ba không thiếu vắng một lần nào. Có lúc vượt lũ, lụt mang thức ăn 
ñến thăm nuôi ba, thật ñáng thương. Thắng là trưởng nam chí hiếu của tôi.  
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anh học băng từ lớp 6 lên lớp 9 ñể thi trung học chỉ trong vòng hai năm 
là ñỗ ngay!). 
 Gặp những ngày nghỉ học (ngày lễ lớn), tôi kết hợp với anh Mẫn 
lên ðại Lộc thăm cụ Hương Thiện (bố anh Mẫn, người ñã từng cho tôi 
một số tư liệu Tú Quỳ trước những năm 1975), hoặc gặp lúc vào thăm 
các bạn ở Sài Gòn cũng móc ñược một số tài liệu mà trước ñó tôi ñã ghi 
lại... 
 Vừa dạy học, vừa sử dụng tài chính ñó ñi lại phục hồi những gì ñã 
mất, không xin lại ñược với muôn vàn khó khăn hơn trước, nhưng rồi 
ngày này qua  ngày gom góp khá, nên cũng phấn khởi lắm.  
 Có lúc anh Mẫn ñưa tôi lên tận Ngọc Kinh gặp vợ chồng anh Bùi 
Tịnh (khoảng trên 80 tuổi), trí óc còn minh mẫn, sính làm thơ và làm 
văn tế... chính vì vậy mà cả anh lẫn chị thuộc lòng một số bài văn tế của 
Tú Quỳ, trong ñó có bài tế chó săn cũng ñộc ñáo lắm. Những lần cùng ñi 
với anh Mẫn, tôi luôn luôn gặp may, vì người anh giới thiệu, ngoài ba 
anh ra, ñều là người có biết nhiều giai thoại Tú Quỳ, nhiều sáng tác của 
Tú Quỳ hoặc thơ, văn tế, ñối liễng... 
 Mặt khác, anh Hoàng Minh Nhân gởi thư ra trao ñổi với nhà thơ 
Trinh ðường và Giáo sư PHONG LÊ Viện trưởng Viện Văn học Việt 
Nam nói về việc làm của tôi.  
 Sau ñó, anh Hoàng Minh Nhân nhận ñược thư của giáo sư Phong 
Lê, nội dung biểu ñồng tình và yêu cầu tôi viết trước vài bài gởi ra ñể 
giáo sư cho ñăng báo Văn học ñánh ñộng trước... Còn anh Trinh ðường 
(Trương ðình) thì khác hẳn, Trinh ðường bảo anh Nhân nói với tôi là 
ñừng viết về Tú Quỳ, viết về Tú Quỳ sẽ mang họa, không yên ñâu, nhất 
là cả nước ñều nói rằng ông ta chống Nguyễn Duy Hiệu... nhưng Trinh 
ðường không viện dẫn cho tôi thấy cụ thể cái ñiều mà anh ấy bảo Tú 
Quỳ là phản ñộng! 
 Bấy giờ tôi chỉ nghe theo lời giáo sư Phong Lê quyết tâm thực hiện 
cho kỳ ñược hoài vọng của tôi là phải trình làng sáng tác của Tú Quỳ. 
Tôi say mê Tú Quỳ ñến ñộ mỗi lần tôi ngồi vào bàn ñánh máy là vợ tôi 
bảo ngay: “Anh ở tù cũng vì văn chương, bây giờ lại tiếp tục... tôi sẽ 
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không xách cơm nữa ñâu (ý nói lần này mà tôi ñi ở tù nữa thì nhà tôi 
sẽ không săn sóc nữa ñâu). Cái cũng lạ, có thể anh viết về cụ mà anh 
bị xui xẻo chăng? Vì tên cụ là “TÚ QUỲ” tức “QUÝ TÙ ”...ñể anh 
xem em ñoán thế ñấy... 
 Có lúc giận quá, tôi quay sang nhà tôi, hét lớn:  
 - Nếu cần tôi sẽ ra khỏi nhà này với số tài liệu của cụ Tú sẵn 
ñây,và với chỉ một chiếc quần ñùi tôi cũng không tiếc nuối gì, tôi chỉ dứt 
khoát phải viết cho xong cuộc ñời cụ. Tôi ñã quyết thế thì từ ñây má nó 
ñể yên cho tôi làm việc... 
 Nhà tôi sợ tôi trở lại vòng lao lý cũng có lý của bà, nghĩ mà thương 
chứ thực tình nhà tôi chẳng ghét gỏng gì ñối với tôi 1 
 Chính nhờ những lúc ñiền dã mà tôi nảy thêm những ý tưởng mới, 
chuẩn bị cho các công trình văn học kế tiếp. Cụ thể khi cùng anh Lê Văn 
Long ñi tìm tài liệu cụ Tú, tôi tìm thêm ñược bài vè Thông Tằm, biết 
thêm một số nhân vật nổi tiếng Duy Xuyên, ðại Lộc liên hệ các bộ môn 
văn học khác như văn học dân gian với TRẦN HÀN hay một số giai 
thoại về Thầy Tú... thật chẳng bõ công ñể tôi có thể tiếp tục viết tiếp tác 
phẩm mang tính “di sản văn hóa phi vật thể ” Quảng Nam: “TÁC GIẢ 
VÀ TÁC PHẨM QUẢNG NAM ðÀ NẴNG TỪ 1885 ðẾN 1945” góp 
phần với di sản văn hóa vật thể “PHỐ CỔ HỘI AN ” “QUẦN THÁP 
MỸ SƠN”... 2 
 Sau khi hoàn tất tác phẩm, tôi vẫn lấy nhan ñề là “TÚ QUỲ DANH SĨ 
QUẢNG NAM” nhưng tôi chưa vừa lòng, còn muốn ñể tìm thêm một số 
bài mà tôi không nhớ nỗi. ðồng thời anh Mẫn cạnh nhà bàn với tôi: uy tín 
của thầy HUỲNH LÝ - nhà giáo Nhân dân hiện nay, có ảnh hưởng ñối với 
văn học lớn lắm, nghe ñâu thầy có ý cho Tú Quỳ là nhà thơ chống Cần 
Vương, mà thầy thì có rất nhiều học trò nay ñã thành ñạt có tiếng trong 

                   
1  Vì hiểu tôi hơn bất cứ ai nên nhà tôi biết việc tôi bị bắt ở tù hai lần ñều là oan, bị cái vạ 
văn chương vô căn cứ, nên sợ nay viết nữa sẽ bị chụp mũ thì nguy.  
2 Tiếp ñó, tôi tiếp tục biên soạn tác phẩm :”Tác giả và tác phẩm Quảng Nam ðà Nẵng từ 1885 
- 1945” dày non 2.000 trang A4 gồm gần 100 vị Quảng Nam ðà Nẵng, ñến 2003 hoàn tất (ñã 
ñăng ký tác quyền, sẽ in).  Lúc ñầu dự ñịnh viết chung với bạn Phạm Ngô Minh nhưng sau ñó 
vì việc riêng không hợp tác ñược, tôi tự chấp bút. 



172 

làng văn học... tôi e sách xuất bản sẽ không có lợi, nếu anh không trình với 
thầy trước.  
 Nghe anh Mẫn nói vậy, tôi cho là có lý, nhưng giữa tôi và thầy chưa 
hề có cuộc diện kiến nào, mặc dầu nhà tôi ở Hội An cách trường Viên 
Minh thầy dạy trước năm 1945 khoảng 800 thước. Tôi thường thấy thầy 
ñi ngang qua trước nhà tôi và chỉ có anh tôi là học thầy. Tôi còn nhớ ngày 
thầy dạy văn ở trường Viên Minh thầy có giảng một bài Kiều mà thầy bảo 
là của cụ Phan Bội Châu ứng khẩu ñọc tại nhà giam ở ngoài Bắc, lúc bấy 
giờ TỪ ðẠM làm tuần vũ (hay tổng ñốc gì ñó) ñang giam cụ Phan (dưới 
cái tên Trần Văn ðức) tại công ñường. Nghe cụ Phan ñọc Kiều mãi, hắn 
mới ñến gần hỏi : Ông thuộc Kiều ñến thế, ông hãy vịnh một bài Kiều 
nghe chơi! 
 Cụ Phan ứng khẩu :  
 Khép cửa phong thu luống ñợi chờ  

 Duyên em mất nết tự bao giờ  

 Chàng Kim mê gái công ñeo ñẳng 

 Viên ngoại chiều con chết ngất ngơ 

 Nợ trước hẹn hò con ñĩ ðẠM  

 Duyên sau gặp gỡ bố cu TỪ  

 Mười lăm năm ấy bao nhiêu sướng  

 Còn trách làm chi chú bán tơ.  
 PHAN BỘI CHÂU 1 
 
 Hồi ñó là trước năm 1945, nghe anh tôi ñọc mãi tôi phát nhớ ñến 
bây giờ và mặc dầu tôi có biết chị Kiến Tâm là em thầy Huỳnh Lý, trong 
cùng hội thơ tôi kể trước và nữa là giáo sư Hoàng Châu Ký, thế nhưng 
bây giờ làm sao hỏi giáo sư ? Tôi trằn trọc suy nghĩ mấy ñêm liền rồi 
ñánh bạo viết lá thư vào thăm thầy cô, tự giới thiệu mình, xin ñược hỏi ý 
kiến thầy. Lá thư này, tôi cẩn trọng nhờ chú tôi là nhạc sĩ Trương ðình 

                   
1 Trong thơ gởi cho thầy cô Huỳnh Lý tôi có nhắc lại bài này. ðạm là ðạm Tiên nhưng 
nghĩa bóng ám chỉ Tổng ñốc Từ ðạm. Từ là Từ Hải, ðạm là ðạm Tiên.  
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Quang (từng làm việc ở Hà Nội, quen với giáo sư và xem giáo sư như 
anh trong nhà) ñích thân giao cho thầy cô Lý.  
 Lúc trở về, chú tôi thuật lại việc gặp thầy và thầy rất vui vẻ tiếp 
nhận thư tôi. Nhưng tôi chờ mãi nửa tháng mà không thấy hồi âm, tôi sốt 
ruột quá, không biết nội dung thư tôi có ñiều gì phiền lòng giáo sư 
không?! Tôi hỏi chú tôi thì tình thiệt chú suy nghĩ sao nói vậy : Có lẽ 
tầm cỡ của Hy... nhưng hãy chờ thêm ít nữa hẳn hay.  
 Ngày hôm sau, khi gia ñình chúng tôi ngồi vào bàn ăn trưa thì anh 
phát thư ñến nhà trao thư của thầy. Thú thật, cả nhà tôi ñều bỏ ñũa 
xuống mâm cơm và không ai bảo ai - kể cả lớp con tôi (vì chúng biết 
việc tôi viết thư và trông hồi thư này, vả chúng cũng ñều ñã lớn rồi, nên 
có thể chúng muốn chia sẻ với ba mẹ...) Tôi xé bì thư và trịnh trọng giở 
lá thư của thầy ñọc chậm từng câu, cả lá thư dài khoảng 4 trang giấy vở 
học trò.  
 Tội nghiệp, theo như nội dung thầy viết thì thầy không viết ñược 
nên nhờ cô viết theo lời thầy ñọc 1 !!! Vợ chồng tôi thực sự xúc ñộng vô 
cùng và xúc ñộng hơn hết chính là thầy bảo:  
 “... Cũng như Nguyễn Khuyến không chịu ñi làm Tổng ñốc, TÚ QUỲ 
không hề có cử chỉ gì muốn hợp tác với Tây. Ngay những sáng tác của 

ông, ông ñã tỏ ra ghét người Pháp. Ngay trong bài : ... Chết 21 bị thương 

hơn 21, nợ quân vương trả bớt bấy nhiêu người... thì ông ñã tỏ ý cảm 

thương những người Nghĩa Hội bỏ mình vì nước. Trong bài VỊNH HÁT 
BỘI, ông chỉ trích những người ñứng ñám. Thật ra, nhiều người chỉ chờ  
ñục nước béo cò mà thôi, cho nên khi xuống ñánh tỉnh lỵ thì họ hùng 
hùng hổ hổ mà khi Tây ñã dẹp xong vụ Hàm Nghi, rồi về càn quét ở tỉnh 
ta thì chúng nó vu cáo lẫn nhau, chứ không làm nên sự nghiệp gì. Hồi ấy 
có bài VÈ ðÁNH ðẠO, tôi chép ñược mấy câu trong LỊCH SỬ VIỆT 
NAM:  
 Tỉnh thành lộn xộn 

 Tả ñạo ñốt nhà  

 Trà Kiệu báo qua... (16 câu)  
                   
1 Thời ñiểm này thầy bị hỏng ñôi mắt nhưng tai rất tinh và thầy rất minh mẫn.  
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 “... Tôi không hề nhận ñịnh ông là người phản ñộng, tuy có nói 

rằng ông ưa khôi hài nên có lúc có người hiểu lầm ...” 

 HUỲNH LÝ  
 Nhà giáo Nhân dân 

 22 - 1 - 1992 

  

 Có thể nói, thầy cô Huỳnh Lý ñã ban cho tôi một nghị lực như 
chưa từng có ñối với tôi. Tôi vô cùng xúc ñộng ñến chảy nước mắt, xem 
lời thầy cô chỉ bảo trong thơ như lời chân thành an ủi khích lệ cho ñứa 
con yêu văn học tỉnh nhà. Tôi muôn vàn cảm tạ ơn thầy cô.  
 Khoảng tháng 4 - 1992, tôi giao Diệu Trang (con gái thứ 3 của tôi) 
mang trọn bản thảo TÚ QUỲ DANH SĨ QUẢNG NAM vào trình cho 
thầy cô xem, nhân vợ chồng nó hưởng tuần trăng mật tại ðà Lạt. Do ñó, 
ñến Sài Gòn là nó tìm ñến nhà thầy cô ngay. Thầy cô rất vui tiếp nó và 
nó ñể bộ bản thảo lại nhà thầy cô và hẹn ñi ðà Lạt xong nó sẽ xuống xin 
lại. Lúc nó trở lại Sài Gòn thì thầy cô ñã xem xong và có viết ñôi lời dạy 
bảo tôi. Diệu Trang kể lại việc gặp thầy cô. 1  
  

                   
1 Trang kể ñến lời căn dặn cuối cùng của thầy là : “Cháu về nói với ba cháu dù có nghèo 
cũng ráng kiếm tiền in ngay sách này. Nó rất có giá trị, ñừng ñể lâu nó sẽ không còn là 
công của ba cháu nữa ñâu! Nói ñến ñây nó xúc ñộng ứa nước mắt nhớ lời giáo sư”.  
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LẦN ðẦU XIN XUẤT BẢN 
 
 Viết xong và sau khi nhận những lời chỉ giáo của các bậc trưởng 
thượng ... giờ tôi chỉ còn xin phép xuất bản, ngặt nỗi ñúng vào thời ñiểm 
này nhà tôi bị trọng bệnh không thể cứu chữa ñược, ngày một ngày hai 
bệnh càng nặng, tôi trao ñổi với anh Hoàng Minh Nhân về việc xin in ấn 
TÚ QUỲ DANH SĨ QUẢNG NAM và anh nhận lời, nhưng tài chánh 
ñâu mà in, khi tôi dạy kèm chỉ ñủ chi dụng cho gia ñình, nay ñèo thêm 
việc vợ bị trọng bệnh, chẳng biết nhờ vào ai ngoài mấy ñứa con chăm 
sóc mẹ, chứ không có khoản tiền nào lo thuốc men !!! 
 Cuối cùng tôi ñánh máy tác phẩm TÚ QUỲ DANH SĨ QUẢNG 
NAM ñược 3 bộ, một bộ giao cho anh Hoàng Minh Nhân dùng ñể ñi xin 
phép, nhưng cuối cùng anh ñến bảo tôi, bây giờ bộ sách của anh ñương ở 
trên bàn làm việc của anh PHẠM PHÁT Trưởng Ban Khoa Giáo tỉnh 
Quảng Nam ðà Nẵng mấy tháng nay rồi. Tôi ñang chờ ý kiến ñây... 
 Một hôm, tình cờ tôi ñến nhà anh MINH LUẬN (tức anh Thân), 
người bạn cùng học một lớp một trường với tôi hồi nhỏ, giờ ñây làm 
xướng ngôn viên ñài phát thanh Quảng Nam - ðà Nẵng. Anh hỏi tôi nay 
có viết lách gì không? Nhân ñó tôi mới thuật lại việc cuốn sách tôi hiện 
nằm trên bàn anh Phạm Phát Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh Quảng Nam - 
ðà Nẵng và tôi hỏi anh Minh Luận có biết anh Phạm Phát không? 
 Minh Luận cười xòa nhìn tôi : Phát cùng học một lớp với tụi mình 
ở Hội An hồi lớp ba, lớp nhì... chú mi chóng quên thế ? 
 Tôi trả lời : không quên sao ñược, tài thánh mà không quên ... ở tù 
hoài thành quên là việc thường. Thế rồi chúng tôi ôn lại chuyện cũ, sau 
ñấy tôi hỏi nhà anh Phát. Nhà anh ấy không xa nhà tôi quá 1 cây số, tôi 
ñịnh bụng sẽ ñến nhà anh ấy trình bày nguyện vọng in ấn tác phẩm.  
 Thế rồi vào một buổi hoàng hôn nhằm thứ bảy, trời mưa lất phất, 
tôi ăn mặc ñường hoàng, áo blouson, cravate tìm ñến ñúng nhà anh.  
 Nhìn qua khe cổng tôi gọi:  
 - Dạ! Có ai ở nhà không? 
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 Lúc ñó tôi xem hai bên cổng không có nơi bấm chuông, nên tôi gọi 
vài lần thì thoáng thấy bóng người một vị trung niên ở trần, mặc quần 
ñùi bước xuống thềm ra cổng.  
 Vừa mở cửa vị trung niên hỏi tôi : 
 - Anh hỏi ai? 
 - Thưa anh, có phải ñây là nhà anh Phát không? 
 Vừa mở cổng, anh vừa trả lời : Vâng, mời anh vào ! 
 Rồi anh ñi vòng theo hẻm bên phải của nhà, còn tôi, tôi bước lên 
hàng hiên... 
 Khi cửa chính mở, tôi thấy anh ñã vận bộ pyjama, mang dép Nhật, 
rất hòa nhã, hỏi tôi:  
 - Chứ anh tìm anh Phát có việc chi? Tôi là Phát ñây.  
 - Cám ơn anh ... thật tình mà nói, có lẽ anh không biết tôi cũng 
phải và giờ ñây gặp anh, tôi cũng chẳng nhìn ra, không dấu chi anh ... tôi 
có gặp Minh Luận... do vậy tôi biết ñây là nhà anh, chứ từ nửa thế kỷ 
nay xa nhau... nhận cũng khó. Tôi là Trương Duy Hy - xin giới thiệu 
ngay với anh, nguyên tôi có viết tác phẩm TÚ QUỲ DANH SĨ QUẢNG 
NAM và ñược biết hiện nó ñang nằm trên bàn làm việc của anh... 
 Anh bật ñứng dậy vừa buông người ñến ôm tôi vừa nói:  
 - Tôi có ñọc tác phẩm của anh, hóa ra anh viết quyển ấy ...(rồi anh 
nói luôn một hơi), tôi vốn thích ñọc văn học, nhưng ñặc biệt sách của 
anh tôi ñọc những vài ba lần rất thích thú. Nói chung, nội dung không có 
gì phải góp ý ... nhưng anh cũng biết, nếu lấy tên anh làm tên tác giả thì 
không thể cho xuất bản ñược. Giá anh chịu khó ñổi lại một tên khác thì 
tôi cho phép in ngay! 
 - Thưa anh, tôi trân trọng cám ơn anh vô cùng, như vậy là qua nội 
dung sách, anh cảm nhận không có gì vi phạm chính trị, nó thuần văn 
học. Còn anh bảo tôi ñổi tên thì thưa với anh - cái tên TRƯƠNG DUY 
HY chẳng là cái gì cả, tôi chỉ có một mong ước ñược chính quyền cho in 
ấn, chứ tên tuổi thì bõ bèn gì, tôi cũng chỉ sợ có một ñiều là tôi không 
viết ñể giữ lại, e thơ ca cụ Tú Giảng Hòa mai một, tôi phải mang tội với 
cụ và cả với bà con Quảng Nam ðà Nẵng chứ chẳng yên.  
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 Thôi thì anh ñã bày vẽ cho như vậy, tôi xin hủy ngay tên 
TRƯƠNG DUY HY của tôi và thay vào ñó là bút danh THY HẢO, chắc 
không còn gì trở ngại nữa - thưa anh?  

- Nếu anh thay tên tác giả là THY HẢO thì không có gì trở ngại 
nữa. Tôi sẽ có ý kiến ñể anh ñược in tác phẩm ñó. 1 
 Cũng trong thời ñiểm này anh PHẠM PHÚ MINH và anh PHAN 
THẾ  TẬP có ñến thăm vợ chồng tôi nên biết vợ tôi bị trọng bệnh và 
ñiều ao ước in tác phẩm cụ Tú nhưng chưa ñào ñâu ra kinh phí.  
 Nguyên anh PHẠM PHÚ MINH là con cụ PHẠM PHÚ HƯU, 
người cùng dạy văn với tôi tại trường Diên Hồng trước ngày tôi bị gọi 
nhập ngũ theo lệnh của Tổng thống NGÔ ðÌNH DIỆM, ñã có ñầy ñủ 
giấy tờ sắp lên ñường theo chương trình H.O (Humanity - Organisation) 
thành thử cuộc gặp anh hôm nay cũng là cuộc thăm trước khi anh rời 
quê hương sang Mỹ. Anh Phạm Phú Minh và anh Phan Thế Tập thấy 
hoàn cảnh gia ñình tôi như thế, nhất là tôi vừa ra tù lần thứ hai không 
bao lâu... anh bèn hỏi tôi, nếu có thể tôi trao cho anh một bộ bản thảo ñể 
anh mang qua Mỹ vận ñộng các bạn gởi về cho kinh phí in ấn ... Vợ 
chồng tôi vô cùng mừng, vô cùng phấn khởi. Thế là tôi giao anh một bộ 
TÚ QUỲ DANH SĨ QUẢNG NAM và sang biếu anh tấm hình tôi chụp 
chung với thầy PHẠM PHÚ HƯU ngày dạy tại trường Diên Hồng các 
năm cuối thập niên 50 tại Hội An.  
 Tuần sau anh sang Mỹ và anh giữ ñúng lời hứa là vận ñộng các 
bạn quen biết kẻ ít người nhiều giúp tôi một số tiền ñủ lo việc mai táng 
vợ tôi và in ấn tác phẩm TÚ QUỲ DANH SĨ QUẢNG NAM. Anh Minh 
cẩn thận gởi về Việt Nam nhờ anh Tập nhận và chuyển lại cho tôi.  
 Bấy giờ HỒ DUY LỆ (học sinh Hội An ngày tôi dạy tại Diên 
Hồng) ñược Nhà nước chuyển về làm Giám ñốc Nxb Quảng Nam ðà 
Nẵng (thay cho ông ðoàn Xoa). Một hôm CUNG TÍCH BIỀN về quê, 

                   
1 Trước ngày nhà tôi qua ñời khoảng 1 tháng vợ chồng anh Võ Quang Giáp và Nguyễn 
Thị Anh quê Duy Xuyên ñều là cựu học sinh ñến thăm tôi. Cả 2 ñang chuẩn bị lên ñường 
sang Hoa Kỳ theo diện H.O, là hai em của anh Phát nên biết chuyện tôi viết Tú Quỳ từ 
hồi dạy ở Duy Xuyên, vợ chồng Giáp Anh rất sốt sắng hứa sẽ trình bày cho anh Phát biết 
khi rời Việt Nam.  
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ghé lại thăm tôi, hai thầy trò cùng ñến gặp anh Lệ trao ñổi về việc in ấn 
và anh Lệ cho biết sẽ cấp phép không có gì trở ngại. Nhờ sẵn tiền, từ các 
bạn ở xa gởi về, tôi trao anh Hoàng Minh Nhân xúc tiến việc in ngay.  
 Còn việc gia ñình thì bệnh vợ tôi ngày một trầm trọng khó qua 
khỏi, nhưng nhà tôi cứ ao ước ñược ñọc tác phẩm trước khi ra ñi ! Vì 
thế, nằm trên giường bệnh nhưng nhà tôi cứ hỏi hoài ngày nào in xong 
cuốn sách. Lúc bấy giờ, tôi ñành cùng anh Hoàng Minh Nhân xuống nhà 
in yêu cầu in xong tập (cahier) nào, tôi xin ñem về nhà tôi ñể chỉnh, sửa.. 
và vì thế, tôi cũng ñọc ñược cho nhà tôi nghe một số ñoạn và mỗi lần 
như thế như gợi cho vợ tôi nhớ ngày nào nhà tôi theo tôi ñến các nơi tôi 
thuyết trình ñể ngâm thơ cụ Tú, thuyết minh nội dung ... Tôi vô cùng 
cảm ñộng, nhất là nhà tôi bảo : “Trông em mau lành bệnh ñể anh có di 
thuyết trình ở ñâu, em theo diễn ngâm ở ñó cho vui thính giả...”1 (vì 
căn bệnh nặng của nhà tôi, mọi người trong gia ñình ñều dấu kín).  
 Thế rồi không chần chờ gì ñược nữa, nhà tôi ra ñi ngày 16 - 3- 
1993! Chưa dự ñược buổi ra mắt tập sách ! 

                   
1 Sự kiện này khẳng ñịnh nhà tôi hoàn toàn không chống việc tôi viết về cụ Tú mà chỉ sợ 
tôi ñi tù vì nghiệp viết bị chụp mũ.  
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BUỔI RA MẮT TÁC PHẨM 

“TÚ QUỲ DANH SĨ QUẢNG NAM” 
 

 Sau ba tuần nhà tôi qua ñời, thì sách in xong. Anh Nhân và tôi ñưa 

hết sách về nhà với ý ñịnh, anh Nhân sẽ tìm ”ñầu ra”. ðồng thời, nhân 

ngày làm tuần thứ tư của nhà tôi, tôi bàn với anh Nhân là làm một buổi 

tiệc trà vừa tưởng niệm nhà tôi, vừa ra mắt tập sách với các bạn.  

 Tôi chỉ mời một số rất ít những vị - mà hồi ñó - thực sự có góp ý 

cho tôi. Về mặt chính quyền, tôi mời quý anh QUY NHƠN (Tổng biên 

tập Nxb báo Quảng Nam ðà Nẵng), chị KIM NHỊ (Nxb ðà Nẵng), anh 

.... (Nhà in ðà Nẵng) cùng với quý giáo sư HOÀNG CHÂU KÝ, quý 

anh NGUYỄN HUY TƯỞNG1, Mục sư LÊ CAO QUÝ2,  quý anh 

NGUYỄN VĂN MẪN, HOÀNG MINH NHÂN, PHAN THẾ TẬP... và 

một số vị thân tộc cụ TÚ QUỲ. 

 ðặc biệt trong buổi này tộc Huỳnh có ñưa ñến tặng tôi một tấm 

biển sơn son thép vàng, bốn chung quanh khắc nổi long lân quy phụng, 

ở giữa ñặt bốn ñại tự chữ Hán: “NGỌC ðƯỜNG THANH GIÁ”. Câu 

                   
1 Anh Tưởng, sui gia với vợ chồng tôi. Anh là Bí thư ðường sắt 2 (quản lý khoảng 5.000 
ñảng viên khu vực ñường sắt 2) còn hiền thê của anh là chị Hảo - Phó giám ñốc ngành 
hỏa xa hồi ấy. Trưởng nam của anh chị là Sơn nhân viên ñiều ñộ hỏa xa ðà Nẵng ñẹp 
duyên cùng gái út Thy Hảo của vợ chồng tôi. Anh rất bức xúc, từng ñến Tòa án khẩn 
thiết xin lại tác phẩm Tú Quỳ của tôi do công an tịch thu, nhưng không ñược dù tôi rất tin 
vào uy tín ñứng ñắng của anh. Sự kiện này khiến vợ chồng tôi muôn vàn biết ơn anh. 
Thật tiết, năm 1999 anh qua ñời tại ðà Nẵng. Tôi khóc anh, một vị sui gia giàu nhân tính, 
rất thương người.  
Trong buổi ra mắt này có chú em ruột tôi Trương Duy Diên từ Sài Gòn về dự và ñó cũng 
là lần cuối cùng , sau ñó em tôi không còn nữa! 
Trong hàng thân tộc của tộc Huỳnh Giảng Hòa có các anh Huỳnh Á, Huỳnh Chín, Huỳnh 
Thúc Bá (ðại tá hưu trí), tộc trưởng Huỳnh ðình, Huỳnh Mai, Hoàng Thanh Thụy, 
Huỳnh Mười, (hậu duệ cụ Tú và liên lạc chặt chẽ với tôi từ khi anh biết tôi viết về cụ Tú).  
2 Mục sư Lê Cao Quý là bạn học cùng lớp với vợ tôi tại trường Phan Châu Trinh - ðà 

Nẵng sau tôi 3 lớp ñã trao ñổi với tôi : Tác phẩm này anh viết trong suốt trên 30, tôi 
chắc có rất nhiều sự kiện lý thú. Vậy anh nên viết một tập hồi ký ñể lại sau này giới trẻ 
hiểu nỗi khó khăn vất vả mới hoàn tất ñược một tác phẩm nghiên cứu có giá trị như tác 
phẩm Tú Quỳ này. Do lời khích lệ này mà tôi ñã thực hiện ñược. Nhân ñây, tôi xin chân 
thành cảm ơn Mục sư.  
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này, tôi ñược biết, tộc Huỳnh cắt bốn chữ trong câu “NGỌC ðƯỜNG 

THÁNH GIÁ VẠN NIÊN HƯƠNG” của tụ Tú Quỳ ñã viết ngày trước 

(cùng ñến dự hôm ñó có sáu anh ñại diện tộc).  

 Trong buổi tiệc mừng ra sách này, trên bàn thờ nhà tôi, gia ñình có 

thiết trí một cái bánh lớn mà hoa văn là cuốn sách ñể tặng cho vong linh nhà 

tôi.  

 Giáo sư Hoàng Châu Ký ñại diện quý vị khách quý nói lên cảm 

tưởng của buổi ra mắt sách với ý nghĩa trùng vào ngày tưởng nhớ nhà 

tôi, lời lẽ rất cảm ñộng, chân tình.  

 Tôi có cảm tuởng, không chỉ gia ñình tôi mà quý vị có mặt hôm ấy 

chắc sẽ không bao giờ quên hình ảnh và tình cảm mà gia ñình tôi ñã thọ 

nhận.  

 Cuối cùng, tôi thay mặt gia ñình, ngỏ lời cám ơn sâu sắc quý vị, 

quý bạn ñã bỏ thời giờ quý báu ñến chứng kiến sách ñược chính thức 

phát hành.  

 
* 

*  * 
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TÔI ðÍCH THÂN CÕNG CỤ TÚ GIẢNG HÒA DU LỊCH TỪ 
NAM RA BẮC VỪA THAM QUAN VỪA TIẾP XÚC VỚI ðÔNG 
ðẢO QUẦN CHÚNG Ở BA MIỀN ðẤT NƯỚC VÀ NƠI NÀO 

CŨNG ðƯỢC BÀ CON HOAN NGHÊNH NHIỆT LIỆT 
 

A. Tôi cõng cụ Tú Nam Du: 
 

 Khoảng 1 tháng sau ngày nhà tôi qua ñời thì sách in xong ñược 
1000 cuốn.  
 Tôi vẫn tiếp tục dạy học, kèm cho các em học sinh kém toán các 
lớp 8 và 9, nhưng ñến khoảng cuối tháng 6/1993, anh Hoàng Minh Nhân 
bàn với tôi ñi Sài Gòn phổ biến văn thơ và sự nghiệp của Tú Quỳ cho bà 
con Quảng Nam trong ấy nghe, vì họ rất muốn biết thầy Tú... Thế là tôi 
thu xếp cùng anh, mang theo một số ñồ hình thuyết minh khi trình bày.  
 Báo THANH NIÊN số 26 (415) từ ngày 20 - 6 ñến 27 - 6 - 1993 có 

ñăng tin:  

 ‘‘TÚ QUỲ DANH SĨ QUẢNG NAM” (Nxb ðà Nẵng, 1993) là 

”Công trình biên khảo 36 năm ” (từ 1956 - 1992) của tác giả Thy Hảo. 

Theo nhà thơ Hoàng Minh Nhân (Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Nam - 

ðà Nẵng) ñây là một công trình sưu tập lớn về di sản văn hóa - tinh 

thần của quê hương Quảng Nam - ðà Nẵng, từ sau 75 ñến nay.  

 Tác giả Thy Hảo ñang có mặt tại TP. Hồ Chí Minh ñể giới thiệu, 
trình bày tác phẩm của mình vào hai buổi sáng chủ nhật 13 - 6 - 93 tại 

Nhà khách Bến Nghé (số 174 ðiện Biên Phủ, Q.3) do Ban liên lạc ðồng 

hương QN-ðN tổ chức, và sáng thứ năm 17 - 6- 93 tại Nhà Văn hóa Lao 

ñộng Tp Hồ Chí Minh.  

 

 “NGUYỄN THỤY” 

 
 Tiếp ñó, một số các Nhà Văn hóa, các Câu lạc bộ như : Nhà Văn 
hóa quận Bình Thạnh, Câu lạc bộ Tiếng Thơ Gia ðịnh... mời thuyết 
trình cùng ñề tài trên.  
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 Riêng tờ báo Lao ñộng số 51/93 (3875) ra ngày Chủ nhật 27 - 6 - 
1993 ñưa tin:  
 

KỶ LỤC VỀ GIÁ BÁN MỘT CUỐN SÁCH VĂN HỌC 
 
 “TÙ QUỲ DANH SĨ QUẢNG NAM” là công trình nghiên cứu suốt 

trong 30 năm của Thy Hảo, nguyên là một nhà giáo lâu năm có uy tín 

của ñất Quảng. Sau khi sách ñược xuất bản (Nxb ðà Nẵng) , tác giả làm 

một chuyến du hành vào Tp Hồ Chí Minh. Buổi ra mắt ñộc giả tại Câu 

lạc bộ Văn học Nhà Văn hóa Lao ñộng tp sáng 17 - 6 vừa qua ñã thành 

công ngoài sự chờ ñợi. Chỉ nói về mặt “tài chính”, khoảng ba chục cuốn 

sách TÚ QUỲ DANH SĨ QUẢNG NAM ñã ñược mua với tổng số tiền 1 

triệu 500 ngàn ñồng. Cuốn “rẻ” nhất 17.000 ñồng “ñắt nhất” 600.000 

ñồng.  

 TT 
 
 Còn tờ báo NGƯỜI LAO ðỘNG số 124 từ 16-6 ñến 25-6-1993 viết 
bài:  
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MỘT BỘ SƯU TẬP ðÁNG GIÁ VỀ TÚ QUỲ 
 
 “Từ hơn một thế kỷ nay dân chúng miền Trung nói chung, vùng 

Quảng Nam nói riêng rất nhiều người thuộc thơ văn TÚ QUỲ. Rất nhiều 

giai thoại về ñời sống trung thực, hài hước của ông ñược truyền tụng. 

Trong sách vở, thơ văn Tú Quỳ cũng ñược trích giảng. Học giả DƯƠNG 

QUẢNG HÀM trích bài “Dế Dũi” (1950) trong Việt Nam Văn học Sử 

yếu, trong giáo trình Văn học Việt Nam (Hà Nội 1962) cũng ñã có ñề cập 

tới TÚ QUỲ. Tuy nhiên cho tới gần ñây chưa có một tác phẩm nào của 

riêng một tác giả nào, sưu tập ñược toàn bộ thơ văn ñã thất lạc của TÚ 

QUỲ cũng như những giai thoại, gia phả, tiểu sử của ñời ông.  

 Vào thượng tuần tháng 6 - 1993 vừa qua Nxb ðà Nẵng ñã cho phát 

hành tác phẩm TÚ QUỲ DANH SĨ QUẢNG NAM (TQDSQN) của tác giả 

Thy Hảo. Theo lời tựa của Nxb ðà Nẵng thì tác giả Thy Hảo ñã mất 36 

năm cho việc hoàn thành sách. Cũng theo lời tựa thì Thy Hảo ñã sưu tập 

ñược 400 sáng tác thơ văn TÚ QUỲ, mà 90 sáng tác ñã sử dụng cho 

TQDSQN trên ñây.  

 ................................. 
 ................................. 
 Sáng tác của TÚ QUỲ phong phú, ña dạng với nhiều chủ ñề, nhiều 

thể loại. Trong công cuộc  bảo tồn và phát huy những di sản truyền 

thống giá trị của nền văn học dân tộc, việc phát hành TQDSQN của Nxb 

ðN là việc làm ñáng trân trọng. Tác giả Thy Hảo ñã có công trình 

không nhỏ trong việc suốt 35 năm ñi lục tìm ñó ñây nhặt từng tư liệu chỗ 

“thực ñịa” nơi quê nhà cụ TÚ QUỲ, ñây là một công trình  rất ñáng ca 

ngợi... 

 “HOÀNG NAM HY” 
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ðoạn kết của một bài viết trên báo SÔNG BÉ số 874 (84)  
ngày 23 - 6 - 1994 với tựa ñề: 

 

DÀNH 36 NĂM ðỂ VIẾT CUỐN SÁCH 
VỀ MỘT DANH SĨ ðẤT QUẢNG 
(Xin trích ñoạn chót, vì bài khá dài) 

 
 ... Tưởng cũng nên xin ñược viết thêm ñôi dòng về bút danh “Thy 

Hảo”. Tác giả trực tiếp của công trình biên khảo này là Trương Duy Hy, 

bạn ñời của anh là chị Thanh Thảo. Qua chừng ấy năm dài, dù những lúc 

bản thân chồng và gia cảnh rất khó khăn, chị vẫn hết lòng ñộng viên, 

giúp ñỡ, gánh vác mọi việc ñể chồng thực hiện ñược tâm nguyện lớn nhất 

của ñời mình. ðau lòng thay, chị chỉ vui mừng khi thấy giấy phép xuất 

bản chứ không bao giờ ñược cầm trên tay cuốn sách có thể nói là “tử 
công phu” của cả hai vợ chồng. Chị ñã lâm bạo bệnh và qua ñời trước 
khi sách in xong! 

 Cái bút danh “Thy Hảo” (tức Thảo - Hy) nơi ñầu bìa sách càng có 

thêm nhiều ý nghĩa hết sức thiêng liêng với cá nhân anh Trương Duy Hy 

và với những ai hằng theo dõi, hỗ trợ việc làm của anh (và của chị) suốt 

36 năm qua.  

 6 - 93  

 TƯỜNG LINH  
 
 Trong cuộc Nam du lần này, tôi và cả anh Hoàng Minh Nhân ñều 
rất phấn khởi. Phấn khởi lớn nhất là bà con ñến dự nghe, ngoài người 
Quảng Nam còn rất nhiều thính giả không phải là người quê Quảng 
Nam, nhưng hầu hết tại các buổi thuyết trình ñều ñược bà con rất hoan 
nghênh và ñặc biệt có nhiều vị, ngay sau khi tôi trình bày xong sự 
nghiệp và văn thơ Tú Quỳ, ñến trao cho tôi những bài mà quý vị ñó ñã 
thuộc từ trước ñể tôi bổ sung cho kỳ tái bản, một cách chân tình, vui vẻ 
khiến tôi vô cùng xúc ñộng.  



185 

 Tại Nhà Văn hóa Lao ñộng, nhà văn VŨ HẠNH ñến tham dự lần 
thứ hai (lần thứ nhất tại nhà hàng Bến Nghé trước ñó mấy ngày do cụ 
Phan Triêm tổ chức).  
 ðặc biệt, lúc khép buổi nói chuyện, tôi chào thính giả xong, anh 
bước lên bục, một tay choàng qua vai tôi, bàn tay còn lại anh siết chặt 
bàn tay tôi và rót vào tai tôi lời chân tình khiến tôi lúng túng.  
 Anh bảo “... Thú thật với anh Hy, tôi chưa từng nghe thuyết trình 
văn chương mà thành công như anh vừa thuyết trình, không dấu chi anh, 

hôm trước tôi ñã dự nghe anh nói chuyện ở nhà hàng Bến Nghé do cụ 

Hội Trưởng Triêm mời, nhưng tôi muốn nghe thêm một lần nữa... Thơ cụ 

Tú thật quá hay, tôi học ñược ở anh lối thuyết trình hôm nay ... Rất cảm 

ơn anh!” 
 Chỉ có lời nói cuối cùng của anh khiến tôi phát hoảng! Tôi tự cảm 
nhận tôi mới là người học trò của anh vì chính tôi ñã từng ñọc văn anh 
từ trước 75 và thực tình tôi rất ngưỡng mộ anh từ hồi ñó. Tôi vẫn biết ñó 
là lời khích lệ của anh, của bậc ñàn anh dành cho tôi nhưng tôi thấy 
“không dám nhận !” lời tán thưởng nồng nhiệt ấy, vì tôi chỉ xứng làm 
học trò anh thôi.  

 Sau này (năm 2003) nhân cuộc hội thảo về Tiểu la NGUYỄN 
THÀNH với phong trào Duy Tân hội và ðông Du, Sở VHTT Quảng 
Nam có mời anh về tham dự. Tôi cũng ñược mời trong dịp này nên gặp 
anh (bài tham luận của tôi cho cuộc hội thảo này “Quảng Nam - Cái nôi 
khởi xướng phong trào ðông Du dưới sự lãnh ñạo của cụ Tiểu La 
Nguyễn Thành”). Xa cách nhau hơn mấy năm mới gặp lại. Trông anh 
yếu hơn trước nhiều. Gặp tôi, anh nhận ra ngay và bảo là anh ñã ñọc bài 
tham luận của tôi “khá lắm”. (bài tham luận này tôi trình bày tại cuộc 
họp ngay sáng hôm sau tại buổi kỷ niệm tại ñịa phương). Nhân ñây tôi 
mới kể lại cảm nghỉ chân thành của tôi ñến với anh hơn 10 năm về 
trước.  
 Ngày 26.7.2008, nghe tin tôi thuyết trình văn nghiệp Tú Quỳ tại 
quê hương cụ Tú, anh lại về và ñến tận mộ cụ Tú thắp hương, rồi ñêm 
ñó nghe tôi thuyết trình văn thơ Tú Quỳ dưới ánh ñiện lung linh của 
vùng quê ðại Thắng - ðại Lộc và có những lời phát biểu tôn phục, tôn 
danh cụ Tú Quỳ ñã có những ñóng góp vô cùng lớn lao trong văn học 
dân tộc, cần phải ñược giới nghiên cứu tiếp tục phát huy... 
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 Vậy là anh Vũ Hạnh ñã dự ba lần thuyết trình của tôi mà theo anh, 
anh bảo là nghe văn thơ cụ Tú Giảng Hòa thật chẳng chán tí nào, mỗi 
lần nghe là mỗi lần hiểu thêm sâu sắc ngôn từ vô giá của cụ gởi trong 
các sáng tác của cụ... Trong buổi giao lưu văn nghệ này, tôi ñược cả hai 
anh Vũ Hạnh và Hoàng Hương Việt rất chân thành góp ý tôi khi tôi ñề 
cập ñến việc tôi chấp bút viết “Trên ñường ñi tìm Tú Quỳ” mà hai anh 
ñều cho rằng tác phẩm ấy chắc chắn có ích cho các bạn thanh niên bước 
vào lĩnh vực nghiên cứu danh nhân... 
 Cuốn Thơ văn Tú Quỳ này có công rất lớn của anh Việt, bởi chính 
anh hướng dẫn tôi làm ñơn xin kinh phí ñể in ấn và kết quả ñược Chủ 
tịch Liên hiệp Hội văn học thành phố ðà Nẵng Hồ Hải Học chấp thuận 
ký hỗ trợ kinh phí cho in - ñó là cuốn sách Thơ văn Tú Quỳ ñược trình 
bày ñêm giao lưu này.  
 
 

TÔI CÕNG CỤ TÚ BẮC DU 
 
 Trở lại ðà Nẵng, anh Nhân bàn với tôi là nên ñi Hà Nội một 
chuyến phổ biến tác phẩm, mà ngoài ñó, anh Nhân quen biết khá nhiều 
các vị lãnh ñạo ñầu ngành văn học, có thể tạo ñiều kiện thuận lợi cho 
việc truyền bá thơ văn ñất Quảng qua sáng tác của TÚ QUỲ.  
 Rút kinh nghiệm nói chuyện 5, 6 chỗ tại Sài Gòn vừa rồi, tôi tự tin 
mình có thể làm ñược ñiều ñó tại Hà Nội. Thế rồi tôi vun quén tiền ñã 
bán sách ñược ở Sài Gòn trong các buổi tôi nói chuyện. Nhất là tôi ñược 
một số các anh chị học sinh cũ của trường Sào Nam Duy Xuyên hết lòng 
ủng hộ. Có anh bỏ bì nửa triệu, có anh bỏ bì 50 ñô (“chỉ vì ñể thầy có 
phương tiện viết tiếp về quê hương Quảng Nam”, nơi các anh chị ấy ñã 
ñược sinh ra, nhưng nay ñã có người hơn vài chục năm xa cách nên 
mong ñọc các tác phẩm nói về quê hương mình).  
 Chính nhờ sự ưu ái ấy mà “kinh phí” ñể ñi Hà Nội cũng không còn 
khó khăn ñối với tôi. Tôi mời cả vợ chồng anh Hoàng Minh Nhân cùng 
ñi.  
 Cũng như lần ñi Sài Gòn vừa rồi, tôi chuẩn bị khá chu ñáo, ñầy ñủ 
các bản ñồ, hình, bó gọn lại vác vai lên ñường.  
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 Chúng tôi ñi xe hỏa hơn 1 ngày thì ñến. Kế ñó là ñi tìm khách sạn 
tạm trú. Nhờ anh Nhân quen thân với nhiều vị ở Hà Nội nên việc giao 
thiệp rất nhanh chóng ñạt kết quả. Trước tiên anh ñưa tôi ñến nhà cụ LÊ 
VĂN HIẾN tặng sách cho cụ và trao ñổi việc diễn thuyết tại CBL Thăng 
Long - nơi cụ ñang làm Chủ tịch CLB cán bộ cao cấp hưu trí này.  
 Cụ Hiến biết chúng tôi từ Quảng Nam ra nên vui vẻ hỏi han ñủ 
chuyện. Nhân ñấy cụ thuật chuyện gian nan nguy hiểm cụ gặp phải trong 
buổi ñầu kháng chiến thành công và cụ ñi làm việc với UBHC Quảng 
Ngãi .v.v... cũng như vụ cụ suýt bị tử hình do sự cảnh giác cao ñộ của 
các ñồng chí lãnh ñạo Quảng Ngãi hồi ñó... 
 Sau khi dùng mì Quảng với cụ, cụ cho biết là cụ rất ủng hộ việc 
thuyết trình ñề tài Tú Quỳ tại CLB Thăng Long, cụ cũng cho biết ở CLB 
này người Quảng Nam cũng rất nhiều. Rồi cụ hẹn riêng với anh Nhân 
chiều hôm ñó ñến gặp cụ ñể bàn chuyện thực hiện buổi nói chuyện.  
 Chúng tôi chào cụ ra về mà lòng cứ lơ mơ không tưởng ñược rằng 
cụ nguyên là Bộ trưởng Bộ Tài chính của Bác Hồ, của nước Việt Nam 
Dân Chủ Cộng Hòa... một vị nguyên Bộ Trưởng sao mà giản dị, bình 
dân, giàu tình người ñến thế. Cụ xem anh Nhân với tôi như là hai ñứa 
con của cụ ñi xa về. Cụ hỏi ñủ chuyện quê nhà rất thắm thiết.  
 Thế rồi theo giấy mời của cụ, tôi và vợ chồng anh Nhân ñến CLB 
Thăng Long ñúng 7g30 ngày 29 - 9 - 1993 với tất cả ñồ lề lỉnh kỉnh phục 
vụ cho buổi diễn thuyết của tôi. Tại hội trường, chính giữa trang trí một 
tấm như panô với nội dung:  
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“CÂU LẠC BỘ THĂNG LONG - HÀ NỘI” 

Chuyên ñề:  

THÂN THẾ VÀ SỰ NGHIỆP VĂN CHƯƠNG 
TÚ QUỲ DANH SĨ QUẢNG NAM 

1828 - 1926 
 

 Diễn giả : Nhà Nghiên cứu Văn học TRƯƠNG DUY HY  
 
  Tại buổi diễn thuyết hôm nay trước một số ñông các vị hưu trí cao 
cấp của chính phủ mà cụ Lê Văn Hiến trân trọng giới thiệu ñến dự, có vị 
là cấp Tướng, có vị là các nguyên Bộ trưởng, Thứ trưởng, nguyên Vụ 
trưởng hoặc các vị cấp Tá... và cũng có một số các vị hưu trí thuộc các 
ngành văn sử học... 
 Sau lời giới thiệu của cụ LÊ VĂN HIẾN, tôi cứ theo bố cục sẵn 
trình bày các thể loại sáng tác của TÚ QUỲ. ðặc biệt khi trình bày các 
bài văn tế thì tôi sử dụng các ñồ hình thuyết minh cho nội dung văn tế. 
Nhờ thế buổi nói chuyện ñáp ứng ñược yêu cầu của khán giả tại hội 
trường.  
 Cũng như một vài nơi tôi ñã thuyết trình, tôi ñược một vài vị cho 
những nhận xét trung thực ñánh giá.  
 Cuối cùng cụ Lê Văn Hiến bày tỏ lời cám ơn các cử tọa ñã ñến 
nghe nhiều ñể biết về một danh nhân văn hóa ñất Quảng và mong diễn 
giả có dịp phổ biến nhiều nơi ñể bà con trong nước biết qua về văn hóa 
ñịa phương mình... 
 Tôi và vợ chồng anh Hoàng Minh Nhân ñều rất xúc ñộng và không 
hết lời cảm ơn cụ Chủ tịch Lê Văn Hiến và quý thành viên của CLB 
Thăng Long ñã ưu ái dành cho chúng tôi những tình cảm sâu ñậm.  
 Trở về khách sạn, chúng tôi kiểm ñiểm, buổi nói chuyện hôm nay 
và cũng rất vui vì chúng tôi bán ñược vài chục cuốn TQDSQN với giá 
ghi ngoài bìa vì khách mua không cần chúng tôi phải bớt phần trăm ñể 
gọi là ủng hộ tác giả! 
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 Sáng hôm sau, khi tôi và anh Hoàng Minh Nhân ñi ăn bún, tình cờ 
gặp Giáo sư PHONG LÊ ñang trên ñường ñến sở làm việc. Anh Nhân 
vội ñứng dậy chạy gọi với theo và giáo sư ngừng xe nói chuyện với anh 
Nhân. Lúc ñó thì tôi không nghe vì cách một ñoạn ñường mà xe cộ thì 
ồn ào ở thời ñiểm giờ ñi làm... Lúc trở lại quán, anh Nhân bảo với tôi là 
anh có hỏi việc ngày hôm qua tôi nói chuyện tại CLB Thăng Long Hà 
Nội Giáo sư có biết không? Giáo sư trả lời là cũng có cán bộ của Viện ñi 
nghe nên giáo sư ñược thuật lại ... và giáo sư cũng muốn mình ñến nói 
chuyện tại Viện ... ñể rồi nay mai mình liên lạc với giáo sư... 
 Thế rồi trưa hôm ñó, tôi nhờ anh Hoàng Minh Nhân tìm ñịa chỉ của 
Nhà Ngôn ngữ học HOÀNG PHÊ, vì tôi biết anh Hoàng Phê là con dì 
Hường Xuân ðài mà trước năm 1945 anh thường xuống Hội An ghé 
thăm thầy má tôi. Nhất là ñêm cướp chính quyền tại Hội An anh cũng có 
mặt và ngủ ở hàng hiên nhà tôi nên tôi nghĩ rằng có thể gặp anh cũng có 
ñiều hay.  
 Tôi bàn với anh Nhân là ñể tôi ñi một mình ñến tìm anh Hoàng Phê 
và anh Nhân thuận ý.  
 Khi ñến nhà riêng của anh, tôi gõ cửa ñứng chờ. Chỉ vài phút thôi 
thì vợ anh ra mở cửa hỏi tôi, anh tìm ai? 
 - Thưa chị tôi ở Quảng Nam ra, muốn ñến tìm anh Hoàng Phê.  
 Cùng lúc ñó, tôi nhìn vào trong nhà thấy bên máy vi tính có một vị 
cao niên mặc quần ñùi, cởi trần, ñang sử dụng vi tính. Nghe có tiếng 
ñộng, anh chậm chạp quay ra hướng cửa nhìn tôi rồi chậm rải bước ñến 
trước tôi. Tôi ngước nhìn anh và hỏi :  
 - Anh nhớ em là ai không? Anh lắc ñầu ra vẻ không biết 
 - Em là Hy con dì cả Liêu Hội An ñây !... 
 Anh vội ôm chầm tôi và không ngừng hỏi chuyện gia ñình tôi, 
chuyện Gò Nổi, chuyện Hội An và thật tình tôi không ngờ vợ anh lại là 
con cụ Châu Phi Cơ Hội An mà có lẽ lúc ñám cưới anh thì tôi còn quá 
nhỏ không rõ biết.  
 Lúc ngồi ăn cơm, câu chuyện gia ñình mới càng lúc càng rõ hơn. 
Tôi có kể lại chuyện tôi ñến gặp cụ thân sinh chị xin về một số sự kiện 
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liên quan ñến phố Hội lúc tôi dạy ở Diên Hồng năm 1959 - 1960 và cũng 
do ñó mà biết là bao nhiêu tư liệu về làng Minh Hương - nòng cốt của 
phố cổ Hội An ngày nay ñã bị các trận lụt trước ñó làm hư nát cả. May 
chỉ còn gia phả và vì thế hồi ñó tôi ñã ñọc ñược gia phả họ Châu của cụ 
rồi.  
 Cũng trong bữa cơm trùng phùng này, anh hỏi tôi việc Bắc du này. 
Tôi thực tình thưa với anh:  
 - Quảng Nam mình thì cũng chẳng ñược bao nhiêu cụ nổi tiếng 
trên các lĩnh vực cho nên em nghĩ, tìm ñược vị nào thì phải phổ biến ñể 
khỏi mất tư liệu sau con cháu sẽ khó tìm ra. Em bỏ trên 36 năm tìm viết 
cụ TÚ HUỲNH QUỲ người Giảng Hòa ... 
 - Anh biết cụ Tú Giảng Hòa, ông ấy còn có tên là TÚ QUỲ... 
 - Anh nói ñúng ñấy. Nay sách ñã in xong, em muốn ra phổ biến tại 
Hà Nội nên nhờ anh Hoàng Minh Nhân cùng ñi ñể giới thiệu và hôm 
qua, cụ LÊ VĂN HIẾN mời em nói chuyện ở CLB Thăng Long. Em 
nghĩ phổ biến văn thơ cụ rộng rãi thì may ra cụ ñược ngồi chung một 
chiếu trên văn ñàn dân tộc... 
 - Vậy anh có thể giới thiệu với em cho anh PHONG LÊ - anh Lê 
hiện là Viện Trưởng Viện Văn học Việt Nam và anh rất phóng khoáng, 
lại là bạn của anh, ñể anh gọi ñiện cho anh Lê biết. Nói là anh làm ngay. 
Anh bỏ ñũa xuống bàn ăn và tiến lại bàn cầm ñiện thoại gọi anh Lê (lúc 
ñó khoảng 11 giờ trưa). Không ngờ anh Lê chưa về nên cả hai anh nói 
chuyện khá lâu.  
 Khi trở lại bàn ăn, anh Phê bảo tôi:  
 - Anh ñã trao ñổi với anh Phong Lê việc em ra Hà Nội nói chuyện 
về nhà thơ trào phúng Tú Quỳ... Anh ấy biết hôm qua em ñã nói chuyện 
này tại CLB Thăng Long của cụ LÊ VĂN HIẾN mà! Anh ấy gởi lời nhờ 
anh mời em chiều mai thứ bảy em ñến tư thất của anh Lê ở phố... vì hôm 
nay anh ấy bận ñi ñám tang cho người bạn.. Anh ấy bảo là em ñem theo 
tất cả những gì em viết về Tú Quỳ, báo chí ñã thuật, ý kiến của các nhà 
nghiên cứu viết về Tú Quỳ mà em biết... 



191 

 Chỉ nghe ñược vậy là tôi ñã mừng rơn, vì ở quê ta có mấy ai vồn 
vả ñược như thế. Tôi nghĩ, ñúng là sĩ phu Bắc Hà  thì có khác ! 
 Ăn xong, nghỉ một chốc ñể nghe anh Phê nói thêm về một số các 
nhà nghiên cứu có tầm cỡ của Hà Nội mà anh nghĩ rằng tôi có thể ñược 
may mắn tiếp xúc ñể nghe lời khuyên bảo, nghe lời dạy dỗ về phạm trù 
văn học... 
 Tôi tạm biệt anh chị Phê với lời biết ơn thâm tình của người em 
cách gần nửa thế kỷ mới gặp lại anh... 
 Anh Nhân và chị Thu ở nhà nóng lòng biết tin tôi gặp anh Phê lắm. 
Thế là tôi thuật lại tỉ mỉ việc gặp anh chị Phê với bữa cơm ngon ñáo ñể ! 
Và tôi cũng nói hết những gì mà Giáo sư Phong Lê muốn gặp tôi với 
một số tư liệu liên quan ñến TÚ QUỲ. Anh Nhân im lặng nghe và anh 
cũng mừng, bảo rằng chuyến này sẽ thành công ñáng kể cho mà xem.  
 ðúng 2g30 chiều thứ bảy, tôi ñi xe ñạp (do anh Nhân mượn hộ) 
tìm ñến căn gác Giáo sư Phong Lê ñang ở cùng gia ñình. Tôi vác xe ñạp 
ì ạch lên thang gác và dễ dàng tìm ra phòng của giáo sư ngay.  
 Tôi vừa gõ cửa, Giáo sư ra mở . Tôi nghĩ là giáo sư ñang chờ tôi.  
 - Anh ñi ñúng giờ hẹn, tốt quá.  
 Nhìn trên bàn khách Giáo sư tiếp tôi, có một quả ñủ loại trái cây và 
một quả ñầy bánh ngoại mà giáo sư nói là quà mấy bạn ñi nước ngoài về 
biếu... rồi Giáo sư từ tốn mời tôi dùng.  
 Tôi bắt ñầu lấy tài liệu... trước tiên là tặng Giáo sư một cuốn 
TQDSQN, tiếp là lần lượt những tư liệu có liên quan ñến TÚ QUỲ - 
trong ñó, ñặc biệt có cuốn hồi ký này mà tôi mới viết ñến giai ñoạn sau 
ngày tôi ra tòa, (bản thảo Tú Quỳ bị tịch thu, tôi bị ñi tù, rồi ra trước 
vành móng ngựa cho ñến lúc tôi trở lại bàn viết Tú Quỳ lần thứ hai và 
tạm dừng ở ñó sẽ viết tiếp). ðây là lần ñầu tiên tôi trao cho Giáo sư xem 
cuốn bản thảo “TRÊN ðƯỜNG ðI TÌM TÚ QUỲ” mà ngoài anh Hoàng 
Minh Nhân, Võ Văn Dật1 tôi chưa hề trao cho bất cứ ai xem vì trong ñó 

                   
1 Anh Võ Văn Dật ñọc tập hồi ký này của tôi trước ngày anh cùng gia ñình sang Mỹ theo 
diện H.O.  
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có nói ñến việc tôi bị tù tội và cụ Tú Quỳ cũng bị vạ theo là bị tịch thu 
mà ñòi gì giới chức có thẩm quyền cũng làm lơ một cách khó hiểu! 
 Trao ñổi xong với Giáo sư, tôi xin phép giáo sư trở lại khách sạn, 
giáo sư bảo tôi:  
 - Sáng thứ hai mời anh ñến Viện Văn học ở số 20 Lý Thái Tổ ñể 
cần có gì bàn thêm.  
 Tôi bắt tay ra về với lòng chân thành kính trọng Giáo sư trước sự 
tiếp tôi như người nhà mà tôi cho là giáo sư ñích thực là một sĩ phu chân 
chính Bắc Hà, giàu lòng nhân ái.  
 Trở lại khách sạn, tôi tường thuật cho vợ chồng anh Nhân nghe và 
chuẩn bị sáng thứ hai ñến Viện Văn học gặp giáo sư Phong Lê. Anh chị 
Nhân mừng cho tôi là ñã gặp may vì anh chị cũng biết giáo sư giàu nhân 
tính, chắc là giáo sư sẽ giúp... 
 

DIỆN KIẾN VỚI GIÁO SƯ PHONG LÊ VIỆN TRƯỞNG  
VIỆN VĂN HỌC TẠI VIỆN VĂN HỌC VIỆT NAM 

  
 ðúng 8 giờ tôi ñến Viện Văn học Việt Nam tại 20 Lý Thái Tổ Hà 
Nội.  
 Tôi bước vào phòng làm việc của Giáo sư và Giáo sư rời ghế tiến 
ra cửa bắt tay tôi rồi mời ngồi trên salon ñặt trước bàn làm việc của Giáo 
sư.  
 Trước hết giáo sư nói với tôi là giáo sư ñã ñọc hết tập Hồi ký của tôi 
và giáo sư rất xúc ñộng, rồi giáo sư ñứng lên ñi ñi lại lại trước mặt tôi vừa 
nói:  
 - Tác phẩm TQDSQN này mà anh ñem nói chuyện ở các nơi thì 
khó mà ñưa cụ Tú vào văn học lắm. Chỉ có ở ñây, viện văn học này, nếu 
anh trình bày ñầy ñủ thì tôi tin rằng cụ Tú Quảng Nam của anh mới sớm 
vào văn học. Tôi sẽ mời một số vị lãnh ñạo cao cấp chuyên ngành ñến 
dự, khoảng vài chục vị... nhưng nói thật với anh, chỉ cần chừng bốn 

năm vị mà nghe ñược thì sự ủng hộ tưởng cũng ñủ sức ñưa cụ Tú vào 
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văn học dân tộc ngay. Tôi tin chắc là thế, chứ anh ñi nói nhiều nơi 
nhưng ở những nơi ñó không có vị ñủ thẩm quyền... 
 ... Bỗng tôi ñứng lên vượt ñến ôm lấy giáo sư nghẹn ngào khóc, 
không cầm ñược nước mắt, tôi nói bên tai Giáo sư :  
 - Giáo sư làm ñược như thế này thì chính giáo sư ñã cho nhân dân 
ñất Quảng chúng tôi một ân huệ lớn là ñưa ñược một danh sĩ Quảng 
Nam vào ngồi cùng một chiếu hoa với các danh nho danh sĩ Bắc hà và 
danh nho danh sĩ lục tỉnh Nam bộ, chứ thưa với giáo sư, từ trước năm 
1975 cho ñến tận bây giờ, tôi nói chuyện cũng nhiều, trao ñổi với người 
có chức quyền trong ngành văn hóa, nghiên cứu... nhưng chưa hề nghe 
ai sốt sắng như giáo sư qua những ñiều tâm huyết giáo sư dành cho tôi 
và dành cho cả cụ TÚ Quảng Nam như thế này! 
 Giáo sư ñể cho tôi lắng niềm xúc ñộng, giáo sư vừa gọi anh PHẠM 
XUÂN NGUYÊN1 vừa quay qua nói với tôi :  
 Tôi ñịnh mời 36 vị và tất cả cán bộ ở viện cùng dự buổi nói chuyện 
của anh tại ñây ... vào ngày thứ năm  - tức còn ba ngày nữa, trừ ngày 
hôm nay. Anh có bị trở ngại gì không? 
 - Thưa giáo sư, tôi ñịnh mai về vì hết tiền thuê phòng rồi, chứ vé 
xe hỏa thì tôi ñã mua sẵn từ trước thành thử không biết tính thế nào ...! 
 - Thôi ñược... 
 Vừa lúc này thì anh Nguyên vào ... Giáo sư trao cho tôi xem qua 
bản thảo giáo sư ñích thân viết, rồi trao lại cho anh Nguyên và bảo :  
 - Cứ theo những vị tôi ñã ghi sẵn tên, anh cho ñánh máy, gởi gấp 
hôm nay ñể các vị ñược mời có thể ñến kịp buổi nói chuyện tại Viện... 
Anh ñánh máy xong ñem lại ñây tôi trao anh Hy một bản làm kỷ niệm.  
 Anh Nguyên sang phòng bên ñánh máy, còn tôi và giáo sư vẫn tiếp 
tục trao ñổi quanh việc Tú Quỳ. Giáo sư bảo tôi về lại ðà Nẵng nên 

                   
1 Hồi ấy anh Nguyên và gia ñình ñều ở trong khuôn viên của Viện. Tuy mới gặp nhau, 
nhưng vợ chồng anh rất mến. Anh chị có mời tôi dùng một buổi cơm chiều tại ñấy. 
Những ân tình này ñã thành dấu ấn khắc vào lòng tôi. Mãi một thời gian khá lâu, anh có 
công tác tại ðà Nẵng. Lần gặp này, tôi mừng quá và chứng tôi hàn huyên trong một buổi 
dùng cơm ở nhà hàng Việt Nam trên ñường Lý Tự Trọng, ðà Nẵng. Lần này thấy anh 
mập hơn trước nhiều. Mấy hôm sau anh trở lại Hà Nội.  
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chỉnh lại cuốn Hồi kỳ TRÊN ðƯỜNG ðI TÌM TÚ QUỲ ñể giáo sư cho 
xuất bản tại Hà Nội.  
 Tôi ñáp :  
 - Tôi rất cám ơn giáo sư, nhưng viết chưa xong và trong ñó có nhiều 
ñoạn tuy là trung thực nhưng sợ ñộng cập thời văn, nhất là tôi tả ñoạn ở tù 
quá tỉ mỉ. Thật ra, tôi thuật lại tỉ mỉ cũng không ngoài ý muốn ñể lại cho 
con cháu sau này nó thấy rõ nỗi oan khúc của mình và cũng có nghĩa là 
bảo cho chúng nó biết mình không phải là tên phản bội tổ quốc, bán nước 
buôn dân chi.  
 Tôi e in ấn nó giáo sư bị liên lụy thì thật là ñau buồn cho tôi. Vì vậy 
xin giáo sư ñể nhẫn nha ñã. Việc này sẽ tính lại. Nhưng dù sao tôi cũng rất 
cám ơn giáo sư ñã có cặp mắt nhạy cảm nhìn tôi qua công trình TÚ QUỲ 
DSQN.  
 ... Anh Nguyên trở lại phòng Viện trưởng trao Giáo sư một bản ñể 
giáo sư biếu tôi. Số còn lại giáo sư bảo anh Nguyên gởi ngay trong sáng 
hôm ñó ñể các vị ở xa (10, 16km) có thể nhận kịp về tham dự sáng thứ 
năm tới (7 - 10 - 1993)  
 Trước khi anh Nguyên rời phòng giáo sư nói với anh Nguyên:  
 Anh xem trong viện còn phòng nào trống anh thu xếp cho anh Hy 
và vợ chồng anh Hoàng Minh Nhân tạm trú ít hôm, nói chuyện xong, 
các anh ấy sẽ về lại ðà Nẵng.  
 - Còn một phòng của hai nhân viên của Viện, nhưng không ai ở vì 
anh ấy bị tai nạn ở Hung Gia Ri .. gia ñình chưa ñến di dời... 
 Giáo sư quay sang phía tôi bảo :  
 - Vậy anh có thể tạm trú ở ñó vài hôm cho ñỡ tốn... 
 Anh Nguyên chào giáo sư và bảo tôi:  
 - Chiều nay anh ñến gặp tôi ñể xem chỗ ở tạm này, tôi sẽ ñợi anh.  
 - Cám ơn anh, và tôi bắt tay tạm biệt anh.  

 Giáo sư Phong Lê bảo tôi:  
 - Vậy là ổn việc tạm trú của anh rồi, anh bảo anh Nhân cùng anh 
ñến ở cho có bạn vậy.  
 Tiếp ñó, giáo sư siết chặt tay tôi, vừa không quên nhắc, thứ năm 
tới anh sẽ ñược gặp nhiều vị có khả năng giúp ñưa Tú Quỳ vào cùng 
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chiếu hoa văn học với các danh nho Bắc Nam... Anh chuẩn bị thật chu 
ñáo ñể khỏi có ñiều vấp váp là quý lắm ñấy. Tôi chúc anh sẽ thành công.  
 Tôi tạm biệt giáo sư, trên ñường trở lại khách sạn, tôi mải nghĩ ñến 
cử chỉ ngọt ngào giàu nhân tính của giáo sư và thâm tâm tôi, tôi muôn 
vàn biết ơn giáo sư suốt phần ñời còn lại này, nhất là tôi nghĩ lại ñoạn 
ñường mấy chục năm qua, ngay người Quảng Nam có ñịa vị trong cùng 
phạm trù văn hóa cũng chưa có một ai quan tâm nghĩ ñến việc phục hồi 
lại sự nghiệp văn hóa của một tiền nhân quê hương mình ở tầm cỡ TÚ 
QUỲ như giáo sư, ngoài một số quý vị ñếm trên ñầu ngón tay: Cụ Lê 
Văn Hiến, thầy cô Nhà giáo nhân dân Huỳnh Lý, giáo sư Hoàng Châu 
Ký, cụ Trần Gia Thoại, anh Võ Văn Dật, nhà thơ Tường Linh, nhà văn 
Cung Tích Biền, Nhà ngôn ngữ học Hoàng Phê, quý anh Phạm Phú 
Minh, Phan Thế Tập, Hoàng Minh Nhân !1 
 Chính vì hành ñộng ñặc biệt này của giáo sư mà tôi nghĩ rằng cụ 
Tú Giảng Hòa Bắc du chuyến này thật là quá may mắn và riêng tôi, tôi 
cảm thấy sẽ có những diễn biến tốt ñẹp trong các ngày tới.  
 Sáng hôm sau, tôi mượn xe ñạp tìm nhà anh Trinh ðường ñến thăm 
anh ấy, ñồng thời sẽ mời anh ấy ñến dự buổi tôi nói chuyện tại viện văn học. 
Nhà có hơi xa và sau một lúc lâu tìm mới ra, nhưng khi tìm ñược thì anh lại 
không có ở nhà, tôi phải ngồi chờ gần 2 giờ ñồng hồ mới ñược gặp anh.  
 Tôi thuật cho anh nghe tất cả những gì tôi ñã trải qua và khi nghe 
tôi mời anh tham dự buổi thuyết trình của tôi tại Viện Văn học Việt Nam 
ở 20 Lý Thái Tổ Hà Nội, anh hứa sẽ ñi chứ không hề có phản ứng nào 
khác. Tôi cũng tế nhị không nhắc ñến lá thư anh gởi anh Hoàng Minh 
Nhân trước ñây, bảo tôi ñừng viết Tú Quỳ mà tôi chỉ trung thực bày tỏ ý 
nghĩ của tôi là nếu có anh ñến dự là một vinh hạnh lớn ñối với tôi qua sự 
ủng hộ của sự hiện diện chính anh, nhà thơ của ñất Quảng Nam.  
 Nói thế, nhưng hôm sau, thứ tư (trước một ngày nói chuyện) tôi lại 
chịu khó ñến nhà anh một lần nữa và cũng như hôm qua, anh ñi vắng, tôi 
phải chờ hơn tiếng ñồng hồ mới thấy anh về. Lần này, tôi có xin phép 
anh ghi lại bài văn tế của Huyền Trân Công Chúa... và ngồi nói chuyện 
về cuộc sống của anh Tủng (bạn thân của anh Trinh ðường và việc tôi 

                   
1 Và dĩ nhiên trong số các vị này còn có một số bạn vui lòng bỏ tiền ra giúp tôi in ấn tác 
phẩm cũng như một số các anh chị cựu học sinh Sào Nam Duy Xuyên mua sách với giá 
ủng hộ như các anh chị: Bùi Ngọc Viết, Nhiên, Tấn, Phú, Trịnh Tâm, Võ Quang Giáp, 
Nguyễn Thị Anh... giúp tôi có phương tiện ñến Hà Nội trình bày sự nghiệp văn học của 
cụ Tú Quỳ.  
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vào Sài Gòn thăm Tường Linh cho mãi ñến 11 giờ trưa, tôi xin phép 
kiếu từ ra về).  
 Vào lúc 7g30 ngày 7 - 10 - 1993 , tôi chuẩn bị xong mọi việc, khệ 
nệ vác bó ñồ hình lên phòng thuyết trình của viện (phòng tôi tạm trú ở 
ngay sau viện, trong cùng một khuôn viên của viện).  

 
BUỔI THUYẾT TRÌNH ðỀ TÀI VĂN HỌC  

“TÚ QUỲ DANH SĨ QUẢNG NAM”  
TẠI VIỆN VĂN HỌC VIỆT NAM - HÀ NỘI 

 
 Lời dẫn :  
 Ròng rã 36 năm dốc tâm sưu tầm văn nghiệp Tú Quỳ, một danh sĩ 
Quảng Nam, tôi ñược chính quyền QN-ðN cho phép phát hành tác 
phẩm - “TÚ QUỲ DANH SĨ QUẢNG NAM” hồi tháng 5 - 1993. Tháng 
6 và ñầu tháng 7 - 1993, tôi vào thành phố Hồ Chí Minh thuyết trình ñề 
tài này tại Nhà Khách Bến Nghé và tại ba Nhà Văn hóa : Lao ñộng 
Thành phố, quận Tân Bình, quận Bình Thạnh. Cả bốn nơi này ñều ñược 
bà con và giới báo chí ñón nhận với lòng ngưỡng mộ thi tài của một 
danh sĩ Quảng Nam - TÚ QUỲ - mà lâu nay nhiều người chỉ biết ông 
qua vài bài thơ trào phúng.  
 Trung tuần tháng 9 - 1993, tôi lại ra thủ ñô Hà Nội và ñược cụ LÊ 
VĂN HIẾN, Chủ tịch Hội Hưu trí Việt Nam mời nói chuyện tại Câu lạc 
bộ Thăng Long lúc 8 giờ ngày 29-9-1993. Tiếp ñấy, Giáo sư Phong Lê, 
Viện trưởng Viện Văn học Việt Nam mời nói chuyện tại Viện Văn học 
Việt Nam số 20 Lý Thái Tổ Hà Nội, lúc 9 giờ ngày 7 - 10 - 1994.  
 Tại buổi nói chuyện cuối cùng này, tôi trình bày văn nghiệp và bản 
chất Tú Quỳ Quảng Nam trước một số cử tọa do Viện mời, gồm các giáo 
sư tiến sĩ, viện sĩ, phó tiến sĩ, các chuyên gia, các nhà nghiên cứu lý luận 
văn học và toàn thể các phó tiến sĩ, phó giáo sư, chuyên gia của Viện.  
 7g40, anh Nguyên ñưa tôi và anh chị Hoàng Minh Nhân vào phòng 
hội. Tại ñây, không có giá treo các tấm ñồ hình thuyết minh nên phải 
móc vào các nắm khóa cửa sổ... Nhưng cũng may là gặp chỗ thoáng, các 
cử tọa có thể ngồi nhìn thấy rõ. Tôi và anh Nhân ñể tâm xem có anh 
Trinh ðường ñến không ? Nhưng không thấy anh. Thực tình tôi có nói 
ñiều bức xúc này với anh chị Nhân - chính tôi hai lần ñích thân ñi mời là 
có dụng ý anh ñến ñể nghe Tú Quỳ có văn thơ phản ñộng ở chỗ nào? 
Tiếc thay anh ta ñã “tránh” tôi hay “tránh nghe sự thật về thơ ca của cụ 
Tú Giảng Hòa” trong ñó có nhiều thể loại !?  
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 Dưới ñây, tôi xin trích một phần trong băng ghi âm cùng một số 
hình ảnh về buổi thuyết trình hôm ấy với những lời phát biểu ứng khẩu 
của những vị lãnh ñạo văn học Việt Nam hiện ñại, ñối với danh sĩ TÚ 
QUỲ QUẢNG NAM và ñối với công trình biên soạn của tôi, mà Viện 
Văn học Việt Nam ñã ghi âm tặng cho tôi tại Viện, ngay sau buổi thuyết 
trình - kể cả toàn bộ hình ảnh tại chỗ.  
 Thy - Hảo 
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TƯỜNG THUẬT TỈ MỈ BUỔI THUYẾT TRÌNH ðỀ TÀI  
VĂN HỌC “TÚ QUỲ DANH SĨ QUẢNG NAM”  

(Tại Viện Văn học Việt Nam - 20 Lý Thái Tổ Hà Nội  
lúc 8g ngày 7-10-1993) 1 

 
 

 PHẦN I :  
 

GIÁO SƯ PHONG LÊ VIỆN TRƯỞNG VIỆN VĂN HỌC  
VIỆT NAM ỨNG KHẨU GIỚI THIỆU DIỄN GIẢ NÓI VỀ  

THƠ CA CỦA NHÀ THƠ TRÀO PHÚNG TÚ QUỲ  
  
 Thưa quý anh,  

 

 Hôm nay chúng tôi mời các anh ñến ñây nhằm mục ñích ñể Viện 

chúng tôi có dịp giới thiệu anh TRƯƠNG DUY HY, tức Thy Hảo tác giả 

TÚ QUỲ DANH SĨ QUẢNG NAM vừa ấn hành, nói về một ñề tài văn học 

Quảng Nam.  

 Trong giấy mời, tôi ñã viết ... là mời các anh và các cán bộ nghiên 

cứu ñến Viện ñể nghe ñề tài TÚ QUỲ và CON ðƯỜNG ðI TÌM TÚ 

QUỲ. Như vậy, sẽ có hai chủ ñề ñược cài với nhau nhưng cũng ñộc lập 

với nhau. Một con ñường ñi tìm nhọc nhằn gian khổ - mà có lẽ - tôi 

không thể nói hết ñược ý nghĩa việc ñi tìm này của anh Hy ñâu ! Trong 

một chừng nào, anh sẽ nói ñiều ñó, và cũng có lẽ, ñiều ñó không là trọng 

tâm chính mà chính là VĂN NGHIỆP TÚ QUỲ.  

 Tìm ra Tú Quỳ là sự phát hiện - mà trong giấy mời - tôi cũng ñã 

nói rằng: Thời kỳ của NGUYỄN KHUYẾN, của HỌC LẠC, của 

NGUYỄN THIỆN KẾ, cũng còn là của TÚ QUỲ Quảng Nam nữa. Với 

cuộc họp này, tôi hy vọng văn nghiệp Tú Quỳ sẽ ñược gia nhập vào gia 

                   
1 Sao y nguyên lời ghi âm và cuốn băng ghi âm này do ñích thân giáo sư Phong Lê bảo 
anh Nguyên trao cho tôi làm kỷ niệm trong buổi thuyết trình cùng phong bì tiền của Viện 
bồi dưỡng. Hôm rời Hà Nội tôi có ñến chào từ giã giáo sư và gia ñình anh chị Nguyên.   
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tài văn học dân tộc - văn học cổ và cận ñại - ñược ñứng với Nguyễn 

Khuyến, Tú Xương, Học Lạc ... 

 Ý nghĩa buổi họp mặt của chúng ta ngày hôm nay là như thế. 

 Có một ñiều tôi rất mừng - nên nói ra ñây - Vì có anh Hy nhân dịp 

ra Hà Nội thăm Viện cùng với anh HOÀNG MINH NHÂN là Thường 

trực Hội Văn nghệ QN-ðN cho chúng tôi biết sự gắn bó giữa tác giả với 

Hội Văn nghệ, nên có quyển sách này. Tôi cũng mừng không kém là 

nhân sinh hoạt văn học hôm nay, Viện ñược gặp, ñược mời các anh là 

các chuyên gia rất có giá ở Hà Nội và Trung ương ñến dự với anh Hy.  

 Vậy trước hết, ñể phù hợp với nguyện vọng anh Hy mong muốn, tôi 

xin giới thiệu cho anh Hy biết thành phần tham dự của chúng ta hôm 

nay và tôi cũng dành sự trân trọng cho các anh cộng tác viên của Viện.  

 - Bên phải tôi là Giáo sư TRẦN NGHĨA, nguyên viện Trưởng 
Viện Hán - Nôm, người rất quan tâm ñến văn học cận ñại.  

 - Giáo sư NGUYỄN HUỆ CHI, Chủ tịch Hội ñồng Khoa học của 
Viện, một tác giả và chuyên gia phần văn học cổ ñiển và cận ñại.  

 - Giáo sư ðẶNG THANH LÊ, tiếng tăm cũng rất nổi, chắc anh 
ñã biết.  
 - Phó giáo sư PHẠM TÚ CHÂU, là chuyên gia văn học cận ñại 
của Viện văn học.  
 - Phó giáo sư TRẦN ðÌNH SỬ, Chủ nhiệm Khoa Văn ðại học 
Sư Phạm Hà Nội.  
 - Giáo sư tiến sĩ NGUYỄN QUANG HỒNG, trước là Phó viện 
trưởng Viện Hán - Nôm. Bây giờ, vừa là chuyên gia ngôn ngữ, vừa là 

chuyên gia Hán - Nôm, tác giả những công trình của Ủy ban Khoa học 

Xã hội.  

 - Giáo sư NGUYỄN ðÌNH CHÚ, là một trong những vị soạn giáo 
trình Lịch sử Văn học Việt Nam, ñã có nhắc ñến Tú Quỳ ở tác phẩm ấy 

mà chúng ta ñã biết.  

 - Giáo sư TRẦN ðÌNH HƯỢU, chuyên gia sâu sắc về văn học 
cận ñại mà chúng tôi rất kính nể. Tôi mời ñược anh Hượu ñến, thật là 

mừng, vì anh cực kỳ là bận.  
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 - Phó giáo sư LƯU VĂN BỔNG, Viện phó của chúng tôi.  
 - Phó giáo sư NGUYỄN VĂN HOÀN, trước là Phó Viện trưởng 
Viện này.  
 - Giáo sư viện sĩ HOÀNG TRINH, nguyên Viện trưởng trước 
ñây, anh rất quan tâm những vấn ñề của văn học Việt Nam, mặc dầu 
anh là chuyên gia lý luận về văn học phương Tây.  

 - Và trong Viện thì gần như ñông ñủ các cán bộ nghiên cứu mà tôi 

xin lướt qua .. như : Phó giáo sư NGUYỄN PHÚC, Trưởng Ban lý luận.  

 - Phó tiến sĩ TRẦN ðỨC CÁC, chuyên gia văn học nhân gian.  
 - Phó tiến sĩ HỒNG VÂN.  
 - Phó tiến sĩ TRƯƠNG ðĂNG DUNG, thư ký khoa học của 
Viện.  
 - Phó tiến sĩ TRẦN BĂNG THANH chuyên gia ... 
 Bây giờ tôi xin phép ñược nói rõ : từ ñây ñến 11 giờ rưỡi, anh Hy 

có thể trình bày như là anh ñã trình bày ở Sài Gòn, như là anh ñã trình 

bày ở một số nơi ở Hà Nội.... 
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PHẦN II :  
 

DIỄN GIẢ ỨNG KHẨU TRÌNH BÀY SUỐT THỜI GIAN  
GẦN 2 GIỜ 30 PHÚT, MÀ PHẦN ðẦU GỒM NGUYÊN 

NHÂN SƯU TẦM, CÔNG VIỆC SƯU TẦM 
 
 
 Kính thưa Giáo sư Phong Lê, Viện trưởng Viện Văn học Việt Nam, 

 Kính thưa quý Giáo sư Viện sĩ, tiến sĩ, phó tiến sĩ, quý vị chuyên 

gia, quý nhà nghiên cứu lý luận văn học,  

 Kính thưa quý cử tọa, 

 Khi còn ñi học, bước ñầu tiếp xúc với văn học dân tộc, tôi hằng 

ao ước có dịp về Thủ ñô Hà Nội, chiêm ngưỡng phong quang chốn 

ngàn năm văn vật - cố ñô Thăng Long - nơi ñã tạo ra truyền thống oai 

hùng của nhân dân ta trong công cuộc dựng nước, giữ nước và mở 

mang bờ cõi từ Lạng Sơn ñến Cà Mau. Nơi ñây còn ñược tôn xưng 

“CHIẾC NÔI VĂN HÓA VĂN HỌC” của tổ quốc Việt Nam. Niềm ao 

ước ấy, giờ ñây, với tuổi ñời sáu mươi, tôi mới thực hiện ñược ! Nhưng 

nhờ ñâu tôi có ñược buổi hôm nay, ñược hân hạnh ñứng giữa phòng 

họp của Viện Văn học Việt Nam trang nghiêm - cơ quan ñầu não, lãnh 

ñạo văn học cả  nước ta - như thế này ? 
 Thưa quý vị, tôi ý thức rõ, chính quý vị ñã dành cho tôi niềm ưu ái 

ñầy thiện cảm, tôi mới có cơ hội này - cơ hội - ñược trình bày trước quý 

vị một nhân tài lỗi lạc của quê hương chúng tôi, trên bình diện văn học : 

TÚ QUỲ QUẢNG NAM. Bởi vậy, trước khi hầu chuyện quý vị, tôi xin 

gởi ñến quý vị lòng chân thành biết ơn và lời chào mừng nồng nhiệt nhất 

của tôi1.  

                   
1 Về mặt tâm lý, thực sự Giáo sư Lê càng giới thiệu, tôi càng ñâm to! Tôi hoàn toàn 
không ngờ tôi ñang ñối diện với một số nghiêm sư bậc thầy tôi - toàn là những bậc sĩ phu 
Bắc hà hiện ñại nổi tiếng cả nước. Tôi nghĩ, ai ở vào ñịa vị tôi lúc ñó hẳn không thể 
không lo, không sợ. Nhưng khi tôi vào ñầu bằng mấy câu trên thì ñược các ngài vỗ tay 
như vỗ tay khen thưởng, khiến tôi bình tĩnh nhẹ hẳn cả người! Rồi tự xem mình như 
người học trò có nhiệm vụ trả bài trước các thầy giàu lòng khoan dung, nâng ñỡ.  
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 Thưa quý vị,  

 ......................................................... 

 Có một vài người bạn - như anh ðÔNG TRÌNH - nhà thơ Quảng 

ðà, hôm gặp tôi ở nhà chị MỸ LINH, anh ấy ngạc nhiên hỏi tôi: “Tôi 

rất yêu thích thơ, say mê thơ, nhưng .... tôi lấy làm lạ, dù có yêu thích 
say mê .. tôi cũng không thể yêu thích say mê như anh ñã yêu thích 
say mê thơ TÚ QUỲ!?” và rồi cũng không ít người gán cho tôi cái tội, 
tôi viết Tú Quỳ như thế hẳn là có dụng ý chi ñây ! chứ lẽ nào tôi bỏ cả 

cuộc ñời chỉ vì ñi tìm sự nghiệp văn chương của một người - TÚ QUỲ 

QUẢNG NAM - ?  

 Với tôi, tôi chẳng có hậu ý gì ghê gớm như người ta tưởng, và tôi 

nghĩ, những ai ñặt vấn ñề như thế ñối với tôi ñều là sự ngộ nhận, sai 

lầm. Trước hết, tác phẩm TÚ QUỲ DANH SĨ QUẢNG NAM này tôi ñã 

hoàn tất và ñã thuyết trình tại Viện ðại học Quảng ðà (tại ðà Nẵng lúc 

15 giờ ngày 4-2-1975) chứ ñâu phải ngày nay tôi mới viết ! Vì thế, tôi 

nghĩ rằng cần trình bày việc này trước quý vị ñể quý vị hiểu rõ hơn về 

việc làm của tôi:  

 Thầy tôi là ông CẢ LIÊU - một ñồ nho viết chữ liền ñẹp nhất tỉnh 

Quảng Nam ngày trước, ở Hội An. Tôi thường ñứng quạt hầu thầy khi 

thầy ñối ẩm với những vị túc nho là cử nhân, tú tài hán học lúc trà dư 

tửu hậu, nên tôi ñược nghe nhiều mẩu chuyện về văn học Quảng Nam, 
nhất là những chuyện “Ngũ Phụng Tề Phi”, “Tứ Hổ Trung Kỳ”, “Cử 

nhân bất cập tiến sĩ Hữu Dư”... và hầu như những buổi ấy, các cụ lại 

thường ñem thơ Tú Quỳ Giảng Hòa ra bình!... ðược nghe nhiều lần như 

thế, khiến tôi không quên những gì các cụ ñã lặp ñi lặp lại nhiều lần. Mà 

quên thế nào ñược lúc các cụ ñề cập ñến hát bội thì ñưa bài HÁT BỘI 

QUẢNG NAM của Tú Quỳ ra ngâm, ra bình :  

 “Nhỏ mà không học lớn làm ngang 

 Trống ñánh ba hồi ñã thấy quan...” 

 Rồi vổ ñùi khen ñáo ñể, rồi cười khoái trá :  

 “Tuy chẳng vinh chi nhưng cũng sướng,  
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 ðã từng trợn mắt lại phùng mang !!!” 

 

 Tuy vậy, với khối óc non nớt của ñứa trẻ lên mười, tôi chưa quan 

tâm gì. Sau này, khi ra ðà Nẵng, học cấp 2 trường Phan Châu Trinh tôi 

tiếp cận với văn học sử, ñược các thầy dạy văn 1: cổ văn và tân văn, thì 

phần cổ văn tôi chỉ ñược học các sáng tác của các danh nho danh sĩ Bắc 

Hà như Nguyễn Khuyến, Nguyễn Công Trứ, bà Hồ Xuân Hương, Huyện 

Thanh Quan, ... trong Nam thì học sáng tác của Tôn Thọ Tường, Phan 

Văn  Trị, Học Lạc, ðồ Chiểu... Còn miền Trung từ Quảng Bình vào tận 

Phan Thiết, chẳng có một sáng tác nào của danh nho danh sĩ cho chúng 

tôi học : Nhất là ñịa phương Quảng Nam, nơi có “Ngũ Phụng Tề Phi” 

... khiến hình ảnh “Ngũ Phụng Tề Phi” hiện về trong trí tôi bằng những 

mẩu chuyện mà tôi ñã ñược nghe hồi thơ ấu :  

 Khoa thi năm Mậu Tuất (1898) sĩ tử Quảng Nam ñỗ những 3 vị 

tiến sĩ : PHẠM LIỆU, PHẠM TUẤN, PHAN QUANG và 2 phó bảng : 

NGÔ LÝ (tức Truân hay Chuân), DƯƠNG HIỂN TIẾN. Năm vị này 

ñược Tổng ñốc ðÀO TẤN và ðốc học TRẦN ðÌNH PHONG (thân sinh 

Bác sĩ TRẦN ðÌNH NAM) - mượn lời khen của Vua Thanh bên Tàu ban 

cho 5 người cùng làng, cùng ñỗ tiến sĩ một khoa với 4 chữ “NGŨ 

PHỤNG TỀ PHI” - tặng lại cho 5 vị ñại khoa ñất Quảng.  

 Thật ra, khoa ñó năm vị này ñều ñỗ tiến sĩ, nhưng vì (theo sự phàn 

nàn của cụ HUỲNH THÚC KHÁNG phổ biến trên báo Tiếng Dân ở Huế 
thuở trước) Hội ñồng khảo thí gồm 10 người mà hết 8 vị là người Quảng 

Nam ! Nên khi ráp phách, thấy Quảng Nam có 5 thí sinh hội ñủ ñiều 

kiện tiến sĩ, bèn ñề nghị Hội ñồng nên lấy 3 tiến sĩ ñể tránh sự dị nghị 

của người trong nước, rằng Hội ñồng khảo thí ña số là người Quảng 

Nam nên chấm nới tay, ñể cho học trò Quảng Nam ñỗ nhiều và ñỗ cao ! 

Ấy vậy mà Hội ñồng cũng nghe theo ! 

 Mặt khác, ñúng vào thời ñiểm ñó, 4 chữ “Ngũ Phụng Tề Phi” của 

cụ ðào Tấn và Trần ðình Phong tặng cho 5 vị tân khoa, hẳn là cả hai 

cụ ðào, Trần cũng ñã gián tiếp “xác nhận” tính trung thực về kết quả 
                   
1 Như cố giáo sư TRẦN NGỌC QUẾ.  
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kỳ thi ñó, phù hợp với lời phàn nàn của cụ Huỳnh sau này. Nhất là 4 chữ 

“Ngũ Phụng Tề Phi” có nghĩa là 5 con phụng cùng bay, thì rõ ràng là 5 

vị tiến sĩ. Tư liệu này, chính cụ NGUYỄN XƯƠNG THÁI, nguyên thư ký 

báo Tiếng Dân ngày trước cho tôi và khi thuật lại, cụ Thái còn cho biết 

lúc ấy cụ Huỳnh tỏ vẻ bực lắm ! 

 Quảng Nam còn ñược các danh sĩ ñương thời tặng cho 4 chữ “TỨ 

KIỆT”, ca tụng 4 vị gốc dân Quảng Nam, chỉ ñỗ Phó bảng, nhưng văn 

hay chữ tốt, “Quán Trung - Nam - Bắc”, ñó là các cụ :  

 

 - NGUYỄN ðÌNH HIẾN  

 - NGUYỄN MẬU HOÁN  

 - VÕ VỸ 

 - PHAN CHÂU TRINH.  

 

 Nói cho ñúng, chỉ trong vòng hai mươi năm kể từ năm 1885 ñến 

1904, Quảng Nam có nhiều vị ñỗ tiến sĩ, nhưng tên tuổi không nổi cộm 

như các vị vừa kể trên, mà chỉ trường hợp ñặc biệt mới lưu danh rộng 

rãi tại ñịa phương.  Chẳng hạn, cụ PHẠM TUẤN, hai lần thi, hai lần 

ñều ñỗ tiến sĩ!. Lần thứ nhất - năm 1885 - tên cụ ñược niêm yết tại bảng 

Giáp, ñồng tiến sĩ xuất thân. Nhưng ngay lúc ấy, Pháp tấn công vào 

triều ñình Huế, vua quan lo ñối phó với giặc Pháp, nhất là phải lo di giá 

vua ra khỏi kinh thành, vì vậy các quan không quan tâm lưu giữ kết quả 
của kỳ thi ấy, và triều ñình xem như hủy bỏ hẳn kết quả kỳ thi ! Vậy mà 

13 năm sau, dưới triều Thành Thái, cụ PHẠM TUẤN thi lại vẫn ñỗ tiến 

sĩ, ñứng chung hàng với năm “Con Phụng” Quảng Nam ! 

 ðặc biệt, Quảng Nam còn có một vị văn hay chữ tốt, nhưng thi thì 

chỉ ñỗ Tú Tài, chứ không vượt nổi cử nhân. Nhằm lúc vua Thành Thái 

mở ân khoa cho các sĩ tử ñã nhiều lần ñổ Tú Tài ñược dự thi Hội, thi 

ðình, vị ấy ñã nộp ñơn ứng thí với kết quả làm kinh ngạc giới nho sĩ thời 

bấy giờ - ñó là cụ Thai Xuyên TRẦN QUÝ CÁP - :  

 Kết quả kỳ thi Hội, cụ Trần ñứng dưới tên Hội Nguyên HUỲNH 

THÚC KHÁNG nhưng ñứng trên tên ðẶNG VĂN THỤY. Qua thi ðình, 
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cụ Trần ñứng dưới tên ðình Nguyên ðẶNG VĂN THỤY và ñứng trên 

Hội nguyên HUỲNH THÚC KHÁNG ! Tinh thần hiếu học của cụ Trần 

Quý Cáp ñược các sĩ tử Bắc Hà tặng cho danh hiệu là “CON CỌP 

GẤM QUẢNG NAM”. Thành quả này của cụ Trần còn ñược các sĩ phu 

Bắc Hà - cụ ðÀO NGUYÊN PHỔ, thân sinh của học giả ðÀO TRINH 

NHẤT - (ñỗ Hoàng Giáp khoa Mậu Tuất 1898, cùng khoa “Ngũ Phụng 

Quảng Nam”) với tư cách là khoa ñàn anh, ñã gởi vào Quảng Nam một 

câu ñối mừng cụ Trần với nội dung:  
 

 TỐ CỬ NHÂN KHƯỚC NAN, TỐ TIẾN SĨ KHƯỚC DỊ, ỨC ỨC 

DƯƠNG DƯƠNG VÔ PHI TẠO Ý;  

 ÁP ðẶNG VĂN Ư HỘI, ÁP HUỲNH THÚC Ư ðÌNH, VINH 

VINH QUÝ QUÝ HÀ TẤT KHÔI KHOA.  
 

 Tam dịch :  

 ðỗ cử nhân là khó, ñỗ tiến sĩ cũng không dễ dàng gì. Việc ñời lên 

xuống (ý nói thi ñỗ hay rớt) không phải do trời mà do tài sức con người.  

 ðè ông Huỳnh Thúc Kháng ở kỳ thi ðình, ñè ông ðặng Văn Thụy  

ở kỳ thi Hội. Vinh quang cao quý ñến thế thì cần gì phải ñỗ thủ khoa ! 

 Nhưng khi câu ñối ấy ñến tay cụ Trần Quý Cáp, với bản chất 

khiêm tốn, cụ ñã tự ý sửa 4 chữ :  
 

TỐ CỬ NHÂN KHƯỚC NAN, TỐ TIẾN SĨ KHƯỚC DỊ, ỨC ỨC DƯƠNG 
DƯƠNG VÔ PHI TẠO Ý.  

ÁP ðÌNH NGUYÊN Ư HỘI, ÁP HỘI NGUYÊN Ư ðÌNH, VINH VINH QUÝ  
                                                                         QUÝ HÀ TẤT KHÔI KHOA.                                      

 

 Câu ñối này hiện nay vẫn còn ñược ñặt tại nhà thờ ở làng Bát Nhị 

(quận ðiện Bàn Quảng Nam) và tư thất, ñích tôn cụ ở ñường Hải Hồ ðà 

Nẵng, thờ cụ.  

 Bởi ñức khiêm tốn của cụ, mà ngày nay ai ñến nơi thờ phụng cụ, 

ñọc câu ñối, ñều không rõ ngày trước cụ ñè ông Hội nguyên nào? ðình 

nguyên nào? 
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 Chưa hết, còn một kỳ thi tại kinh ñô Huế năm 1896, ñỗ 32 cử nhân, 

trong ñó Quảng Nam chiếm hết 15 vị và vị thứ từ 1 ñến 9 ñều là học trò 

Quảng Nam ! 

 Những thành quả này ñủ chứng minh rằng, ñất Quảng Nam xứng 

ñáng là miền “ðỊA LINH NHÂN KIỆT ” mà người trong nước khen 

tặng, vì chính nơi ñây ñã sản sinh nhiều người con hiếu học, học giỏi. 

Nhưng ñến nay, Quảng Nam vẫn chưa có vị nào ñược ñưa vào “Lịch sử 
Văn học Việt Nam” ñể ngồi cùng chiếu hoa văn ñàn với các danh nho 

danh sĩ Bắc Hà, Bến Nghé?! Phải chăng ñó là thiệt thòi lớn nhất của 

quê hương Quảng Nam và phải chăng Văn học ñã bất công với những 

người con ưu tú Quảng Nam trên bình diện văn học ?! - Với trí óc non 

nớt của tôi lúc bấy giờ, tôi nghĩ thế - ðồng thời, tôi cũng không dấu 

diếm gì mà không nói lên ñây - nói lên trước quý vị - những chuyên gia, 

những nhà nghiên cứu lý luận văn học, mà tôi hằng kính trọng là bậc 

thầy của tôi, sự thật về bản chất xấu - vâng, rất xấu - của tôi ! Ấy là lúc 

còn ñi học, tôi chưa bao giờ ñứng nhì trong lớp, nên với tính khí trẻ con, 

tự cao, tự ñại, năng nổ ...nghĩ rằng mình phải làm một cái gì khác các 

bạn cùng lớp, cùng trường - trước mắt - là tìm cho ñược văn nghiệp của 

một bậc tài danh văn học Quảng Nam, cũng sáng giá như các cụ 

Nguyễn Khuyến, Tú Xương, Học Lạc... ðể rồi, tất cả những yếu tố trên 

quyện thành hành ñộng, thành ñộng cơ thôi thúc tôi ñi tìm văn nghiệp 

Tú Quỳ Giảng Hòa Quảng Nam từ ấy.  
 ðó là nguyên nhân, là lý do chính khiến tôi không biết thấm mệt 

suốt hơn 36 năm lăn lộn “ñi tìm Tú Quỳ”, chịu bao cay ñắng, nhọc 

nhằn, nhục nhã và trải qua ba lần suýt tử nạn vì bom ñạn, mìn bẩy lúc 

chiến tranh, ra sức gom góp khắp nơi trên nửa miền ñất nước, như chú 

kiến nhỏ kiên nhẫn tha từng một phần ngàn ly mét tư liệu ñể tái hiện 

“VĂN NGHIỆP TÚ QUỲ”! 

 Giờ ñây, với tuổi ñời ñã cao, ngồi nghĩ lại hành ñộng ñã qua của 

chính mình, lòng không khỏi cảm thấy xấu hổ, khôi hài ! Nhưng thưa 

quý vị - quả là ñiều nghịch lý - nhờ tính xấu ấy, ñến năm 1974 tôi mới có 

trong tay trên 400 tư liệu của Tú Quỳ, gồm ñủ các thể loại : Văn tế, Phú, 
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ðường Thi, Lục Bát, Vè, Thư Tín, ðối, Liễn, Chữ Thờ ... vừa dồi dào ñề 

tài, vừa sung mãn nội dung.  

 Nhân ñây, tôi xin ñơn cử kể một trong hàng trăm trường hợp khó 

khăn, nếu tôi không kịp kiềm chế tự ái thì không tài nào tôi moi ñược 

những tư liệu, những xuất xứ, những giai thoại quý giá ñể so sánh, ñối 

chiếu, kiểm chứng :  

 (Xin xem lại ñoạn trước thuật việc tôi tiếp xúc cụ Nguyễn Xương 
Thái ở trang 32 (mục 7 trước).  
 ðến cuối năm 1970, tư liệu Tú Quỳ nằm trong tay tôi non 400 sáng 

tác. Bấy giờ, tôi nghĩ phải viết thành tác phẩm. Nhưng càng ñọc kỹ thơ 

ca Tú Quỳ, tôi càng e ngại, vì văn nghiệp cụ có giá trị cao mà tôi thì giới 

văn học chưa ai biết tiếng ! Vậy viết ra ai ghé mắt vào ? ðó lại là lý do 

khiến tôi phải nổ lực hơn bao giờ hết, với tất cả kiến thức hạn hẹp của 

tôi ... tôi “bon chen” ñể có chút tiếng nào ñó ! .. Dù rằng phải dùng hai 

từ “bon chen” không mấy ñẹp này ở ñây, nhưng ñúng là thế ! Phải 

thành thật mà nói rằng, ý thức “bon chen” này không ngoài mục ñích 

“lót ñường” cho tác phẩm “TÚ QUỲ - DANH SĨ QUẢNG NAM” ra ñời 

! Cụ thể và rõ ràng nhất là sau hai lần ñược người trong nước biết ñến 

tên tôi (trong năm 1972), từ ñó ñến năm 1975, tôi chỉ chú tâm viết Tú 

Quỳ, ngoài ra không viết thêm một sáng tác nào khác - Vì với tôi - bảo 

lưu và phổ biến văn nghiệp Tú Quỳ ñể khỏi mai một chút gia tài văn học 

Quảng Nam, mới là ñiều tâm nguyện của tôi.  
 Từ lúc chấp bút (cuối năm 1972) ñến lúc gọi là hoàn thành ñúng 

vào cuối năm 1974. Trong khoảng thời gian này, dù ñang viết, nhưng tôi 

vẫn quan tâm thu nhặt thêm tư liệu, ñối chứng, so sánh tư liệu và may 

mắn, sau buổi thuyết trình tại ðà Nẵng do Viện ðại học Quảng ðà tổ 

chức vào chiều ngày 4-2-1975 và tại Hội An do Ty Học Chánh Quảng 

Nam tổ chức vào sáng 16-3-1975 với ñề tài TÚ QUỲ QUẢNG NAM, tôi 

ñược một số thính giả gởi cho một số tư liệu nữa. Gom lại, bấy giờ ñược 

trên 400 sáng tác của TÚ QUỲ. Dĩ nhiên là tôi dành những tư liệu chưa 

ñưa vào sách dùng khi tái bản.  
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 Nhưng rủi cho tôi, các tư liệu này - kể cả 3 bản thảo TÚ QUỲ 

DANH SĨ QUẢNG NAM, mỗi quyển dày 400 trang ñánh máy - tất cả tư 

liệu rời và toàn bộ tủ sách của gia ñình bị Công an Quảng Nam ðà 

Nẵng tịch thu không trả lại vì tôi có liên quan trong vụ án NHÓM THƠ 

TAO ðÀN ðÀ NẴNG năm 1984, với bản án 4 năm tù ở.  

 Sau khi thi hành án xong, năm 1988 - 1989, HOÀNG MINH NHÂN 

nghe tôi sưu tầm Tú Quỳ, tìm ñến thăm tôi và ñề nghị tôi nên viết lại tác 

phẩm. Khoảng tuần lễ sau, do sự trao ñổi giữa anh Nhân và anh Hồ Hải 

Học - bấy giờ anh Học lãnh ñạo Văn Nghệ Tỉnh - anh Học mời tôi ñến 

Hội cùng với các anh TRINH ðƯỜNG, ðÔNG TRÌNH và anh NHÂN 

hội ý về việc nghiên cứu văn nghiệp Tú Quỳ. Tại dây khi tôi trình bày 

công trình biên khảo của tôi, các anh ấy ñề nghị tôi làm ñơn xin lại các 

tập bản thảo và tư liệu rời và Hội Văn nghệ sẽ can thiệp...Kết quả bất 

thành, dù vậy, Giáo sư Hoàng Châu Ký và anh Nhân vẫn thỉnh thoảng 

ñến thăm tôi và ñộng viên tôi nên viết lại với những gì tôi còn nhớ ! Anh 

e ngại ñể lâu sẽ mai một thì thiệt thòi cho văn học Quảng Nam. Trước 

tinh thần bảo lưu văn học của anh Nhân, khiến tôi cảm thấy rõ bổn phận 

và trách nhiệm của chính mình ñối với quê hương, nên tôi trở lại bàn 

viết với vỏn vẹn một cây bút bi, một tập giấy trắng và một trí nhớ có giới 

hạn !!!... 

 Thưa quý vị,  

 Nói thế hẳn quý vị mỉm cười cho rằng tôi nói “cuội” ! Vì làm gì tôi 
có thể viết lại từng ấy sáng tác của Tú Quỳ, với những chú thích ñầy ñủ 

như thế, ñể thành tác phẩm “TÚ QUỲ DANH SĨ QUẢNG NAM”, như 

Giáo sư Phong Lê vừa ñưa ra giới thiệu trước quý vị ? 

 Ở trường hợp khác, niềm hoài nghi của quý vị quả là logic. Nhưng 

ở trường hợp của tôi, tôi có thể cắt nghĩa ñiều này ñể quý vị cảm nhận 

trung thực công việc của tôi ñã làm ... 

 Thật lòng mà nói, tôi biết rõ khả năng của tôi, nên tôi rất tự giác, 

chịu lắng nghe, học hỏi ở các bậc ñàn anh trong văn giới. Do ñó khi 

ñánh máy xong tác phẩm, tôi thường trao ñến những vị này góp ý. 

Thường thì mỗi khi nhận lại tác phẩm tôi cũng nhận ñược một vài trang 
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giấy học trò, hoặc trong từng trang của tác phẩm ñược gài một mảnh 

giấy trắng có ghi những lời góp ý về lối trình bày, những ñoạn bình giải 

chưa sâu, những sai lầm trong chú thích ... Những vị này là những vị 

sành sỏi văn học hoặc là những cụ túc nho, giỏi Hán học, biết chút ít về 

Tú Quỳ như các cụ Trần Gia Thoại, Phạm Phú Hưu, Cửu Nhung Cầu 

Chìm, Cửu Nhung Trung Phước... hoặc trẻ như anh Phan Du, Võ Văn 

Dật (có công trình biên khảo về LỊCH SỬ  ðÀ NẴNG 1306 - 1950 rất có 

giá trị).  

 Mỗi lần nhận lại, mỗi lần tôi xé trọn vẹn bản thảo một cách không 

thương tiếc ñể rồi tụ buộc mình phải ñánh máy lại toàn bộ ! Việc tốn 

kém giấy, carbon, ruban ñối với tôi không kể, còn việc ñánh máy ñi ñánh 

máy lại ñối với tôi tôi không ngại, vì tôi ñánh máy rất nhanh, mỗi phút 

ñến 64 chữ ! Thành thử bỏ công ñánh máy ñể chấn chỉnh lối hành văn 

cho trong sáng, và cho sáng tác của Tú Quỳ chính xác với mức ñộ “tin 

cậy” cao hơn, thì tôi chẳng tiếc gì công. Kết quả, sau hơn bảy lần xé bỏ 

rồi ñánh máy lại ... ñến cuối năm 1974 tôi mới tạm hoàn tất tác phẩm 

‘’TÚ QUỲ DANH SĨ QUẢNG NAM” với hơn 400 trang ñánh máy. Ở tác 

phẩm này, tôi cũng chỉ ñưa vào một phần còn phần lớn tôi xếp chung 

vào những tư liệu tiếp tục kiểm chứng sẽ dùng khi tái bản... 

 Mấy tháng sau - ñầu năm 1975 - nhân khai giảng Viện ðại học 

ñầu tiên tại ðà Nẵng, Tiến sĩ NGÔ ðỒNG Viện trưởng Viện ðại học 

Cộng ñồng Quảng ðà mời tôi ñến thuyết trình ñề tài : “TÚ QUỲ DANH 
SĨ QUẢNG NAM” tại thính ñường trường Phan Châu Trinh ðà Nẵng, 

trong tuần lễ “Văn hóa” khai giảng Viện. Lúc 15 giờ ngày 4-2-1975. 

Kết quả, Viện trưởng mời tôi phụ trách 40 giờ văn học ñịa phương, 

giảng về Tú Quỳ Quảng Nam. Nhưng vì hoàn cảnh riêng, tôi xin hẹn dịp 

khác.  

 Sau năm 1975, tuy hoàn cảnh gia ñình gặp nhiều khó khăn, tôi vẫn 

tiếp tục con ñường sưu tầm ñể kiểm chứng những sáng tác của Tú Quỳ.  

 ðến ngày 9-3-1984, vì tham gia nhóm thơ TAO ðÀN SÔNG HÀN, 

tôi bị Công an QN-ðN ghi trong biên bản “Những tang vật tạm giữ” - 
toàn bộ tủ sách gia ñình. Tôi xem như không còn một tư liệu nào trong 
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tay ! Tuy nhiên, nhờ trước kia ñã nhiều lần ñánh máy và hai lần bị lao lý 

ấy, hễ lúc nào nghỉ lao ñộng, nghỉ làm việc là tôi luôn lẩm nhẩm ôn 

những sáng tác của Tú Quỳ, với mục ñích ñể khỏi quên ! Nhờ vậy tôi 

thuộc số lớn văn tế, thơ các loại và nhất là những chú thích mà trước kia 

tôi vất vả lần hồi thu nhặt.  

 Lần này phải viết lại, ngoài trí nhớ, tôi còn ñược một số bạn bè 

thương tình giúp ñỡ, cụ thể như anh NGUYỄN VĂN MẪN, con cụ 

Hương Thiện ở Ái Nghĩa 1. Nhờ cụ còn một số tư liệu của Tú Quỳ do cụ 

chép bằng chữ quốc ngữ mà trước ñây tôi ñã quan hệ xin, thì nay anh 

Mẫn vẫn giữ. ðồng thời, là chuyên viên Bưu ñiện ðà Nẵng, anh thường 

ñi công tác Sài Gòn, các huyện hoặc thăm viếng bà con trên miệt nguồn 

... nhân những cơ hội ấy anh tìm chép tư liệu mang về cho tôi... Hoặc 

anh và tôi tìm ñến cụ Bùi Tịnh, cụ bà Dương Thị Thanh hiện ở Ngọc 

Kinh ðại Lộc - là những vị mà thân phụ là chỗ thâm tình với Tú Quỳ 

ngày trước - xin tư liệu. Nhờ thế, TÚ QUỲ DANH SĨ QUẢNG NAM viết 

lại lần này, tôi vẫn giữ ñược mức ñộ “ñáng tin cậy” hơn trước.  

 Dù vậy, có ñôi bài ñáng gọi là quan trọng như bài Văn Tế CHÁNH 
NĂM, VÈ ðÁNH ðẠO2 ... hoặc ñôi bài mà ngày trước tôi chưa ñưa vào 
sách nhưng nội dung rất cần thiết cho giới biên khảo, cho các nhà làm văn 
học nghiên cứu ñể ñánh giá văn nghiệp và bản chất của Tú Quỳ, thì nay 
ñưa vào tác phẩm lần thứ hai này, cũng là những sáng tác tiêu biểu cho thi 
tài và bản chất của cụ. Tôi hy vọng, những tháng ngày tới tôi sẽ xin lại bản 
thảo bị tịch thu ñể công bố trước công luận, trước văn giới, bổ túc cho tác 
phẩm TÚ QUỲ DANH SĨ QUẢNG NAM hoàn hảo hơn.  
 Tưởng cũng phải nói thêm rằng, thành công lần này còn do sự hỗ 
trợ tích cực, nghiêm túc của các vị giáo sư văn học, nghiên cứu, lý luận 
văn học về mặt tinh thần. Cụ thể, trong Nam có NGND HUỲNH LÝ, Nhà 
thơ TƯỜNG LINH, Nhà văn CUNG TÍCH BIỀN; Miền Trung, có Hội 
Văn nghệ QN-ðN, Nhà xuất bản ðà Nẵng, Báo Quảng Nam ðà Nẵng và 
một số bạn bè yêu thích văn học Quảng Nam, ngoài Bắc có Giáo sư 
                   
1 Nay cụ ñã qua ñời.  
2 Sau khi ñọc “Tú Quỳ Danh Sĩ Quảng Nam”, nghĩa tế cụ Phạm ðình Bách ở Canada có 
gởi về cho tôi trọn bài “Vè ñánh ñạo” này do cụ Bách sưu tầm trước kia (bản này so ra 
ñầy ñủ nhất).  
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PHONG LÊ, các anh XUÂN TÙNG, LẠI NGUYÊN ÂN nghiên cứu lý 
luận văn học, dù tôi chưa ñược quen biết quý Giáo sư và quý anh ấy. 
Nhưng qua tập bản thảo “TÚ QUỲ DANH SĨ QUẢNG NAM”, tôi nhận 
ñược những bức thư nồng nhiệt ñộng viên, như bức thư của Giáo sư 
HUỲNH LÝ - Tôi xin phép ñọc một ñoạn sau ñây :  
 “... Về phần ông TÚ QUỲ thì hồi Cách mạng Tháng 8 tôi có một 
bài ngắn, so với bản thảo của anh còn cách xa lắm, và có chỗ ngộ nhận 
ông Tú Quỳ có phần “ba phải” vì khuynh hướng trào phúng của ông, 
nhưng cũng biết rằng ông không hề chỉ trích những người theo Nghĩa 
hội. ðặc biệt là bài “HÁT BỘI” thì ông chỉ trích những người trước làm 
Nghĩa hội vì danh lợi, vì tưởng ñó là dịp ñể mình ñi tắt làm quan, nhưng 
sau ñọc bài của anh tôi mới thấy rằng tôi nhận ñịnh không ñúng mức, vì 
những bài trào phúng của ông TÚ QUỲ có nói ñến kẻ xấu và những 
người theo Nghĩa hội  nghĩ rằng “ñục nước béo cò”, ñọc bài của anh, 
còn gì mơ hồ tôi ñều xóa ñược cả.  
 Trước hết phải công nhận bản thảo TÚ QUỲ của anh rất có giá trị 
và ñáng in ...” 
 (Viết theo lời ñọc của Giáo sư HUỲNH LÝ - Bà MAI HƯƠNG, vợ 
của Giáo sư - Thư viết tại Tp. Hồ Chí Minh ngày 22-2-1992)  
 Lá thư của Giáo sư PHONG LÊ gởi anh HOÀNG MINH NHÂN có 
ñoạn:  
 “... Về vấn ñề TÚ QUỲ, chúng tôi rất hoan nghênh và trân trọng 
việc làm của anh Hy. ðây là tác giả lần ñầu tiên tôi ñược nghe ...” 
 ... Một cuộc hội thảo về TÚ QUỲ như vậy là rất cần thiết. Tạp chí 
Văn học mong ñược giới thiệu một chùm thơ sưu tầm của TÚ QUỲ - 
những bài hay, và một lời giới thiệu ngắn cho bạn ñọc biết. Việc sưu tầm 
và giới thiệu này là công việc cần thiết, ñối với các tác giả “mới” sau ñó 
mới chuyển sang những bước khác.  
 Xin anh chuyển lời chúc sức khỏe và thăm hỏi của tôi ñến anh Hy 
và các anh quen biết trong Hội.  
 (Thư viết tại Hà Nội - ngày 17-7-1990) 
 Còn anh Lại Nguyên Ân thì bảo tôi:   
 “... Tôi ñề nghị lấy tên sách là “THƠ VĂN TÚ QUỲ” (không nên 
lấy ñề “DANH SĨ QUẢNG NAM” nữa, vì sao lại không ñáng là “DANH 
SĨ NƯỚC NAM” mà phải ñể khiêm lời như thế ?...” 
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 (Thư viết tại Hà Nội - ngày 12-4-1993)  
 Tại ðà Nẵng, mỗi lần Giáo sư HOÀNG CHÂU KÝ gặp tôi, anh an 
ủi, ñộng viên tôi sớm hoàn thành tác phẩm và cho tôi những gì anh hiểu 
biết về xuất xứ ñôi sáng tác của TÚ QUỲ, hoặc những sinh hoạt của các 
thành viên Nghĩa hội ngày trước ... Trước tấm lòng ưu ái của những bậc 
thầy, bậc ñàn anh trên - thật sự - ñã tạo cho tôi nguồn nghị lực sung mãn 
nhất trong mấy năm gần ñây, ñể viết xong tác phẩm. Tôi chỉ tiếc một ñiều 
là lá thư của anh LẠI NGUYÊN ÂN ñến với tôi quá trễ ! Nhằm lúc tôi 
ñược NXB ðà Nẵng cấp giấy phép và ñược vài bạn giúp cho một phần 
kinh phí như các anh PHẠM PHÚ MINH, PHAN THẾ TẬP ... nhất là nhà 
tôi lâm trọng bệnh, biết chắc không thể cứu chữa ñược, nên ao ước ñược 
xem tác phẩm trước khi lìa ñời - tác phẩm mà nhà tôi ñã cùng tôi ñổi 
bằng mồ hôi, xương máu ! - và nhà tôi ñã mãn nguyện, dù rằng chỉ mới 
ñọc ñược vài trang ñầu khi tôi sửa bản in, mang từ xí nghiệp in về nhà 
thì qua ñời ! Chính vì thế mà tôi không còn thì giờ bố cục tác phẩm như 
anh Lại Nguyên Ân chân tình góp ý.  
 Cuối tháng 5 - 1993 sách in xong, tôi vào thành phố Hồ Chí Minh 
nói chuyện về ñề tài Tú Quỳ tại bốn nơi và vừa rồi, ra ñây, tôi ñã nói 
chuyện - cũng về ñề tài trên - tại Câu lạc bộ Thăng Long như quý vị ñã 
nghe Giáo sư Phong Lê vừa giới thiệu.  
 Tóm lại, con ñường ñi tìm Tú Quỳ quả là có gian nan, nguy hiểm, 
nhưng không thể trình bày hết ở ñây, tôi xin hứa sẽ hầu quý vị trong một 
tác phẩm với nhan ñề :  “TRÊN ðƯỜNG ðI TÌM CỤ TÚ QUÝ” ... 
 Và bây giờ,  
 Tôi xin trình bày phần nội dung chính : Văn nghiệp và bản chất TÚ 
QUỲ QUẢNG NAM . 
 - (... ðứng trước giá treo mười biểu ñồ lớn minh họa các sáng tác 
Tú Quỳ, ñược xếp theo thứ tự nội dung trình bày, tôi lần lượt ñưa sáng 
tác của Tú Quỳ từ loại văn tế, phú, ñường thi ... cho ñến câu ñối, liễng, 
chữ thờ ... mỗi một thể loại vài ba bài với chú thích rõ ràng và chú trọng 
việc phân tích cách sử dụng từ của Tú Quỳ với thi pháp ñộc ñáo của ông. 
Những gì ñã trình bày ở phần hai này ñều có ñầy ñủ trong tác phẩm vừa 
xuất bản 1.  
                   
1 Bây giờ thì nhan ñề sách là “Thơ văn Tú Quỳ” có bổ chính tái bản dưới hình thức văn 
bản học, Nxb Văn hóa Thông tin, 2008. Hồi thuyết trình ở Viện, tôi sử dụng toàn văn 
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 ðúng thời lượng Viện ấn ñịnh, tôi khép buổi thuyết trình lúc 11g30 
ngày 7-10-1993 và một lần nữa - tôi chân thành bày tỏ lòng biết ơn của 
tôi trước vị Viện trưởng Viện Văn học cùng các giáo sư tiến sĩ, viện sĩ, 
quý vị chuyên gia, nhà nghiên cứu lý luận văn học và toàn thể quý cán 
bộ của viện ñã quan tâm lắng nghe những gì tôi ñã nói trong suốt thời 
gian qua. ðồng thời, tôi xin ñón nhận những lời phê bình nghiêm khắc, 
những chỉ giáo thích ñáng của quý vị ñể tôi học hỏi thêm và bổ túc cho 
tác phẩm hoàn hảo hơn khi tái bản...)  
 

PHẦN III:  
 

TỪ ðÂY, GIÁO SƯ PHONG LÊ MỜI CỬ TỌA  
LẦN LƯỢT THAM GIA PHÁT BIỂU Ý KIẾN 

(Trích băng ghi âm lời phát biểu ứng khẩu của cử tọa) 
 

- Ý KIẾN CỦA NHÀ NGHIÊN CỨU LÝ LUẬN VĂN HỌC LẠI 
NGUYÊN ÂN 
 
 ... Thưa các anh, có lẽ tôi có cái may mắn ñọc toàn bộ bản thảo 

của anh Hy trước khi ñưa in. Ngay khi ñọc xong, tôi có trao ñổi với anh 

Xuân Tùng và một số các bạn làm văn học, chúng tôi ñều nhất trí ñánh 

giá cao về công trình sưu tầm của anh và nhất là giá trị văn học trong 

các sáng tác của TÚ QUỲ. Rồi vì thấy tư liệu quý nên tôi có trao ñổi với 

anh là nên bố cục lại tác phẩm. Nhưng như anh mới trình bày, thì vì 

hoàn cảnh gia ñình anh gặp phải lúc bối rối nên ñể cho tác phẩm sớm ra 

ñời. Chứ theo ý tôi thì phải tách riêng từng thể loại văn thơ Tú Quỳ với 

                                                         

trong lần xuất bản ñầu tiên với tiêu ñề sách là “Tú Quỳ danh sĩ Quảng Nam”. Chính 
thực vì tôi nhờ lời chỉ bảo, hướng dẫn của quý vị cử tọa bấy giờ nên khi tôi về lại ðà 
Nẵng mới thực hiện cuốn Thơ văn Tú Quỳ dưới hình thức văn bản học do Nxb Văn hóa 
Thông tin Hà Nội, 2008.  
Cuốn sách “Thơ văn Tú Quỳ” này ñã có một nữ sinh viên khoa sư phạm Ngữ văn ðà 
Nẵng sử dụng làm luận văn tốt nghiệp ðại học ngành cử nhân văn học do PGS.TS 
Nguyễn Phong Nam hướng dẫn và thành công với số ñiểm 9,5. Sinh viên ñó là Hoàng 
Thị Kim Phượng (khóa 2007 - 2011).  
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chú thích thật ñầy ñủ, có cả khảo dị... và có thể, có phần giai thoại. Cuối 

cùng là mục các sáng tác tồn nghi của Tú Quỳ.  

 Trong mấy ngày vừa qua, tôi và anh Hy cũng ñã gặp nhau vài lần, 

và chúng tôi ñã trao ñổi nhiều chi tiết cần phải tiếp tục thực hiện tác 

phẩm một cách hoàn hảo hơn. Bây giờ, anh Hy ñược may mắn gặp các 

anh - tôi ñề nghị anh Hy hãy ghi nhận những ý kiến của các anh, vì ñó là 

những ý kiến sâu sắc của người lãnh ñạo văn học, ñể bổ túc những thiếu 

sót mà chúng ta không tránh ñược trong tác phẩm vừa rồi.  

 Dù sao, qua tác phẩm TÚ QUỲ DANH SĨ QUẢNG NAM, anh 
cũng ñã thể hiện ñược tinh thần yêu văn học, bảo tồn văn học của tiền 
nhân một cách ñáng trân trọng. Còn phần văn thơ Tú Quỳ với giá trị 
tự tại trong từng thể loại, thật ñáng ñưa vào văn học sử dân tộc, mà 
ñiều này chính là kết quả do sự ñánh giá của các anh có mặt trong 
buổi họp này.  
 ... Tôi xin cám ơn ông Viện trưởng, quý anh và anh Hy... 

 
 - Ý KIẾN CỦA PHÓ GIÁO SƯ NGUYỄN VĂN HOÀN :  
 
 ... Trong một tác phẩm trước ñây, tôi có viết một chương khái quát 

chung văn học toàn quốc và tôi ñưa Tú Quỳ vào chú thích. Nhưng thú 

thật, chúng tôi không biết ñã dựa vào ñâu ! khi ấy, ñề tên ông là 

NGUYỄN QUỲ. Bây giờ, ñược nghe anh Hy nói, tôi mới biết ông họ 
HUỲNH chứ không phải họ NGUYỄN - HUỲNH QUỲ -  

 Nói như thế ñể thấy, khi chúng tôi biết ñược như thế thì viết như 
thế, chứ không phải bị chi phối bởi tư tưởng sô vanh miền Bắc, tư 
tưởng sô vanh Hà Nội ñâu! Thật vậy, ai có ñọc quyển sách ấy mới rõ 
ñược cho chúng tôi, vì chúng tôi ñưa NGUYỄN KHUYẾN, TÚ 
XƯƠNG vào thì cũng có ñưa thêm một người thứ ba ở miền Nam 
nữa, tức là HỌC LẠC.  
 Bởi vì việc ñi tìm tư liệu thật chính xác rất là khó. Ngay như chúng 

ta ñang ngồi ở ñây, có nhiều người công bố tài liệu tương ñối hiếm - cụ 

thể là anh NGUYỄN ðÌNH CHÚ ñây - ñã công bố NGUYỄN THIỆN 
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KẾ, nhưng chắc chắn ñến bây giờ anh Chú cũng chưa sưu tầm ñủ “thập 

bình” mà chỉ nói có “nhất bình, nhị bình, tam bình...” chứ chưa tìm 

ñược “thập bình”. Do ñó, tôi nghĩ công anh Hy ñã tìm ñược như thế 
thực là ñáng phục. Nhân ñây, tôi xin có ý kiến như thế này:  
 Về phương diện nghiên cứu văn học, khoa học, ñối với công chúng 

rộng rãi như thế nào ñó là một việc, nhưng ñối với chúng tôi - ñây xin 

nói thật tình như người trong nhà - thì chúng tôi cần biết trước hết là 

việc “trình làng” tư liệu, tức là nói như anh Lại Nguyên Ân, chúng tôi 

cần một quyển sách ñề “TÚ QUỲ”, ñầu sách có thể là một bài ngắn giới 

thiệu của anh Hy, sau ñó là từng bài thơ và chú giải ñể chúng tôi hiểu 

nghĩa bài thơ ñó. Cụ thể, là những bài có ñịa danh như anh Hy vừa giới 

thiệu một ñoạn văn tế BÁ BẢY, câu ñối trận GIA CỐC ... Thật tình, nếu 

anh Hy không chú thích như anh vừa nói thì chúng tôi không hiểu ñịa 

danh ñó có thực không, nó nằm ở chỗ nào - kể cả tên làng, tên bãi sông, 

bến nước .v.v... - ñể cảm nhận cái hay trong sáng tác của Tú Quỳ. Vì vậy 

trước hết, nên trình làng, có tính cách tư liệu chứ chưa cần lời bình anh 

Hy ạ ! vì hướng bình có nhiều người hiểu khác nhau ... 

 ... Riêng thơ văn Tú Quỳ này, tuy chưa ñược xuất bản trước ñây, 

nhưng nó có ñời sống của nó và nó ñược sống rất nhiều, sống trong lòng 

dân dài lâu, ñể bây giờ anh Hy mới sưu tập ñược như thế, thì chúng ta 

phải công nhận ñây là một hiện tượng ñáng quý.   

 ðứng về phương diện văn học và quan ñiểm lịch sử văn học, 
nhìn về vận mệnh của từng tác phẩm, không phải là quá trình sáng 
tác, mà là ở quá trình lưu hành nó, hoặc lưu hành bằng miệng, hoặc 
lưu hành bằng trí nhớ, bằng câu hát, hoặc bằng văn bản ... 
 ... Nói tóm lại, là người nghiên cứu văn học và sống về cái 

nghề phải ñi sưu tầm lang thang, tôi ñã làm nhiều rồi ... Trên ñiểm 

ñó, tôi rất thông cảm với anh Hy và anh Hy ñưa nhân vật Tú Quỳ 

lên như thế, chúng tôi có ñược tư liệu bổ túc cho sự thiếu sót trong 

văn học thật là tốt. Thành thật mà nói, về mặt văn học, chúng tôi 

cũng xét thấy lỗ hổng của mình, về mảng miền Nam, là do thiếu 
tư liệu, chứ không phải tại tư tưởng coi nhẹ mảng miền Nam 
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ñâu. Ngoài ra cũng còn có nhiều cái thuộc về vấn ñề khách quan, 
thuộc về chuyện này chuyện khác, hoặc về phương diện lý luận ... 

Tôi nghĩ thế. Nên tốt hơn hết, có lẽ cái ý anh Ân, tôi thấy rất là 

quý. ðề nghị anh Ân nên tiếp tục giúp ñỡ anh Hy trong việc này ñể 

tác phẩm mang tính văn học hơn và cũng cần Nhà xuất bản ngoài này 
giúp mà in ... 
 Tôi có bấy nhiêu ý kiến. Xin cảm ơn anh Phong Lê, quý anh và 

chúc anh  Hy sơm thực hiện tốt tác phẩm sắp xuất bản.  

 
 - Ý KIẾN CỦA GIÁO SƯ TRẦN ðÌNH HƯỢU :  
 
 .... Trước hết, tôi xin tỏ lòng cảm kích việc anh Hy trình bày thơ Tú 

Quỳ và ñối với bản thân anh Hy, vì tôi cũng làm nghiên cứu, tôi cũng 

viết văn, nhưng có ñiều, tôi chưa bao giờ mất ñi hơn 36 năm ñể làm 
việc như anh ñã làm. ðó là ñiều làm cho tôi rất cảm phục anh.  
 ðiểm thứ hai, tôi nói cảm ơn anh, là vì trước tôi chỉ biết Tú Quỳ 

bằng một hay hai bài thơ gì thôi. Lần này anh giới thiệu Tú Quỳ với 

nhiều tư liệu ñủ loại như thế thì thực ra mà nói, làm cho tôi hiểu ra một 

việc, tức là hiểu rõ ông Tú Quỳ hoàn toàn khác trước ! Nếu không ñược 

nghe anh nói chuyện hôm nay, tôi chẳng biết ñược gì hơn. 

 ... Nay tôi có hai ý kiến nói với tác giả - anh Hy- nhưng cũng là nói 

chung với tất cả anh em làm văn học ở ñây :  
 Thứ nhất, tôi muốn nói Quảng Nam và toàn quốc. Xưa nay tôi vẫn 

nghĩ rằng, trong toàn quốc có những vùng văn hóa. Vùng văn hóa Thuận 

Quảng là một  vùng văn hóa. Cái vùng văn hóa ñó lâu nay, chúng ta chưa 

nhìn nó như một vùng, mà tôi cho là việc ñáng làm, làm ñể người ta thấy 

sự phát triển lịch sử dân tộc không phải chỉ có ở miền Bắc và cũng không 

phải là giống nhau tất cả mọi nơi. Vùng Thuận Hóa tôi rất quan tâm mà 

chưa làm ñược! Riêng ở ñấy, vùng Quảng Nam còn có vấn ñề ñáng quan 

tâm là “TUỒNG”. Như hai bài thơ Tú Quỳ tả về tuồng “Hát Bội” mà 

anh Hy vừa trình bày ấy, thú thật có biết tuồng mới hiểu cái hay trong ñó 

ñược... 
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 Thứ hai là, ñầu thế kỷ này có xuất hiện một cái “Nghịch”. 

Có thể nói, nhiều nhà thơ ñầu thế kỷ này có những cái nghịch. 

Cái nghịch của NGUYỄN KHUYẾN, cái nghịch của TÚ QUỲ, cái 

nghịch của NGUYỄN KHUYẾN khác cái nghịch của TÚ QUỲ, 
và cái nghịch của Tú Quỳ, nếu không ñược giải thích thì 
không hiểu nổi ñâu ! Cho nên tôi rất hoan nghênh anh Hy ñã 
giảng từng chữ trong sáng tác của Tú Quỳ. Bởi vì ngày nay, 
văn học ta hoàn toàn nói ý nghĩa và tư tưởng chứ không nói 
tại sao văn học hay ! Chính cái hay của nó là ở từng chữ, và do 
cách của người ta sắp xếp như thế nó mới hay. Tôi nghĩ việc ñó anh 
Hy mới làm rõ ñược. Còn những tập viết như anh HOÀN, anh Ân nói 
khi nãy là rất cần, nhưng chuyện ñó miền Bắc làm ñược - tôi tin miền 

Bắc làm ñược - nhưng riêng chuyện câu này phải thế này, hoặc câu này 

phải thế kia ! ... thì chính anh Hy mới làm ñược. Nghĩa là muốn người ta 

hiểu Tú Quỳ thì phải làm sao cho người ta hiểu ông nói cái gì ở  chữ 

này, câu này; cái gì ở chữ kia, câu kia .. thì lúc ñó ... nhất là những 

người hiểu văn học dân tộc - mới tránh ñược một mất mát lớn không gì 

bù ñược. ðó là bởi cha ông ngày trước viết lời như thế, câu như thế, cấu 

tứ như thế chứ không phải như ta ngày nay, nên có thể nói, ngày nay 

chúng ta chả hiểu gì về văn học cổ ñiển cả, vì văn học cổ ñiển có phải 

như văn học hiện ñại ñâu! 

 Cho nên ñối với anh Hy, tôi nghĩ rằng, nếu thời gian sắp tới anh 
ñầu tư thêm ñược sức ñể giảng hết cái hay trong thơ Tú Quỳ - kể cả thơ 

Quảng Nam nữa kia - thì thật là rất quý ... Trong văn học của ta, từ 

Nghệ An, Nghệ Tĩnh trở ra là chuyện tương ñối làm nhiều rồi, nhưng 

vùng từ Thuận Quảng trở vào, chúng ta làm rất ít. Tôi nghĩ, trong mấy 

thế kỷ của Chúa Nguyễn ở vùng Thuận Quảng hẳn có nhiều vấn ñề rất 

lạ chưa ñược xét ñến một cách sâu rộng, vì chế ñộ Chúa Nguyễn khác 

với chế ñộ Chúa Trịnh. Nếu khám phá ñược nó, chúng ta sẽ biết ñược 

rất nhiều chuyện ...  

 Với từng ấy ý kiến, tôi xin ñóng góp với anh Hy và các anh. Xin 

cám ơn anh Phong Lê và các anh ...  
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 Trước buổi chia tay hôm ñó, Giáo sư Hựu tiến ñến bắt tay tôi và 
nói “Ở miền Thuận Quảng của các anh còn nhiều vấn ñề chưa phát hiện 
hết tỷ như “tuồng”(hát bội). Vì vậy, có thể trong thời gian tới tôi sẽ vào 

thăm Giáo sư Hoàng Châu Ký và gặp anh ñể chúng ta có thể trao ñổi... 

” 
 Tôi trả lời với giáo sư là Giáo sư Hoàng Châu Ký như là người anh 
của tôi từng giúp ñỡ tôi trong việc hoàn thành tác phẩm Tú Quỳ này. Tôi 
rất mừng nếu ñược ñón tiếp giáo sư tại ðà Nẵng... Nhưng sau ñó mấy 
năm, giáo sư chưa vào ñược ðà Nẵng thì qua ñời! ðược tin qua báo chí, 
tôi buồn vô hạn. Qua lời ghi âm của giáo sư hôm ñó, tôi cảm nhận giáo 
sư là bậc thầy ñáng kính của tôi.  
 

 - Ý KIẾN CỦA GIÁO SƯ TRẦN NGHĨA :  
 ... Hôm nay ñược nghe anh Hy giới thiệu Tú Quỳ. Tôi, anh HOÀN  
và anh HUỆ CHI trước có lãnh ñạo văn học, nên cũng có quan tâm 
chuyện này, chúng tôi cũng thấy hiện tượng Tú Quỳ - là một hiện tượng 

văn học - Nói cho ñúng, chúng tôi có quan tâm nhưng cũng chỉ quan 

tâm thế thôi, chứ chưa kết nạp ñược thành tác phẩm in như thế này. Vì 

vậy trước kết quả do anh Hy bỏ ra hơn 36 năm trời, trong ñiều kiện mà 

anh gặp nhiều khó khăn gian khổ, ñể hôm nay có tác phẩm ñược in ấn 

phát hành ... Tôi cho ñó là sự nhiệt tình của anh Hy, rất ñáng phục. 
Tôi khâm phục anh, khâm phục sự làm việc của anh.  
 ðồng thời, tôi muốn góp ý chỗ này nhiều hơn; tức là chỗ ñóng góp 

của anh cho văn học. Tất nhiên, bây giờ cầm tập sách ấy lên, nhiều nhà 

nghiên cứu có thể ñặt nhiều vấn ñề, như anh HOÀN, anh HƯỢU, anh 

LÊ, anh ÂN ñã nói rồi và ý kiến của tôi cũng na ná như thế, tức là ta 

phải nâng tính văn học của tác phẩm lên thành một công trình mang giá 

trị khoa học - ðó là ñiều tôi muốn nói ñến - Nhưng dẫu sao ñi nữa, công 

việc anh thành tựu hôm nay không dễ dầu chi ai cũng làm ñược, 
nhiều người muốn làm mà không làm nỗi, nó có giá trị rất ñáng kể 
ñóng góp cho văn học.  
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 Vấn ñề thứ hai mà tôi nghĩ là, tất nhiên cũng có những công trình, 

những tác phẩm, ñòi hỏi phải có văn bản cụ thể. Cụ Tú sống trong thời 

ñó, nếu những bài này ñược hình thành bằng văn bản chữ Nôm hoặc 

chữ Hán thì khỏi nói, chứ nó ñược truyền miệng trong dân gian thì nó 

mang tính chất dân gian nhiều hơn. Nhất là tập bản thảo của anh chẳng 

may bị mất, mà bây giờ phải nhớ lại, ghi lại, nên nó phải có những ñòi 

hỏi gọi là rất cao, dù rằng anh ñã chịu khó tạo ñiều kiện thuộc nó trước 

và sau khi mất, cùng với sự giúp ñỡ của một số các cụ, các bạn như anh 

vừa nói.  

 Tuy vậy - nói cho ñúng - vấn ñề thường ñặt ra là như thế ñấy, 

nhưng với trường hợp Tú Quỳ và trường hợp của anh ñã viết Tú Quỳ 

như thế cũng là trường hợp thường xảy ra trong lịch sử văn học. Nghĩa 

là có nhiều tác phẩm ñã hoặc ñang ñi trên con ñường như anh ñã làm 

thế thôi, rồi về sau, mãi mãi, nó cũng ñược công nhận. Cụ thể, như ở 
Âu châu, ông Homère có ñể lại tác phẩm nào ñâu, mà sau này cũng 
chỉ tìm lại trong dân gian, hay cụ NGUYỄN ðÌNH CHIỂU của ta 
sáng tác LỤC VÂN TIÊN, thì có một bài Lục Vân Tiên của cụ Nguyễn 
ðình Chiểu ký tên, ñể lại màu mực nâu nâu ... rồi một số học giả 
Pháp cũng ñi vào dân gian ghi lại. Sau ñó một số tác giả người Việt, ñi 
vào dân gian sưu nhặt lại tất cả những cái mà hiện nay ta gọi là tác 
phẩm LỤC VÂN TIÊN .v.v... Cho nên trong vấn ñề này - vấn ñề Tú 
Quỳ - chúng ta cũng không thể ñòi hỏi gì hơn, nghĩa là không thể ñòi 
hỏi phải có một tác phẩm hình thành bằng văn bản ñược, mà chúng ta 
có thể ñi vào con ñường dân gian sưu tầm lại, góp nhặt lại . 
 Tôi nghĩ, với những tư liệu quý giá này, làm sao trong những 

tháng tới, anh là tác giả, là soạn giả, tìm cách phổ biến rộng ra và xin 

những ý kiến khác nhau kiểm tra lại, nghĩa là sẽ có ý kiến người bảo 

rằng bài này của cụ, bài kia không phải của cụ .. Nhưng ở ñây anh có 

cái may rất lớn, là ngôn ngữ trong những sáng tác của Tú Quỳ là 
ngôn ngữ Quảng Nam, không thể nhầm lẫn. Chính ñiểm này ñã giúp 
anh loại ra nhiều những tác giả nào không phải là người Quảng Nam. 

Phần còn lại cũng nên quan tâm, tại ngay ñịa phương Quảng Nam cũng 



220 

có người làm ra rồi gán cho Tú Quỳ, vì ông ấy nổi tiếng mà, nên gán hết 

cho ông. Nhưng trường họp này, tôi chắc với từng ấy năm lặn lội sưu 

tầm thơ ca Tú Quỳ, tiếp xúc với nhiều giới, nhiều lứa tuổi cao niên, hẳn 

anh cũng có ưu thế trong việc so sánh, ñối chiếu và nhất là anh có thể 

hiếu sâu sắc văn phong của ông, ñể nâng mức chính xác tác quyền Tú 

Quỳ. Tuy vậy, theo tôi, ñể tạo cho tác phẩm này có thêm tính khoa học 

như thế, hẳn nó ñòi hỏi ở anh phải thật cẩn thận, nhiều cố gắng, nhiều 

thời gian ... 

 Tôi mong rằng, thời gian ñến, với sự cố gắng của soạn giả, và ñặc 

biệt là tôi nghĩ có sự giúp một tay của Viện Văn học nữa ...thì chắc chắn 

là thành công ... Vả lại, ñây không phải là của riêng ai, hay của ông Tú 

Quỳ hay của ông Quảng Nam nào ñó, mà ñây nó mang ý nghĩa ñóng 
góp của cả văn học nước nhà, văn học xứ Quảng, văn học hiện ñại.  
 ðồng chí Hoàng Minh Nhân là người Quảng Nam, ở Quảng Nam 

nhưng có nhận ñịnh như vừa rồi là rất hay, nghĩa là chúng ta làm việc vì 

khoa học cho khoa học, thế thôi. Làm khoa học thì rất nghèo. Anh Hy 

làm tác phẩm này phải ăn cơm nhà, không biết chị ñã tiếp tế cho anh 

ñược bao nhiêu ñể anh làm hay không? Nhưng tôi nghĩ, công trình có ý 
nghĩa như thế này, phải có sự trợ giúp của ñịa phương, hoặc tỉnh hoặc 
Trung ương phải làm. Tôi thấy nhiều ñịa phương kiểu ñấy, nghĩa là làm 

công việc từ thiện trong lĩnh vực văn học như thế. Nhật có hãng Toyota, 

nó có thể cho các nước nghèo một số tiền ñể làm những công trình có ý 
nghĩa và nó nghĩ, ñó là sự ñóng góp của nhân loại. Vậy công trình này - 

tôi nghĩ - là anh Hy ñã ñóng góp cho văn học nước nhà, cho tỉnh nhà 

chúng ta. Và với tất cả nhiệt tình mà anh Hy ñã bỏ vào công trình này, 

rất xứng ñáng ñề nghị một số người có tiền hoặc công ty (ghi âm không 

rõ 2 từ) Pháp hay Nhật Bản, trên cơ sở ñó cấp kinh phí.  

 Cuối cùng, tôi chúc cho - trước hết - mừng công trình anh Hy ñã 

thành công như thế, nên chúc là trong tương lai, cùng với sự cố gắng 

thêm của tác giả với sự tiếp tay của Viện Văn học, có cách gì ñây giúp 

kinh phí. ðặc biệt là ñịa phương giúp kinh phí ñể chúng ta có một tập 

của “TÁC PHẨM TÚ QUỲ” cho văn học.  
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 Tôi xin cám ơn các anh.  

 
 - Ý KIẾN CỦA GIÁO SƯ NGUYỄN ðÌNH CHÚ :  
 
 ... Trường hợp TÚ QUỲ thì ñúng là trong Giáo trình LỊCH SỬ 

VĂN HỌC VIỆT NAM dạy ðại học Sư phạm, chính là phần của tôi. 

Nhưng lúc ñó tôi viết trong ñiều kiện chẳng biết gì mấy về Tú Quỳ! Chỉ 

biết có vài bài thơ thôi. Thế nhưng nghe tiếng ñồn thì ghi rồi ñưa vào 

sách !  

 Sau này có một cô học trò ở Quảng Nam ðà Nẵng sưu tầm và 

chuyển ra một cuốn mỏng gồm 30 bài thơ, nhưng trong ñó, người sưu 

tập không nắm ñược thi pháp của thơ cổ, văn tế thì viết như là thơ mới ! 

nên mình ñiều chỉnh có cái ñược có cái chưa ñược, thật khó khăn.  

 Bây giờ ñược anh Hy cho ra quyển sách này - thú thật mà nói - tôi 
rất cám ơn và tôi chỉ có ý kiến thêm là : Rất bái phục anh. Lại cũng có 
thể nói là tôi rất thông cảm, xót xa cho anh nữa ! Do ñó, nảy ra cái ý 
thứ hai: Tôi xin ñề nghị thế này, tức là các anh nên tạo mọi ñiều kiện tìm 

lại bản thảo của anh Hy ñã viết, chứ không thể ñể nó mai một ñi. Còn về 

trí nhớ của anh Hy ñã nói, cũng ñáng tin là trí nhớ có thể ghi lại ñược. 

Nhưng phải tìm lại bản thảo, vì ñó là MÁU VÀ NƯỚC CỦA NGƯỜI 
TA, theo tôi là như thế ấy mà ...  

 (Thy Hảo tiếp lời : Bây giờ tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Nam ðà 

Nẵng giữ, do công an chuyển qua sau ñó một năm)  

 ... Tôi xin phép là tôi sẽ viết thư cho anh NGUYỄN ðÌNH AN, bây 

giờ là Phó Chủ tịch Quảng Nam ðà Nẵng phụ trách văn hóa, nhờ anh 

ấy can thiệp, xem có cách gì không .... Tìm ñược, theo tôi cũng là MỘT 

SỰ AN ỦI KHÔNG PHẢI ðỐI VỚI ANH HY MÀ ðỐI VỚI CHÚNG 

TA NỮA ....  

 ... Tôi xin cám ơn anh Hy, cám ơn các anh. 

  

- Ý KIẾN CỦA GIÁO SƯ NGUYỄN QUANG HỒNG :  
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 ... Tôi xin tạm lấy tư cách một người ñồng hương ñể hoan nghênh 

về sự trình làng cuốn sách của quê hương chúng tôi. Tôi nghĩ rằng tất 

cả những gì cần phải nói thì các vị trước ñã nói hết, nói ñầy ñủ và rất là 

ñúng ñắn. Tôi xin ủng hộ những ý kiến ấy. Tất nhiên trong ñó có một 

vấn ñề lớn ñược ñặt ra là chúng ta chờ “MỘT CÔNG TRÌNH SƯU 

TẬP ðẦY ðỦ, KỶ LƯỠNG HƠN NỮA VỀ VĂN BẢN HỌC” ñối với 

tác phẩm Tú Quỳ. Sau khi có công trình như thế, chúng ta còn tiếp 

tục nghiên cứu và ñó là một danh nhân KHÔNG PHẢI CHỈ LÀ CỦA 

ðẤT QUẢNG. Việc làm này rất quan trọng.  

 ðiểm thứ hai mà chúng tôi muốn nói là - bản thân tôi làm ngôn 

ngữ học - nên cũng nhìn nhận ñược những vấn ñề văn hóa, văn học ... 

các thứ nó có liên quan. Vì vậy, trong tác phẩm Tú Quỳ này cũng như 

rất nhiều các tác giả cổ ñiển khác, có những vấn ñề của ngôn ngữ. 

Nghĩa là có nhiều vấn ñề có thể khai thác trên nhiều phương diện như 

thuật ngữ, tiếng ngành nghề, tiếng nhà nghề và tiếng ñịa phương..., 

trong ñó còn có các ñịa danh, danh nhân ... ñược ñưa vào tác phẩm văn 

học.  

 Hiện nay, tôi biết nhiều chuyên gia ngôn ngữ học thế giới ñến Việt 

Nam cũng có ñặt vấn ñề nghiên cứu, như nghiên cứu tiếng gốm ở Bát 

Tràng ... mà họ xem là quan trọng.  

 ... Những tác phẩm như thể Tú Quỳ này, chúng ta có thể xem là 

một sự hỗ trợ thích ñáng cho việc nghiên cứu những nền tảng, lĩnh 

vực ngôn ngữ, mang tính chất văn hóa dân tộc. Tôi là người ñồng 

hương, lại làm văn học ở xa quê, nay thấy ñược ở quê có một người 

ñã nhiều năm lặn lội, ba chìm bảy nổi, hoàn thành một công trình 

như thế này, ñể cho giới khoa học biết ñược về danh nhân của quê 

hương, có khả năng khẳng ñịnh như là MỘT DANH NHÂN VĂN 

HÓA CỦA CẢ NƯỚC, thì ñó là một ñiều, chúng tôi rất xúc ñộng và 
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rất thông cảm, rất là bái phục với tất cả sự cảm thông về những khó 

khăn của anh.  

 Cuối cùng, tôi xin chúc mừng anh Hy thành công này và trông chờ 

việc làm quy mô hơn của anh, theo ñúng sự mong ñợi của các vị làm văn 

học ở ñây ñã phát biểu... 

 

 - Ý KIẾN CỦA GIÁO SƯ PHONG LÊ - KẾT THÚC BUỔI HỌP 

:  

 

 “Bây giờ ñã 12 giờ trưa ! các anh cho phép tôi thay mặt Viện, cám 

ơn cả hai phía: phía tác giả và phía các anh là những vị khách quý của 

Viện.  

 Tôi mong rằng sau buổi nói chuyện này, anh Hy cố gắng thêm 

nữa, tìm lại những tư liệu ñã mất, sớm hoàn thành hai tác phẩm nữa1, 

bổ túc cho tác phẩm vừa rồi thêm giá trị về mặt văn học và tôi cũng tin 

tưởng, qua hai giờ rưỡi nghe anh Hy trình bày, chắc chắn chúng ta ñã 

nhận ñược phần nào về một văn tài Quảng Nam, mà bấy lâu nay chúng 

ta chưa rõ lắm, ñể sớm lấp ñi một lỗ hổng trong văn học dân tộc mà 

chúng ta ñã cảm nhận từ trước”. 

 Nói ñến ñây giáo sư vừa cười vừa nhìn xuống cử tọa tiếp :  

 “Các anh nghe anh Hy trình bày như thế - các anh có thể họp Hội 

ñồng cấp cho anh Hy một bằng tiến sĩ ñược chưa ?” (cử tọa cười ồ).   

 Rồi giáo sư kết :  

 “Tôi xin thành thật cám ơn các anh, cám ơn anh Hy và anh Nhân, 

chúc hai anh ngày mai thượng lộ bình an.  

 

TRỞ LẠI ðÀ NẴNG TÔI TIẾP TỤC CÕNG CỤ TÚ  

ðI THĂM BÀ CON TRONG TỈNH 
                   
1 Ý giáo sư Phong Lê nói hai tác phẩm nữa tức là tác phẩm “Thơ văn Tú Quỳ” mà tôi ñã 
vừa in xong năm 2007 và “Trên ñường ñi tìm Tú Quỳ” (quyển Hồi ký này).  
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TÔI CÕNG CỤ TÚ ðI THĂM SỞ VĂN HÓA THÔNG TIN ðÀ 

NẴNG: 
 

 Hôm sau “ñoàn” chúng tôi có mặt ðà Nẵng.  

 Chẳng bao lâu, tạp chí VĂN HỌC số 6/1993 phổ biến trong mục 

Tin tức một bài viết có nội dung sau:  

“SINH HOẠT VĂN HỌC VỀ DANH NHÂN TÚ QUỲ” 

 Ngày 7-10-1993, tại Viện Văn học, tác giả của sách TÚ QUỲ - 

DANH SĨ QUẢNG NAM ñã thuyết trình về quá trình sưu tầm, biên 

khảo thơ TÚ QUỲ.  

 Thơ văn của TÚ QUỲ ñã ñược ghi nhận trong lịch sử văn học Việt 

Nam, ñược xếp cùng với NGUYỄN KHUYẾN, NGUYỆN THIỆN KẾ, 

TÚ XƯƠNG, HỌC LẠC, NHIÊU TÂM. Song chủ yếu người ta biết ñến 

TÚ QUỲ qua con ñường truyền khẩu, không rõ xuất xứ. Thậm chí còn 

có sự lẫn lộn giữa thơ ông với thơ NGUYỄN CÔNG TRỨ, ðỒ CHIỂU.  

 Tác giả sách TÚ QUỲ - DANH SĨ QUẢNG NAM, tên thật là 

TRƯƠNG DUY Hy. Ông ñã bỏ ra 36 năm (1956 - 1992) ñể sưu tầm, thu 

thập chú giải một cách hệ thống 400 sáng tác của TÚ QUỲ.  

 Các nhà nghiên cứu văn học Việt Nam tham dự cuộc họp như 

NGUYỄN ðÌNH CHÚ, TRẦN ðÌNH HƯỢU, ðẶNG THANH LÊ, 

NGUYỄN VĂN HOÀN, TRẦN ðÌNH SỬ, TRẦN NGHĨA ñã ñánh giá 

cao công trình biên khảo của TRƯƠNG DUY HY. Có thể nói, ñây là 

một công trình nghiên cứu ñầy ñủ nhất, công phu nhất về TÚ QUỲ từ 

trước ñến nay. ðồng thời các nhà nghiên cứu cũng chỉ ra những khiếm 

khuyết mà tác giả công trình cần khắc phục và bổ sung cho lần tái bản 

sắp tới theo ñơn ñặt hàng của Nhà xuất bản Hội Nhà văn ñể ñưa TÚ 

QUỲ - DANH SĨ QUẢNG NAM vào gia tài văn học Việt Nam hiện ñại.  

 P.V 
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 Vào những ngày ñầu tháng 12 - 1993, Giáo sư HOÀNG CHÂU 

KÝ mời tôi ñến gặp Giáo sư. Trong buổi diện kiến này, giáo sư trao ñổi 

với tôi và mời tôi nói chuyện về sự nghiệp và văn tài TÚ QUỲ tại cơ sở 

thông tin ðà Nẵng 84 Hùng Vương ðà Nẵng.  

 Ý giáo sư cho rằng, việc phổ biến thơ văn cụ Tú Quỳ tại Nam, Bắc 

vừa rồi của tôi là việc rất tốt... nhưng tại sao không ñặt vấn ñề nói 

chuyện tại quê hương mình. Ngay lúc ñó tôi thầm nghĩ : “Giáo sư trách 

yêu mình rồi!”. Nói cho ñúng, tôi rất muốn phổ biến thơ văn cụ Tú ngay 

tại quê hương trước khi ñi xa hơn nhưng ñiều tôi ao ước ở thời ñiểm ñó 

là “không tưởng”, nhất là tôi bị hai lần tù tội dài dằng dặc, cho nên tôi 

cũng trút hết lòng dạ trước giáo sư mà chịu lời trách của giáo sư.  

 Thế rồi giáo sư lấy tư cách Tổng thư ký Hội Văn nghệ Tp. ðà Nẵng 

mời tôi theo giấy mời có nội dung khá dài, mà phần chính yếu là:  

 “... Chúng tôi mời bạn Thy Hảo ñến trình bày ñề tài thú vị nói trên 

trong khuôn khổ Câu lạc bộ của Hội... 

 Vào lúc 19g ngày 8 tháng 12 năm 1993.  

 ðến tại Trung tâm Văn hóa Thông tin Tỉnh (84 Hùng Vương ðà 

Nẵng) ñể tham dự buổi sinh hoạt trên.  

 Hân hạnh ñược ñón tiếp”.  

 ðà Nẵng, ngày 5 tháng 12 năm 1993 

 

 TM. HỘI VĂN NGHỆ TP. ðÀ NẴNG 

 TỔNG THƯ KÝ  

 HOÀNG CHÂU KÝ  

 (ấn ký)  

 
 Như tôi ñã kể ở những phần trước, thơ văn Tú Quỳ ñã hơn một lần 
tôi thuyết trình tại Viện ðại học Cộng ñồng ðà Nẵng, trong tuần lễ khai 
giảng viện do Viện trưởng NGÔ ðỒNG tổ chức và lần này là lần tôi có 
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sự ñầu tư ñến sáu, bảy lớp kinh nghiệm thuyết trình từ Nam ra Bắc, nên 
buổi nói chuyện của tôi ñêm ấy rất thành công.  
 Nhưng ñây chưa phải là buổi nói chuyện về văn nghiệp Tú Quỳ lần 
cuối cùng vì sau, cứ cách vài năm tôi lại ñược mời ñi nói chuyện về thơ 
văn cụ Tú. Có lúc nói chuyện tại trường Phan Châu Trinh do Hiệu 
trưởng NGUYỄN TIẾN HÀNH mời, hoặc nói chuyện tại Viện ðại học 
Sư phạm, do anh ðoàn ñại diện mời, hay nói chuyện tại trường THPT 
HUỲNH NGỌC HUỆ ðại Lộc, hoặc tại phòng họp UBND huyện ðại 
Lộc ... 
 Mỗi lần ñược nói chuyện trước bà con về văn thơ TÚ QUỲ là mỗi 
lần tôi tôi luyện cung cách giải trình thi tứ của cụ, bút pháp của cụ và 
ñặc biệt tôi càng cảm nhận một cách sâu sắc nhất về khả năng của cụ ñã 
tổng hợp văn hóa, văn nghệ dân gian một cách ñiêu luyện nhuần nhuyễn, 
tuyệt vời ñể tạo cho mình một văn phong, văn khí khác người, ñáng 
kính.  
  

 
TÁI BẢN TÁC PHẨM TÚ QUỲ DƯỚI ðỀ SÁCH MỚI: 

“THƠ VĂN TÚ QUỲ” 
  
 Nhớ lời góp ý chân tình của các vị giáo sư hôm nghe tôi thuyết trình 
tại Viện Văn học Việt Nam ở Hà Nội ngày 7 - 10 - 1993 và nhất là ñược 
lá thư hướng dẫn của anh LẠI NGUYÊN ÂN gởi vào khuyên tôi nên viết 
lại ñể tái bản, nhưng lần tái bản này không việc gì phải “khiêm lời” với 
nhan ñề TÚ QUỲ - DANH SĨ QUẢNG NAM mà nên lấy ñề “THƠ VĂN 
TÚ QUỲ” vì nội dung thơ văn của cụ Tú xứng ñáng ở tầm cỡ quốc gia, 
tầm cỡ dân tộc1.  
 Dựa vào lời hướng dẫn nội dung của anh LẠI NGUYÊN ÂN, tôi 
tiếp tục soạn lại thơ văn Tú Quỳ và lấy ñề sách là “THƠ VĂN TÚ 

                   
1 Xin tìm ñọc “THƠ VĂN TÚ QUỲ” của Thy Hảo TRƯƠNG DUY HY do Nxb Văn hóa 
Thông tin và Công ty Việt Thường - Nhà sách Cảo Thơm liên kết xuất bản, Quý III, 
2008.  
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QUỲ”. Việc nỗ lực soạn lại lần này không tốn nhiều thời gian như trước, 
nhưng ngày nào cũng bỏ vài tiếng ñồng hồ cho việc sắp xếp... Bỗng vào 
một ngày ñầu năm 1996 tôi và chú Trương ðình Quang ñến thăm anh 
ðoàn Xoa, nguyên Giám ñốc Nxb ðà Nẵng vừa nghỉ hưu. Anh Xoa có 
tặng cho chú Quang tôi một cuốn sách PHONG TRÀO NGHĨA HỘI 
(PTNH QN) bìa vàng của Nguyễn Sinh Duy (NSD). Tại nhà anh Xoa, 
khi chú tôi nói chuyện với anh Xoa thì tôi lật vài trang xem qua... Bỗng 
có mục “Trường hợp Tú Quỳ” ñập vào mắt, khiến tôi phải ñọc, và thật là 
“bất ngờ”, ở cuối trang 166 ñầu trang 167, NSD viết : “Có người bảo 
ông là nhà nho “quân tử”, có kẻ cao hứng nâng ông lên hàng “danh 
sĩ”, có nhà văn học ñiểm Tú Quỳ là một “tài năng” và cũng không ngần 
ngại gán cho ông danh hiệu “Thi sĩ của quần chúng” v.v. và v.v... Thật 
là ña dạng và da diện”. 
 Ngay lúc ñó, tôi quay người qua nhìn anh Xoa và xin phép hỏi anh:  
 - NSD viết thế này các anh có xem kỹ không? 
 - Viết thế ăn thua gì, nhiều ñoạn rất nặng lời với cụ Tú, tôi ñã phải 
cắt bỏ tỉ như chuyện Tú Quỳ ñi trên bờ ruộng hẹp, gặp mấy bà ñi chợ 
ngược chiều thì sỡm sờ ñưa tay “... ..” ...  
 Anh Xoa trả lời với tôi bấy nhiêu rồi tiếp tục nói chuyện với chú 
Quang, còn tôi ngồi xem tiếp cho ñến lúc ra về. Cũng nên nhắc lại, ngày 
in ấn phát hành cuốn PTNH QN của NSD ñúng vào thời ñiểm anh ðoàn 
Xoa làm Giám ñốc Nxb ðà Nẵng, sau ñó anh Hoàng Hương Việt lại là 
người giải quyết vụ việc sách PTNH QN của NSD với các tộc họ Huỳnh 
(Giảng Hòa), Huỳnh (Tiên Phước), Trần (Tam Kỳ).  

Chỉ mới ñọc một ñoạn như thế, tôi ñã thực sự không hiểu nỗi “Cái 
tâm” của NSD. Tôi biết anh ta là khi tôi phát hành cuốn Tú Quỳ, anh ta 
có tìm ñến tận nhà tôi hỏi mua một cuốn, nhưng tôi chỉ biếu cho anh ta 
chứ không bán. Rồi khi trao ñổi với anh ta, tôi có hỏi rằng : nghe Phan 
Khôi có viết về Tú Quỳ? Anh bảo anh có bài viết ấy của Phan Khôi 
trong “CHƯƠNG DÂN THỊ THOẠI”. Tôi bảo anh ta là tôi có Chương 
Dân Thi Thoại, nhưng bị CA tịch thu nay không còn. Anh ta hứa sẽ ra 
Huế tìm cho tôi khoảng 10 ngày nữa ... Nhưng chờ hơn 10 ngày không 
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thấy, tôi ñích thân lên tận nhà anh ta vừa có ý thăm và xem anh ta ñã có 
bài viết của Phan Khôi chưa? Nhưng kết quả là anh ta chưa có, tôi lại 
cám ơn ra về.  
 Tôi nhớ lại trước ñây hai hôm, anh ta ñến thăm tôi nói chuyện 
bâng quơ, bỗng anh ta nhìn trên bàn tôi có cuốn sách vừa mới 
photocopie “TRUNG THIÊN DỊCH TRUNG THIÊN ðẠO” của tác giả 
LƯƠNG VĨNH THUẬT và TRẦN CÔNG ðỊNH. Anh ta cầm lên bảo 
tôi : Tôi cũng có cuốn sách này nhưng in tại Việt Nam trước ñây dày 
khoảng 250 trang thôi, cuốn này dày hơn 500 trang. Tôi trả lời: ðúng 
thế, ông Lương Vĩnh Thuật qua ñời rồi, còn ông Trần Công ðịnh hiện 
cư trú ở Mỹ, ông ta ổn ñịnh ñời sống bên ấy nên ñủ thời gian sưu tầm, 
bổ túc nên sách dày thêm với nhiều tư liệu quý, mới ... Anh thích không, 
tôi biếu anh? NSD trả lời : ðược anh biếu thì quý hóa quá, tôi cám ơn 
anh ... Sau ñó, anh ta ra về với cuốn sách tôi vừa biếu.  
 Ngày hôm sau có anh M, bạn văn với tôi ñến thăm tôi và biếu tôi cuốn 
PTNHQN này với những nét bút mực ñỏ mà anh ta cho tôi biết là những 
câu trịch thượng, hỗn láo của tác giả NSD ñối với tiền nhân, danh nhân, học 
giả ... và những ñoạn cắt văn mạch của tiền nhân (cụ Huỳnh Thúc Kháng) 
ñể rồi bình ẩu nhân cách của tiền nhân ... 
 Buổi trao ñổi này với M tôi mới nhớ lại trước ñây hai hôm NSD 
ñến tôi, như một sự tình cờ, nhưng bây giờ tôi hiểu ra, hôm ñó anh ta 
ñến ñể tìm hiểu tôi ñã biết sách của anh ta ñã phát hành và có nói về Tú 
Quỳ không? Nếu tôi ñã ñọc ñược sách ấy của anh ta trước, có lẽ tôi ñã 
hành xử khác.  Khi có ñủ thời gian ñọc trọn cuốn PTNHQN này, tôi 
mới vỡ lẽ, ñâu phải NSD nói xấu Tú Quỳ mà còn miệt thị nhiều danh 
nhân khác của Quảng Nam như cho cụ PHAN ðÌNH BÌNH là con người 
hai mặt nên bị Nghĩa Hội giết (Cụ Bình là thân phụ chí sĩ PHAN CHÂU 
TRINH) , miệt thị cụ NGUYỄN ðÌNH TỬU (Tế Tửu quốc tử giám - 
cậu ruột cụ HUỲNH THÚC KHÁNG) bằng cách cắt văn mạch của cụ 
Huỳnh Thúc Kháng khi cụ Huỳnh viết về việc ông tế tửu nghe Nguyễn 
Thân ñóng ñồn tại ðại ðồng thì ông ra trước ñể nhờ uy thể của cụ mà 
cứu ñược biết bao nghĩa nhân, nhưng vì cắt văn mạch nên người ñọc 
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phải hiểu theo ý của NSD là theo giặc và cũng do ñó mà phê bình ngòi 
bút viết sử của cụ Huỳnh thiên vị ... ñiều này bạn ñọc có thể tìm thấy rất 
rõ ở các trang 91, 140, chú thích trang 142, cuối trang 151 ñầu trang 
152, cuối trang 166 ñầu trang 167 sách PTNHQN bìa vàng, Nxb ðà 
Nẵng, 1996.  
 Cũng từ ñây, các tộc Huỳnh (Huỳnh Quỳ Giảng Hòa), tộc Huỳnh 
(Huỳnh Thúc Kháng Tiên Phước), tộc Trần (Trần Văn Dư Tam Kỳ) 
ñồng loạt lên tiếng phản ñối kịch liệt với nhiều ñơn thư gởi lên chính 
quyền ñịa phương và Trung ương và nhiều nhà nghiên cứu ñịa phương 
cũng như các nơi ðồng Nai, Bến Nghé bày tỏ quan ñiểm trên báo chí. 
Tạp chí ðẤT QUẢNG (sau là NON NƯỚC) có mở mục trao ñổi về 
trường hợp NSD viết bậy này, nhưng qua vài số, nghe ñâu tòa soạn cảm 
thấy sẽ khó tổng kết nên âm thầm cho qua một cách lặng lẽ! 
 Huỳnh Tộc Giảng Hòa còn viết một thư riêng chỉ trích nặng nề cái 
lối mà tộc họ cho rằng sự “a dua” quá ñáng của ông MAI QUỐC LIÊN 
khi viết lời tựa cho sách PTNHQN dưới tư cách là Trung tâm Nghiên 
cứu Quốc học: “... Thế nhưng những người tự nguyện hiến thân cho 
nghiên cứu, những người nghiên cứu không ở trong “biên chế”- Những 
người ấy thường dè dặt, rụt rè, lẻ loi ... thì phải tự lấy máu mình nuôi 
trang viết !” 
 Chính vì câu này mà vị Tộc Trưởng Huỳnh Á ñã phản bác một 
cách gay gắt ñến kịch liệt, không tiếc lời trong buổi Nhà Xuất bản ðà 
Nẵng mời tộc, tác giả và Gs Mai Quốc Liên (Sài Gòn), nhà Sử học 
Dương Trung Quốc (Hà Nội), anh Ngô Quy Nhơn (TBT Báo QN-ðN), 
Giáo sư Hoàng Châu Ký cùng ñại diện tộc Huỳnh (Giảng Hòa: anh 
Huỳnh Á, Huỳnh Chín, Huỳnh Mười...hậu duệ của cụ Tú Quỳ), họp tại 
Nxb ðà Nẵng ñường Quang Trung. (Phút cuối GS Liên chỉ gởi ra 1 lá 
thư chứ không dự họp, có lẽ vì sợ một số thành viên quá khích của tộc 
Huỳnh phản ứng manh ñộng khó lường1).  

                   
1 Theo ghi nhận của anh Mười hôm ñó tất cả các nhà báo, nhà sử học, các giáo sư ... tất cả 
ñều chê trách NSD một cách nặng lời và không một ai trong buổi họp binh vực cho NSD 
một lời! 
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 Sau buổi họp này, anh Huỳnh Á có mời tôi lên nhà thờ tộc tại 
Giảng Hòa, gồm có các anh ñã họp tại Nxb trước ñó như các anh 
HUỲNH CHÍN, HUỲNH MƯỜI, anh Mười thuật lại buổi họp tại Nxb 
ðà Nẵng trước ñó (có ghi âm và ghi chép trong 1 cuốn vở học sinh 
những sự kiện quan trọng phát biểu tại buổi họp trao cho tôi làm tài 
liệu). 
 Với tư cách Tộc trưởng, anh Huỳnh Á kể lại, anh ñã nói giữa buổi 
họp hôm ñó rằng “ ...dòng tộc Huỳnh nhà anh từ sau năm 1945 ñều theo 
kháng chiến và mặc dầu một số bà con không tập kết ra Bắc, nhưng ở 
trong Nam này ña số lên chiến khu tham gia kháng chiến chống Pháp, 
chống Mỹ chứ chưa hề có một người con người cháu nào thuộc dòng họ 
Huỳnh Giảng Hòa làm việc cho chính quyền miền Nam, dòng họ cũng 
không có ai vượt biên sau năm 1975 ... ấy vậy mà ông Mai Quốc Liên 
cho rằng NSD lấy máu mình viết bậy như thế thì xin lỗi, máu ñó là máu 
chống Cộng chứ máu gì mà viết vu khống bôi xấu, xúc phạm tôn danh 
một tộc họ mà tộc họ Huỳnh có ai miệt thị cha ông NSD ñâu? Có thù 
oán gì dòng họ NSD ñâu mà NSD lại hỗn láo, vô căn cứ, xấc xược ñến 
thế? Nên tộc chúng tôi yêu cầu Nxb thu hồi và ñốt hết sách ñó ...”.  
 Tiếc là hôm họp không có Gs Mai Quốc Liên ra tham dự ñể biện 
minh, lý giải việc ông viết lời tựa PTNHQN và hành ñộng của NSD qua 
nội dung sách viết về “mục Tú Quỳ”. Cũng may là ngày ñó ông Liên 
không ra tham dự, nếu có mặt ông thì cũng khó xử lý trước nỗi tức giận 
của dòng tộc họ HUỲNH Giảng Hòa, mà con cháu họ ở ðà Nẵng rất 
ñông. Cũng trong thời ñiểm này, tộc Huỳnh Giảng Hòa có gởi GS Liên 
một bức thư giải trình khá dài, nhưng không ñược hồi âm. Theo ý tộc 
Huỳnh, anh Huỳnh Á cho rằng ông Liên không còn mặt mũi nào trả lời 
ñược với tộc.  
 ðể “chữa cháy” việc này, một mặt Nxb ðà Nẵng tổ chức buổi lên 
Giảng Hòa xin lỗi tộc do ông Hoàng Hương Việt hướng dẫn1, ñến thắp 
hương mộ cụ Tú, một mặt cho in lại cuốn PTNHQN có bìa màu xanh. 

                   
1
 Do anh Việt thay anh Xoa làm Giám ñốc Nxb ðà Nẵng, nên anh Việt phải lo giải 

quyết vụ này và anh ñã giải quyết rất êm thấm.   
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Nội dung sách lần này bỏ hoàn toàn chương Trường hợp Tú Quỳ, còn 
các phần khác có lẽ chưa kịp chấn chỉnh nên tộc Trần (Trần Văn Dư 
Tam Kỳ) vẫn tiếp tục kiện, ñến nay vẫn chưa ngã ngũ.  
 Những người biết chuyện này cho rằng anh HOÀNG HƯƠNG VIỆT 
lúc ñó làm Giám ñốc Nxb ðà Nẵng ñã khéo léo dàn xếp mới ñược ổn như 
thế chứ vụ việc không dễ vuốt giận cả ñại tộc họ Huỳnh Giảng Hòa hồi ñó. 
Người trong tộc cũng thường nhắc lại việc này và cũng thường nhắc ñến 
anh Việt, họ rất quý anh Việt.  
  Cuốn PTNH của NSD ra ñời khiến tôi mất thời gian tiếp khách khá 
nhiều. Do tôi có chủ ñịnh, nên tôi nhất thiết không ñộng bút viết tranh 
luận gì với NSD. Vì cứ theo nội dung anh ta ñã viết thì quả thật anh ta 
chả biết gì về Tú Quỳ, nếu có biết thì do biết qua loa một vài bài rồi 
ñoán ẩu như một số người không hiểu Tú Quỳ. Cụ thể như ñem bài hát 
bội :  
 

 NHỎ MÀ KHÔNG HỌC LỚN LÀM NGANG 
 TRỐNG ðÁNH BA HỒI ðÃ THẤY QUAN  
 RA RẠP NGỒI TRÊN BA ðƯA HIỆU 
 VÔ BUỒNG ðỨNG DƯỚI CẶP ÔNG LÀNG  
 MƯỢN MÀU SON PHẤN ÔNG KIA NỌ 
 CỞI LỐT CẬN ðẠI CHÚ ðIẾM ðÀNG 
 TUY CHẲNG VINH CHI NHƯNG CŨNG SƯỚNG,  
 ðÃ TỪNG TRỢN MẮT LẠI PHÙNG MANG.  
 
 TÚ QUỲ  
 
 Mà bình rằng Tú Quỳ miệt thị cụ Hường Hiệu, mặc dù cụ Tú viết 
rõ “Ba ñứa hiệu” ñể chọi lại “mấy ông làng” ở câu dưới.  
 Thế tại sao không nói rằng cụ Phan Châu Trinh cũng miệt thị cụ 
Hường Hiệu vì chính cụ Phan cũng ñã viết như Tú Quỳ khi vịnh hát bội 
có cụm từ “Mấy thằng Hiệu ñói”. Vậy “Ba ñứa Hiệu”, “Mấy thằng Hiệu 
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ñói” có gì khác nhau về nghĩa bóng và nghĩa ñen? Bài Vịnh Hát bội của 
cụ Phan Châu Trinh, nguyên văn:  
 

 ðỒNG LA TRỐNG CHIẾN ðÁNH VANG RẦY 
 ỎA ỎA COI RA CŨNG LŨ NÀY 
 BA LÃO KÉP GIÀ NGỒI VẾCH MỎ 
 MẤY THẰNG HIỆU ðÓI ðỨNG KHOANH TAY 
 ÁO XIÊM LƯỢT THƯỢT CHỪNG ANH KHÁCH 
 DÙI GẬY NGHÊNH NGANG THÁC CHÚ TÂY  
 LẠY KIẾM ÍT ðỒNG RỒI RƯỢU THỊT 
 HẾT, CÒN NHÀ CHỦ BIẾT GÌ ðÂU! 
 

 PHAN CHÂU TRINH  
 (THƠ CA TRÀO PHÚNG - Bùi Quang Huy  
 Nxb ðồng Nai, 1996)  
  
 Có nhiều buổi tôi bận phải tiếp một số các bạn yêu văn ñến thăm 
hỏi ñủ ñiều, khiến tôi phải giải thích, cũng có bạn bảo tôi viết, vạch các 
sai lầm của NSD, nhưng tôi nghĩ, ở ngay thời ñiểm ñó, NSD còn bị một 
số các bạn ở nhóm văn hóa Pháp ðà Nẵng ñập tơi tả quyển sách dịch nói 
về Núi NON NƯỚC - Ngũ Hành Sơn (nguyên tác bằng pháp văn của Dr 
Albert Sallet trong B.A.V.H) tối tăm mặt mày1 và riêng tôi, cũng chẳng 
thù oán chi với một con người như thế, nên tôi chỉ giải thích những gì tôi 
biết cho những bạn nào ñến hỏi ý kiến tôi ñối về việc NSD, chứ tôi 
không lên tiếng, còn ñộng bút là phần của các bạn ñó. Thế mà cũng có 
hàng chục bài báo trên nhiều số báo từ Nam, Trung, Bắc lên tiếng phản 
bác rất xác ñáng. Ngoài tạp chí NON NƯỚC của Hội VNNT thành phố 
ðà Nẵng có mở một mục ñể các nhà văn, các nhà nghiên cứu trao ñổi 
chính kiến như ñã nói trước, nhưng ngay sau ñó, tôi ñược biết, càng lúc 

                   
1
 ðó là những bài viết nêu ra những sai lầm trầm trọng của NSD khi NSD dịch bài của 

Sallet ra Việt ngữ, của nhà giáo nhân dân Nguyễn Trọng Hoàng phổ biến trên báo ðà 
Nẵng.  
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càng có nhiều bài mang nội dung ñả kích NSD nặng lời ... khiến Ban 
Biên tập tạp chí sợ sự “phản biện” lan sang phạm trù chính trị, nhất là 
NSD không từ việc bêu xấu các danh nhân, các chí sĩ cách mạng Quảng 
Nam cũng như một số các nhân vật văn hóa khác ... mà chính con cháu 
họ ñã và ñang còn ầm ỉ việc thưa kiện Nxb ðà Nẵng (nơi cho phép in 
ấn) và cả ông Mai Quốc Liên, người viết lời tựa nên tạp chí Non Nước 
khép mục này.  

 ðặc biệt, có bài viết của tác giả Kim ðồng ở ðồng Nai phản ánh 
trên tạp chí Công an thành phố Hồ Chí Minh ra ngày 6.9.1997 (trang 12- 
13) ñầy ñủ tình lý nhất:  
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ðỌC “PHONG TRÀO NGHĨA HỘI QUẢNG NAM”: 
TRÒ ðÙA XÉT LẠI LỊCH SỬ MỘT CÁCH ÁC Ý? 

•••• Kim ð�ng 
 
 
L.T.S: Cu�n 
“Phong trào Nghĩa 
H�i Qu�ng Nam” 
c!a Nguy#n Sinh 
Duy do Nxb ðà 
N(ng xu)t b�n và 
ñ,-c Nxb trao 
gi�i th,.ng ñã 
gây ra m�t cu�c 
tranh lu2n khá sôi 
n7i trên di#n ñàn 
báo chí và . t:i 
ñ;a ph,=ng. Ban 
Biên t2p ñã nh2n 
ñ,-c bài c!a Kim 
ð�ng cùng nhi@u 
ý kiBn không ñ�ng 
tình vDi tác gi� 
Nguy#n Sinh Duy, 
nh)t là nh2n ñ;nh 
c!a tác gi� v@ cF 
Huỳnh Thúc 
Kháng và nhà th= 
Huỳnh Qùy. Di#n 
ñàn văn hJc - 
nghL thu2t s(n 
sàng ñón nh2n 
nhNng tiBng nói 
khác ñO làm rõ 
h=n v@ m�t tác 
phQm nghiên cRu 

ñang ñ,-c nhi@u 
ng,Si quan tâm. 
ẤM gương nghĩa 
khí của người 
xưa không 

ngừng chiếu những 
tia hồi quang chói 
lọi, nhắc nhở, thôi 
thúc chúng ta phải 
làm một cái gì...”. 
Lời ñầu sách hấp 
dẫn này ñã mê 
hoặc chúng tôi, 
nhưng khi ñọc xong 
“Phong trào Nghĩa 
Hội Quảng Nam”, 
chúng tôi thật sự 
kinh ngạc về nhiều 
sự “nhầm lẫn” 
ngược ñời trong 
sách. Phải chăng 
ñó chỉ là sự sai sót 
vô tư?  
 Tập trung 40 
sách chữ Hán, 
Pháp và Việt, cộng 
với hơn 10 tạp chí, 
giai phẩm, nhiều 
dật sử, thơ văn 
chép tay... sách ñã 
cung cấp một 
lượng thông tin 
phong phú. “Phong 

trào Nghĩa Hội 
Quảng Nam” ñính 
kèm tên tác giả là 
Nguyễn Sinh Duy, 
do Nxb ðà Nẵng 
trình làng năm 
1997. Trên ñường 
tìm kiếm “tấm 
gương nghĩa khí 
của người xưa”, 
chúng tôi không 
cảm nhận hết nội 
dung ñánh giá lạ 
lẫm trong sách, 
thậm chí tác giả ñã 
ñưa ra một số quan 
ñiểm xét lại “lạnh” 
ñến nhẫn tâm, như 
cố phác thảo lại 
màu sắc hoài nghi 
ñối với một số nhân 
vật lịch sử ñã ñược 
nhiều học giả thẩm 
ñịnh, ñưa vào sử 
sách. Trước hết là 
nhà chí sĩ yêu 
nước Huỳnh Thúc 
Kháng, tác giả 
phán xét: “Vào 
những ngày cuối 
ñời cách mạng, cụ 
còn hăng hái ñẩm 
ñương việc nước, 

“T 
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cống hiến “những 
ngày tàn” cho dân 
tộc... Thế nhưng 
một số di mặc, lưu 
bút của cụ ñối với 
học thuật nói chung 
và sử học nói riêng, 
không phải không 
có ñiều cần phải 
bàn luận, thương 
xác” (trang 149 và 
150). Viết thế chưa 
ñã, tác giả còn 
dùng lời ñao to búa 
lớn ñể xét lại: “Cụ 
Huỳnh ñã ñẩy xa 
ngòi bút chép sử 
vào mảnh ñất tư 
tâm tình riêng khiến 
cho cái nhìn công 
và tư lẫn lộn, nói 
cách triết lý hơn, 
hai phạm trù ñạo 
ñức phong kiến vào 
ñạo ñức cách mạng 
ñã bị ñồng hóa” 
(trang 151 và 152). 
Tư tưởng xét lại 
này có ñi ngược 
với văn bản của Hồ 
Chủ tịch viết vào 
ngày cụ Huỳnh tạ 
thế tại Quảng Ngãi 
năm 1947: “Cả ñời 
cụ Huỳnh không 
cần danh vị, không 
cần lợi lộc, không 
cần làm giàu, cả 

ñời cụ Huỳnh chỉ 
phấn ñấu cho dân 
tộc tự do, cho ñất 
nước ñộc lập”. Cho 
dù có ý chỉ miệt 
thị... “cống hiến 
những ngày tàn 
cho dân tộc” (tác 
giả nhấn mạnh), 
mà sao trong thư 
mục tham khảo, tác 
giả ñã sử dụng tới 
3 tác phẩm của 
Huỳnh Thúc Kháng 
ñể ñưa ra nhiều 
viện dẫn cho tác 
phẩm sưu khảo của 
mình?  
 Nói về phong 
trào Nghĩa Hội ñất 
Quảng, tấm gương 
sáng tiêu biểu ñầu 
tiên là thủ lãnh Trần 
Văn Dư. ðược biết, 
ông nguyên tên là 
Trần Ngọc Dư hay 
Trần Dư, xuất thân 
trong một gia ñình 
khoa bảng, ñỗ Tiến 
sĩ năm Ất Hợi 
1875. Từ năm 
1884, ông giữ chức 
Chánh sứ sơn 
phòng Quảng Nam. 
Năm 1885, ông bất 
tuân chỉ dụ của 
triều ñình và cáo 
bệnh về nhà. Liền 

sau ñó, ông làm thủ 
lãnh Nghĩa Hội 
chiếm lại sơn 
phòng. Tháng 12-
1885, quân Pháp 
phá vỡ sơn phòng. 
Khi ñối ñầu viên 
quan ñầu tỉnh, 
Châu ðình Kế xem 
Trần Văn Dư là 
tướng giặc. Trần ñã 
mắng nhiếc lại 
Châu ðình Kế là 
hạng giá áo túi 
cơm, làm tay sai 
cho giặc. Vì thế, tên 
chỉ huy Pháp ñem 
Trần Văn Dư xử 
bắn. Ông ký thác 
lời cuối cho các 
ñồng sự: “Tuy ta 
chết không có một 
lời với các ñồng sự, 
nhưng tấm lòng 
sáng ngời của ta ñã 
nói nhiều rồi, xin 
miễn chỉ trích” (Kỷ 
yếu Nghiên cứu lịch 
sử ñịa phương... số 
3-1984). Sự kiện ñã 
bị ngòi bút của tác 
giả “Phong trào 
Nghĩa Hội Quảng 
Nam” mổ xẻ một 
cách ác ý: “Ông ñã 
“thất cơ” vì quá ñặt 
nặng tình cảm và 
giai cấp xã hội của 
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cá nhân mình lên 
trên sứ mạng một 
tổ chức bạo lực 
cách mạng. Mảnh 
bằng tiến sĩ và cái 
sắc mệnh Chánh 
sứ sơn phòng của 
ông xem ra ñáng 
trọng hơn cương vị 
thủ lãnh mà Nghĩa 
Hội ñã trao phó cho 
ông” (trang 92). 
Trần ñã hy sinh vì 
nghĩa, nhưng một 
trăm năm sau cũng 
không thoát ñược 
sự phán xét của 
Nguyễn Sinh Duy! 
 Phong trào 
Nghĩa Hội là chủ ñề 
trọng tâm của công 
trình nghiên cứu, 
nhưng tác giả lại 
dành hẳn một mục 
cho “Trường hợp 
Tú Quỳ” (từ trang 
166 ñến trang 183). 
Ở những trang này, 
tác giả ñã phơi bày 
một cách nhìn mới 
lạ lẫm ñầy tội lỗi, 
ñầy những sai lầm 
nghiêm trọng: Ông 
Huỳnh Quỳ sinh 
năm 1828, tại làng 
Giảng Hòa, huyện 
Duy Xuyên, Quảng 
Nam (nay là xã ðại 

Thắng, huyện ðại 
Lộc). Sau hai lần 
lều chõng ñi thi ñều 
ñỗ tú tài, ông về 
quê dạy trẻ và làm 
thơ. ðược biết, bia 
của Tú Quỳ ghi 
“Song khoa Kim 
bảng”, vì ñỗ tú tài 
kép. Thế nhưng, 
Nguyễn Sinh Duy 
ñã tự họa - bằng 
tưởng tượng - một 
chân dung Tú Quỳ 
thật kinh dị: “Cứ 
theo tư liệu chúng 
ta ñược biết Tú Quỳ 
cũng háo hức bước 
ñường khoa hoặn 
lắm... Nhưng oái 
ăm thay, dù hăm 
hở và kiên nhẫn 
nhiều lần lều chõng 
tới trường thi, cuối 
cùng Tú Quỳ vẫn 
chỉ là một tú tài, 
mặc dù ñậu ñến ba 
khoa” (trang 168). 
ðánh giá nhân 
cách Tú Quỳ, tác 
giả viết: “Không 
ñược bổ ra làm 
quan, lý ưng Tú 
Quỳ trở về làng 
xóm sống với bà 
con nông dân, 
nhưng ông ñã 
không làm như thế, 

lại ñi giao du với 
bọn phú hào, tổng 
lý là giai cấp thống 
trị cường hào ở ñịa 
phương” (trang 
170). “Bệnh nghiện 
rượu ñã biến ông 
thành lôi thôi, lếch 
thếch thường dẫn 
ông lang thang qua 
các cổng nhà giàu 
và hành lang các 
công ñường” (trang 
171). “Không phải 
vô cớ mà người ñời 
ñã gán cho ông. Tú 
Quỳ, Tú Quỳ uống 
rượu li bì, Tú Quỳ 
say”. Theo giáo sư 
Hoàng Châu Ký: 
“ðó là một sự gán 
ghép thiếu minh 
bạch. Thưa ñó là 
vế xướng của cụ 
thượng Nguyễn 
ðình Hiến vui vẻ 
cho ông Quỳ: “Thầy 
Tú, là thầy Tú Quỳ, 
uống rượu li bì là 
thầy tú say”. Ông 
Quỳ ñối ngay: “Q
 uan thượng, là 
quan thượng quan, 
ăn nói nghênh  
ngang là quan 
thượng tỉnh”. Khỏi 
bàn, người tỉnh táo 
còn chưa ứng ñáp 
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ñược, nói chi người 
say! 
 Cũng từ Nxb 
ðà Nẵng ñã giới 
thiệu công trình 
biên khảo 36 năm 
“Tú Quỳ - danh sĩ 
Quảng Nam” của 
Thy Hảo, xuất bản 
1993. Theo ñó “thơ 
ca Tú Quỳ phản 
ánh nhiều khuynh 
hướng: yêu thiên 
nhiên, quê hương 
ñất nước; yêu nông 
dân nghèo, ñứng 
về phía quần chúng 
lao ñộng. Hưởng 
ứng phong trào 
Nghĩa Hội, Duy Tân 
ðông Du và phong 
trào dân quyền 
Quảng Nam...” 
(trang 18). Trong 
khi ñó, cùng một 
người chịu trách 
nhiệm bản thảo - 
ông Nguyễn ðức 
Hùng của Nxb ðà 
Nẵng ñã cho in: “... 
Khi Tú Quỳ lên 
tiếng công kích 
ñiệu hát hò khoan, 
một làn ñiệu dân ca 
ñặc trưng của xứ 
Quảng. “Nói ra 
mang tiếng. Nín lại 
ngứa gan. Nực 

cười mấy chú hò 
khoan...”. Rồi tác 
giả Nguyễn Sinh 
Duy phán: “Tú Quỳ 
không muốn tế 
nhận nguồn rung 
cảm của một bộ 
phận dân tộc 
chuyên sống về 
nông nghiệp, nghèo 
nàn, chỉ biết lấy hát 
hò khoan vui thú 
tinh thần” (trang 
177. ðáng xót là 
bài thơ trên không 
phải của Tú Quỳ 
mà là bài của cụ 
Phạm Khôi (1884 - 
1950). Những 
chứng cứ mà 
Nguyễn Sinh Duy 
ñưa ra ñể “ñánh” 
Tú Quỳ chỉ là “sai 
sót” thôi chăng? Và 
sV “ng� nh2n” 
này có ñ,-c xem 
là t�i ph:m trong 
giDi cXm bút?  
 Trở về với một 
cách nhìn căn bản, 
chúng tôi giờ lại 
“Giáo trình lịch sử 
văn học Việt Nam” 
của Nxb Giáo dục 
1962, do nhóm giáo 
sư Lê Trí Viễn, 
Phan Côn, Huỳnh 
Lý... ñã ñánh giá về 

văn thơ hiện thực 
trào phúng: “Có 
người ñỗ ñạt làm 
quan lớn như 
Nguyễn Khuyến, có 
người ñỗ ñạt thấp 
và không làm quan 
như Tú Xương, Tú 
Quỳ... Họ là những 
người ít nhiều ñều 
giữ ñược khí tiết 
Nho gia, tiếp thu 
ñược truyền thống 
yêu nước của dân 
tộc...” (trang 107). 
Còn trong “Tự ñiển 
Văn học Việt Nam” 
tập 1 ghi nhận: “Tú 
Quỳ ñã ñưa vào thơ 
văn Nôm khá nhiều 
sắc thái ñịa phương 
của ngôn ngữ miền 
Trung và xử lý khá 
nhuần nhuyễn làm 
giàu cho thơ văn 
tiếng Việt ngay 
trong các thể loại 
thuộc phạm trù văn 
học trung ñại” 
(trang 152). Năm 
1926, Tú Quỳ qua 
ñời, ñược cụ Phạm 
Quỳnh ñiếu 4 chữ 
trên Báo Nam 
Phong. “Túc Xưng 
Quân Tử”... ðặc 
biệt chỉ có Nguyễn 
Sinh Duy “biết” nhìn 
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ngược và ñã ñúc 
kết: “Nhà thơ Tú 
Quỳ của chúng ta 
chính là một trạng 
thái khác thường, 
lạc lõng giữa một 
xã hội ñang trải qua 
thời kỳ quá ñộ... chỉ 
quanh quẩn trong 
sự ảo thuật của 
ngôn từ, kích ñộng 
sự buồn cười, thậm 
chí sa ñà trong cái 
bản năng của con 
người” (trang 182). 
Tác giả “Phong trào 
Nghĩa Hội Quảng 
Nam” ñã bôi ñen, 
xóa mờ những tia 
hồi quang của các 
bậc tiền nhân, cho 
dù chỉ từ các suy 
ñoán mơ hồ.  
 Trong sách 
của Nguyễn Sinh 
Duy còn nhiều 
chuyện cần ñược 
trao ñổi, phơi bày 
sự thật ẩn sau 
những dòng chữ 
“sưu tập” rất ñáng 
ngờ.  
 

K.ð 
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Khi tạp chí Non Nước ðà Nẵng mở mục “Trao ñổi ý kiến” của 
ñộc giả ñối với tác phẩm “Phong trào Nghĩa Hội Quảng Nam, 1996” 
của Nguyễn Sinh Duy thì lập tức toà soạn nhận ñược nhiều bài phản 
biện sâu sắc. Một trong những bài ñầu tiên là bài “Hãy trả cho Tú 
Quỳ vị thế xứng ñáng trong văn học Việt Nam” của tác giả Nguyễn 
Bảo Chân (bút danh của Nguyễn Phước Tương). 

Dưới ñây, tôi xin trích toàn văn bài nầy (phổ biến trong “ Non 
Nước” số Ba tháng sáu, năm chín bảy) :” 

   

“Trao ñổi 

HÃY TRẢ CHO TÚ QUỲ VỊ THỂ XỨNG ðÁNG TRONG VĂN 
HỌC VIỆT NAM 

Nhà thơ trào phúng Hướng Dương (1828 – 1926), thường ñược 
gọi là Tú Quỳ, người tộc Huỳnh ở làng Giảng Hòa, xã ðại Thắng, 
huyện ðại Lộc, là một nhà nho thông minh hiểu rộng, nhưng chỉ ñỗ tú 
tài và ñỗ hai lần (song khoa kim bảng). 

Thơ ông mang tính trào lộng sâu sắc nên ñược nhân dân Quảng 
Nam truyền miệng từ thế hệ này ñến thế hệ khác cho ñến tận nay. 

Vào ñầu năm 1997, nhà xuất bản ðà Nẵng ñã ấn hành cuốn 
sách: “Phong trào Nghĩa Hội Quảng Nam” của tác giải Nguyễn Sinh 
Duy, trong ñó có chương “Trường hợp Tú Quỳ” làm xôn xao dư luận 
ở ñịa phương và cả nước. 

* Tú Quỳ, nhà thơ trào phúng tiêu biểu của miền Trung: 

Tú Quỳ ñã sống trong thời kì ảm ñạm của ñất nước khi Pháp 
xâm lược nước ta với chế ñộ thực dân nửa phong kiến ñầy cảnh hỗn 
loạn, lố lăng. Trước bối cảnh xã hội ñó, tuy ông không tham gia vào 
bộ phận sĩ phu ñứng lên chống giặc cứu nước như Nguyễn Duy Hiệu 
(1847-1887) mà sử dụng ngoài bút châm biếm, hài hước, ñể thực hiện 
sự bất mãn của mình và ñã kích vào thói hư tật xấu của nhân tình thế 
thái lúc bấy giờ. 

Bởi vậy, sự nghiệp văn học của ông từ những thập kỉ 40 ñã ñược 
các nhà nghiên cứu Phan Khôi, Dương Quảng Hàm, Lê Trí Viễn, 
Huỳnh Lý… ñánh giá rất cao và cho ông là một tài năng nổi bật về thơ 
trào phúng hiện thực tiêu biểu của miền Trung. Một số tác giả ñã ñề 
cao ông với các danh xưng “nhà nho quân tử”,“nhà thơ quần 
chúng”,“nhà thơ trào phúng lớn của miền Trung”, “danh sĩ Quảng 
Nam” cũng là ñương nhiên. Các tác giả Lại Nguyên Ân – Bùi Văn 
Trọng Cường của “từ ñiển văn học Việt Nam” ñã nhấn mạnh rằng: 
“…Tú Quỳ ñã ñưa vào thơ văn Nôm khá nhiều sắc thái ñịa phương 
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của ngôn ngữ miền Trung và xử lí khá nhuần nhuyễn, làm giàu cho 
thơ văn tiếng Việt, ngay trong các thể loại thuộc phạm trù văn học 
trung ñại”. 

Văn nghiệp của ông giàu về “phẩm” và trước tác của ông có ñến 
trên 400 tác phẩm thuộc nhiều thể loại khác nhau (thơ, vè, câu ñối, từ, 
phú, văn tế…) nhưng tiếc rằng ñến nay một số ñã bị thất truyền. Bởi 
vậy, khi ông từ trần, Tiến sĩ Phạm Liệu và học giả Phạm Quỳnh vô 
cùng thương tiếc ông. 

* Tú Quỳ, nhà thơ yêu nước thương dân: 

Có một vấn ñề quan trọng, ảnh hưởng ñến thanh danh nhà thơ 
cần làm sáng tỏ là việc ông có ñả kích Phong trào Nghĩa Hội Quảng 
Nam do Nguyễn Duy Hiệu lãnh ñạo hay không? Nghĩa là ông là một 
nhà nho yêu nước hay là một kẻ phản ñộng? 

Trần Viết Ngạc ñược sự cung cấp tư liệu của Phương Nghi (bút 
danh của Nguyễn Sinh Duy) trong cuốn “Nguyễn Duy Hiệu và phong 
trào Nghĩa Hội Quảng Nam – 1985” ñã cho rằng : “Tú Quỳ ñã không 
tham gia công cuộc cứu nước lại còn dùng văn thơ ñể bôi nhọ họ… 
cười trên xương máu nghĩa quân hy sinh trong trận Gia Cốc do Tú 
ðỉnh chỉ huy”. Trong cuốn “Phong trào Nghĩa Hội Quảng Nam 
1996”, Nguyễn Sinh Suy cho rằng “…Tú Quỳ ñem hàng tướng tá 
Nghĩa Hội ra so sánh như trò hát bội….ñả kích một vị Phó bảng có 
học vị hơn hẳn ông, một quan phụ ñạo giảng tập dạy vua, vị chỉ huy 
cao cấp nhất của cuộc kháng chiến Cần Vương qua bài thơ Vịnh hát 
bội”. 

Một số nhà nghiên cứu cho rằng cách ñánh giá như vậy là không 
thỏa ñáng và thiếu biện chứng, bởi vì Tú Quỳ không chống lại phong 
trào Nghĩa Hội mà chỉ ñả kích bọn cơ hội là những cường hào, ác bá, 
ñịa chủ chui vào phong trào ñể “ñục nước béo cò”. Vấn ñề này, giáo 
sư, nhà giáo nhân dân Huỳnh Lý, nhà Quảng Nam học ñã ñánh giá 
“Bấy giờ (1885) nhiều cường hào ñịa chủ có tư tưởng cơ hội làm nên 
quan to giàu lớn bèn ùa vào phong trào… ñến khi chúng (quân Pháp) 
tăng quân và ñiều ñược một số ngụy binh nơi khác ñến, số cường hào, 
ñịa chủ nói trên phản bội ngay!... ðây là lúc bọn chỉ ñiểm, bọn mật 
thám hoạt ñộng mạnh và bọn ñầu trâu mặt ngựa nói trên tống tiền, 
giết người ñể trả thù riêng”. Bài vè “ðánh ðạo” mà Tú Quỳ sáng tác 
là ñể ñánh vào bọn ñầu trâu mặt ngựa ñó, chứ không phải là ñả kích 
Phong trào Nghĩa Hội như một số tác giả ñánh giá sai. 

Về vấn ñề này, nhà nghiên cứu văn học Lại Nguyên Ân ñã ñánh 
giá: “Tôi nghĩ… Tú Quỳ có bài vè “ðánh ðạo”, thì dù thế nào, cũng 
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phải nhận rắng cụ Tú ñã nhận thấy nét gì ñó thuộc mặt trái của phong 
trào kia, ñã nhìn ñược vào sự xộc xệch giữa phẩm hạnh thực và vị thế 
ñương thời theo gió mà lên của mấy tay ñó”. 

Nguyễn Sinh Duy ñã cho rằng Tú Quỳ dùng bài “Vịnh Hát Bội 
Quảng Nam”, trong ñó có hai câu: 

“…Ra rạp ngồi trên ba ñứa hiệu, 

Vô buồng ñứng dưới cặp ông làng…” 

ñể ñả kích Nguyễn Duy Hiệu thủ lĩnh Phong trào Nghĩa Hội Quảng 
Nam là hoàn toàn sai lầm. Nhà nho yêu nước Phan Châu Trinh cũng 
ñã sáng tác bài “Hát bội”, trong ñó có hai câu: 

“…Ba lão kép già ngồi vếch mỏ 

Mấy thằng hiệu ñói ñứng khoanh tay…” 

chẳng lẽ cụ Phan Châu Trinh cũng ñả kích Phong trào Nghĩa Hội lẫn 
lãnh tụ Nguyễn Duy Hiệu bằng hai câu trên? 

Hai bài thơ trên của Tú Quỳ và Phan Châu Trinh ñều nhằm ñả 
kích bọn cơ hội, thiếu phẩm hạnh, không có tài của Nghĩa Hội, cũng 
như bọn quan lại tay sai của Pháp mà thôi. Về vấn ñề này, giáo sư 
Huỳnh Lý ñã viết: “… Từ lâu, tôi ñã biết bài “Hát bội” rất hay của 
ông Tú Quỳ là cốt ñánh Nghĩa Hội giả hiệu... Về ông Tú Quỳ, tôi 
không hề nhận ñịnh ông là người phản ñộng, tuy tôi có nói rằng ông 
ưa khôi hài, nên có lúc người ta hiểu lầm… Một lần nữa, tôi xin xác 
nhận rằng tôi không ñánh giá ông Tú Quỳ thấp như thế và thông cảm 
hoàn cảnh lịch sử của ông và tính tình của ông… Còn ý kiến của tôi 
thì tôi không ñánh giá ông Huỳnh Quỳ như anh Trần Viết Ngạc…”. 

Nếu một ai ñã ñọc bài “Vịnh Nước Lụt” của Tú Quỳ ñều phải 
thừa nhận rằng ông ñã từng ñau cái ñau mất nước của dân tộc, ñau cái 
ñau của nhân dân (bài Vịnh tháp Hời cũng cùng một quan ñiểm 
này)… 

Trong cặp ñối viết về trận Gia Cốc ngược lại với ý kiến của Trần 
Viết Ngạc và Nguyễn Sinh Duy, giáo sư Huỳnh Lý ñã viết rằng: “Tú 
Quỳ ñã tỏ ý cảm thương những người Nghĩa Hội ñã bỏ mình vì nước”. 
Chúng ta cũng thấy ông trách tạo hóa bất công sao nỡ ñể ñồng bào 
mình chết mà không giết hết bọn giặc xâm lăng. Bởi vậy chúng ta 
không thể ñánh giá Tú Quỳ một cách khác ñược: ông là một sĩ phu 
yêu nước thương dân theo một cách riêng. 

* Một quan ñiểm giai cấp thô cứng: 



242 

Trong cuốn sách “Phong trào Nghĩa Hội Quảng Nam”, Nguyễn 
Sinh Duy ñã không nhận ñịnh ñúng với bản chất nho sĩ của Tú Quỳ 
nên ñã viết rằng: “Tú Quỳ… giao du với bọn phú hào, tổng lý là giai 
cấp thống trị, cường hào ở ñịa phương… Một phần lớn, thơ văn của 
Tú Quỳ ñược sáng tác nhằm ñể thù phúng lớp quý tộc ñiền thổ này. 
Một bộ phận nào ñó của thơ văn Tú Quỳ có ñề cập ñến người nông 
dân nghèo khổ, nhưng ông nhắc tới họ không phải là ñể binh vực, 
thông cảm mà ñúng hơn ñể cười cợt là kẻ thiếu học, thiếu chữ nghĩa”. 

Có lẽ không nắm ñược ñầy ñủ các tác phẩm của nhà thơ Tú Quỳ 
nên mới viết không ñúng như vậy. Ông ñã có hàng chục bài thơ như 
“Vịnh Nước Lụt”, “Vịnh con bò”, “Cây ña thần”, “Văn tế lý 
trưởng”, “Vịnh ñồng hồ con cu”, “Vịnh chó nhà giàu”… ñả kích vào 
bọn quan lại, tầng lớp giàu có phú hào và ngược lại ông ñã viết những 
bài có nội dung thông cảm với người lao ñộng, người nghèo như “Văn 
tế thợ rèn”, “Văn tế Ông chài”, “Vịnh ruộng canh thiu”… 

Chúng tôi e rằng việc tác giả vận dụng “Giai cấp luận” ñể phân 
tích trong trường hợp này có vẻ thô cứng, máy móc và lỗi thời, theo 
với nhận thức ñổi mới hiện nay. 

Tú Quỳ có vài câu ñối hay hoành phi viết giúp cho những người 
nông dân có nội dung rất hay theo nghĩa chữ Hán, nhưng gây cười ở 
một số cụm từ theo lối nói lái của người dân xứ Quảng. Giáo sư 
Hoàng Châu Ký ñã phân tích một cách ñúng ñắn rằng “Tú Quỳ vốn là 
một người thích hài hước, gây cười ñể vui ñùa chứ không hề có ác ý 
ñối với họ”. Bởi lẽ cái tâm của ông trong sáng, nên những người nông 
dân ñó không hề oán trách ông và ñem treo hoành phi, câu ñối ñó 
trong nhà mình một cách vui vẻ. 

Trong vấn ñề này nhà nghiên cứu văn học Lại Nguyên Ân cũng 
ñã ñánh giá: “Như thế rõ ràng là ông Nguyễn Sinh Duy vận dụng giai 
cấp luận hình như còn thô cứng”. 

* Một cuộc ñiền dã không nghiêm túc: 

Trong lời ñầu sách “Phong trào Nghĩa Hội Quảng Nam” ông 
Nguyễn Sinh Duy ñã trân trọng giới thiệu: “Những cuộc phỏng vấn và 
ñiền dã ñã giúp cho người viết nắm ñược lắm vấn ñề sử sách không hề 
nói tới và trí suy ñoán không thể biết ñược… mà lời tường thuật ở ñây 
ñược kiểm chứng trên hai, ba luận cứ ñồng qui, nhiên hậu mới ñược 
ñem sử dụng”. 

Giới hạn trong phạm vi chương “Trường hợp Tú Quỳ”, chúng 
tôi có thể khẳng ñịnh rằng cuộc ñiền dã của tác giải ñến làng Giảng 
Hòa, quê hương của Tú Quỳ là không nghiêm túc, không thực, bởi lẽ, 
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ai ñến ñây cũng ñều thấy trên bia mộ cụ Tú Quỳ ghi dòng chữ Hán 
“Song khoa kim bảng”, nghĩa là hai lần ñậu bảng vàng (Tú Tài), 
trong khi ñó Nguyễn Sinh Duy ñã viết là Tú Quỳ ñậu ba lần Tú Tài, 
và nhắc ñiều này ñến bốn lần một cách coi thường nhà thơ không có 
học vị cao hơn. 

Cũng chính vì không thực hiện một cuộc ñiền dã nghiêm túc, 
không thực, nên tác giả ñã phạm phải sai lầm khi cho rằng bài hò 
khoan là của Tú Quỳ và lên án cụ ñã “Công kích một làn ñiệu dân ca 
ñặc trưng của xứ Quảng”. Thực sự bài hò khoan này là của ông Phan 
Khôi, một người rất yêu và sành hát hò khoan và ông sáng tác ñể phê 
bình một nhóm người không biết hát hò khoan mà thôi. 

Như vậy, rõ ràng ông Nguyễn Sinh Duy không trung thực với 
bản thân, không tôn trọng bạn ñọc và làm cho họ nghi ngờ về tính 
chính xác của nội dung cuốn sách. 

* Một phương pháp luận thiếu logic: 

Bạn ñọc dễ dàng nhận thấy cuốn sách “Phong trào Nghĩa Hội 
Quảng Nam” có cơ cấu bố cục thiếu hợp lí khi ñưa thêm chương 
“Trường hợp Tú Quỳ” vào và ñó là hậu quả của một phương pháp 
luận thiếu logic. ðây là thiếu sót của tác giả cuốn sách, ñồng thời cũng 
là thiếu sót trong khâu biên tập. 

Một sai phạm khác trong phương pháp luận của tác giả là không 
năm vững phương pháp nghị luận văn học, nghị luận về tác giả. Trên 
nguyên tắc chung, khi ñánh giá văn tài của một tác giả, người phê bình 
văn học sẽ mắc phải sai lầm khi xét thân thế của tác giả ñể suy ra tác 
phẩm của tác giả, khi xét thói quen trong sinh hoạt ñể suy ra phong 
cách nghệ thuật của tác giả, khi phê bình không ñược ñánh giá tác 
phẩm của nhà văn, nhà thơ bên ngoài tác phẩm của họ. 

Bởi vậy tác giả Nguyễn Sinh Duy ñã vi phạm nguyên tắc phê 
bình tác giả, tác phẩm khi ông xúc phạm ñến thanh danh cụ Tú Quỳ 
khi viết rằng cụ “Bê tha rượu chè”, “lôi thôi lếch thếch”, “ñánh mất 
tư thế của người trí thức”… (mà chưa chắc có thật) và nhất là gọi cụ 
là: “con dế dũi” một cách thiếu nghiêm túc ñối với một danh nhân ñất 
Quảng. 

* Một vài ñiều nói thêm: 

Trong lúc bình sinh, nhà thơ trào phúng Tú Quỳ ñã sử dụng các 
ngón ñòn trào lộng ñể ñả kích quyết liệt những thói hư tật xấu của bọn 
quan lại, bọn giàu có, ác bá và chia sẻ nỗi ñau của những người lao 
ñộng với cái tâm trong sáng, bởi vậy, văn nghiệp của ông ñang và sẽ 
sống mãi qua các thế hệ. 



244 

Thế thì tại sao tác giải Nguyễn Sinh Duy lại ñả kích nhà thơ Tú 
Quỳ một cách ác ý? Vì vậy mà nhà nghiên cứu văn học Lại Nguyên 
Ân ñã có một nhận xét khá xác ñáng rằng: “Ông Nguyễn Sinh Duy 
chịu nhận cụ Tú có tài trào lộng, nhưng không chịu nỗi các ngoán 
trào lộng của cụ…” 

Ông Nguyễn Sinh Duy ñã chê bai cái “chất” của lãnh tụ Nghĩa 
Hội Trần Văn Dư; và cho rằng nhà nho yêu nước Huỳnh Thúc Kháng 
ñã có “cái nhìn công tư lẫn lộn”, và có “hai phạm trù ñạo ñưc phong 
kiến và ñạo ñức cách mạng ñã bị ñộng hóa” (!) 

Chúng tôi ñồng tình với ý kiến của nhà nghiên cứu văn học Vũ 
Hải rằng “Văn tài của nhà thơ Tú quỳ là một viên ngọc quý nhưng tiếc 
rằng ñược phát hiện khá muộn. Giá như trước ñây Tú Quỳ ñã ñược 
sống ở miền Bắc, chắc chắn thơ ông ñã ñược giới thiệu và có thể ñược 
ñưa vào giáo trình các trường học như Tú Xương, Nguyễn 
Khuyến…”. 

HÃY TRẢ LẠI CHO NHÀ THƠ TÚ QUỲ VỊ THẾ XỨNG 
ðÁNG CỦA ÔNG TRONG VĂN HỌC NƯỚC TA! 

Chúng tôi hi vọng thơ của ông sẽ ñược tái bản và phổ biến rộng rãi ở 
nước ta mà trước hết là ở quê hương ông và mộ ông ñặt tại quê hương 
ông bên bờ sông Thu Bồn sẽ ñược chính quyền quan tâm trùng 
tu,xứng ñánhvới những gì mà nhà thơ ñã làm rạng rỡ cho quê hương.
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 Vì sự bất ổn do nhiều giới phản ñối nội dung sách PTNHQN của 
NSD nên việc in ấn tác phẩm THƠ VĂN TÚ QUỲ gặp trở ngại không 
thể sớm phát hành ñược. Tuy vậy, tôi vẫn luôn luôn tìm các thông tin 
có liên quan ñến tác phẩm bổ chính, chú thích v.v.. nghĩa là không lúc 
nào tôi ngừng nghỉ công việc hoàn hảo tác phẩm càng tốt.  
 Cụ thể là sau ngày tôi gánh cụ Tú rong chơi Thăng Long về, một 
hôm tôi ñến thăm người dượng là trung tá QðND về hưu Lê Ngọc 
Trân, chồng cô Trương Thị Liên là cô tôi (nguyên cô và tôi trước kia 
có làm việc cùng một cơ quan quân báo QN-ðN trong kháng chiến 1 
và sau ñó cô về sống ở Hội An họat ñộng nhưng bị lộ, buộc cô phải 
rời Hội An tập kết ra Bắc - cô vừa qua ñời hai năm nay), ñồng thời tôi 
có mang biếu dượng một cuốn TÚ QUỲ DANH SĨ QUẢNG NAM.  
 Tôi không ngờ chỉ nhìn qua tựa ñề cuốn sách, dượng ngạc nhiên 
nói ngay thế sách Tú Quỳ này cháu có bài thơ GỞI CHỒNG ðI 
VONG không?  
 Tôi hỏi dượng biết bức thư gởi chồng ði Vong của Cụ Tú Quỳ à? 
 - Bài ñó tau thuộc lòng từ hồi còn nhỏ ... ñọc lên nghe hay lắm.  

 - Thưa dượng cháu tìm ñược bài ñó nên mới ñưa vào sách này ... 
(vừa nói tôi vừa lật ngay sách giở ra trang có bài ñó... dượng tôi giật 
lại, ñọc ngay ...)  
 ðọc câu nào dượng cũng cười khoái chí bảo hay quá ! hay quá! 
... Rồi bảo tôi ... chỗ này thiếu mất hai câu “rất tình tứ”, xong dượng 
liền ñọc hai câu ñó:  
 “Phải chi thiếp như chim có cánh, thiếp liều mình tung gió bay ñi 

 Phải chi thiếp như cá có vi, thiếp lặn lội theo chàng kẻo nhớ!” 

 Tiếp ñó hai dượng cháu ngồi “tán” cái hay trong bài này cùng 
một số ñường thi trong VĂN THƠ TÚ QUỲ... 
 Chình nhờ vậy mà sách văn THƠ TÚ QUỲ này tôi thêm một lần 
nữa bổ chính ñầy ñủ hơn.  
 

 



246 

  
 
 

 

BỨC THƠ GỞI CHỒNG ðI VONG 
 

Biệt ly ới hợi ! 
Duyên nợ ñành phai, 

Bức hồi văn thêu dệt vì ai ?1 
 Ngâm chinh phụ thử than với ñó2.  

Chàng từ thuở trao lời gắn bó, bến Mỹ Khê muôn dặm tếch buồm loan,3 
Thiếp ghe phen chịu nổi gian nan, chợ Bàn Thạch một mình như  

khúc gỗ4 
Nhà giữa chợ tuy rằng vỏ có, trong hãy còn thiếu ruột thiếu gan, 
Thiếp ở ñây chẳng có chồng ngoan, làm sao ñặng nên hình nên thể ?! 

                   
1 Bức hồi văn: Bài văn dệt trên gấm với dòng chữ xếp vòng quanh. 
 - Theo Tấn Thư: Tô Huệ tự Nhược Lan là vợ của ðậu Thao. Thao làm quan ñất Tân 

Châu, bị ñày  ñến Lưu Sa. Tô Huệ nhớ chồng làm bài thơ xếp 840 chữ theo vòng 
tròn, dệt trên gấm (chức cẩm hồi văn) gởi cho chồng. 

 - Theo bài tự của tập Tuyển Cơ ðồ thì ðậu Thao làm quan ở ñất Tân Châu, yêu 
người vợ thiếp là Triệu Dương ðài. ðến khi ñổi ra trấn ñất Tương Dương, Thao chỉ 
ñưa Dương ðài ñi theo mà bỏ Tô Huệ lại. Tô Huệ cảm thương cho thân phận của 
mình , làm bài thơ hơn 200 câu , lời văn thống thiết dệt vào gấm, ñọc ngang ñọc dọc 
ñều thành thơ, gởi cho Thao. Thao cảm tài bèn ñón Tô Huệ về cùng sum họp. 

 Nhưng theo tác phẩm “THÀNH NGỮ ðIỂN TÍCH“ xuất bản tại miền Nam trước 
1960, và theo sự góp ý của giáo sư Huỳnh Lý trong một lá thư riêng gởi sọan giả thì 
ghi rằng: Tô Huệ dệt bài thơ trên gấm dâng lên vua, Vua cảm ñộng, cho ðậu Thao về 
sum họp cùng vợ. 

2 Ngâm chinh phụ thử than với ñó: Ý nói, hãy so sánh thân phận của nàng (người vợ 
có chồng ñi vong) với Tô Huệ, (với “chinh phụ“) mà nàng cảm thấy bất hạnh. Chồng 
họ xa nhà vì việc nước, việc quân còn nàng thì chẳng biết vì cớ nào chồng lại bỏ nhà 
ra ñi, nên nàng than là than với Tô Huệ, chinh phụ về cảnh éo le của mình. 

3 Bến Mỹ Khê : Có lẽ là bến Mỹ Khê ở ðà Nẵng. Ngày trước khoảng cách từ Mỹ Khê 
vào ñến Bàn Thạch chỉ có phương tiện ñi ghe hoặc ñi ngựa, nghèo thì ñi bộ. Do ñó, 
tác giả thậm xưng “muôn dặm“ cũng không quá ñáng ! 

4 Bàn Thạch : ðịa danh Bàn Thạch nằm cuối huyện Duy Xuyên. Từ Hội An ñến Bàn 
Thạch người ta dùng ghe, cách hai nhánh sông rộng. Nơi ñây khi ðà Nẵng chưa phát 
triển như ngày nay, việc giao thương giữa Hội An, Bàn Thạch, Trà Nhiêu... rất rộn 
rịp. 
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Thiếp cũng quyết trăm năm gánh vác, lo cho chàng mà tính cũng  
cho chàng. 

Chàng chẳng nghĩ một chút yêu ñương, ñói mặc nó mà lo từng  
mặc nó ! 

Phải chi thiếp như chim có cánh, thiếp liều mình tung gió bay ñi, 
Phải chi thiếp như cá có vi, thiếp lặn lội theo chàng kẻo nhớ ! 

Chẳng nói ra không tường dạ ñó,1 
Nói ra rồi thấu ñến tim “ñăng”2 

Thiếp sợ là sợ khi tối lửa tắt ñèn, em còn dại, cháu lại hèn,  
ñã không kẻ lòng tin dạ cậy, 

Thiếp lo là lo khi vang mình sốt mẩy, chồng ñã không, con  
chẳng có, biết nhờ ai ñỡ xuống bồng lên! 

Não nùng thay hai chữ ân tình, 
Ngao ngán bấy một dây duyên nợ ! 

Ngày qua lại thấy ñôi chồng vợ, nghĩ phận mình lụy ứa chứa chan ! 
ðêm năm canh gối chiếc mơ màng, riêng tủi phận lòng ñau quặn thắt. 
Phải chi anh ñi lính bình man di, bình khẩu tặc, phá thành ñông,  

dẹp lũy bắc, mang câu ly hương khứ lý cho ưng lòng! 
Phải chi anh làm quan tại biên quận, tại triều ñình, sớm việc  

thuế, chiều việc binh, chịu chữ vị quốc vong gia cho ñáng số ?! 
Phải chi em lang tâm thất tiết nên bề xấu hổ phải bon chon, 
Phải chi em ác khẩu ña ngôn cực chẳng ñã nghẹn ngùng nên cất gói! 

Ngẫm nghĩ lại thiệt không cùng chỗ nói, 
Người cười rằng cớ sao nổi ra ñi ? 
Bởi vì ai xui nên phượng cách loan ly ? 
Bởi vì ai khiến nên nhạn Nam yến Bắc ? 

                   
1 Dạ ñó: dạ: lòng, nỗi lòng, nỗi lòng ñó, nỗi lòng ấy. Nhưng ñây là lối chơi chữ của tác 

giả: chữ “ñó“ còn chỉ dụng cụ bắt cá ñể ñối với chữ “ñăng“ ở cuối câu dưới. 
2 ðăng: dụng cụ bắt cá của ngư phủ. Tú Quỳ sử dụng từ ñồng âm (giọng Quảng Nam 

chữ “ñen“ - màu ñen - hay “ñăng“ dụng cụ bắt cá, phát âm hơi giống nhau) 
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Nhớ từ thuở thề non hẹn nước, nói cùng nhau,  
sống gởi nạc, thác gởi xương, 

ðến bây chừ1 giục ngựa buông cương, coi ra thế,  
ñặng nhành lê, chê nhành lựu 

Chàng ở ñó ñặng nơi sớm bình chè,  
tối bình rượu cũng nhớ em khi nước lã khuấy nên hồ. 

Chàng ở ñó ñặng nơi mai vóc nhiễu,  
chiều vóc sô cũng nhớ thiếp lúc xé vai mà vá vạt2 

Chàng ở ñó võng dù rần rật, chúng cũng rằng một ñứa vong thê3 
Thiếp ở ñây quần áo phủ phê, người cũng gọi là con khí phụ4 
Phải chi thiếp gái trai ñầy ñủ, chồng có vong còn cậy có chút con, 
Nghĩ như mình thân phận chon von, chồng ñã phụ biết nhờ ai  

gởi xác ? 
Bởi vậy nên xốp ve mình hạc, 
Bởi vậy nên nhắn nhủ thư nhàn5 

Từ năm trên thuyền thiếp quá giang,  
kể hết mọi ñàng mà chàng không một phen quy phản, 

ðến tháng trước thuyền chàng quá vãng,  
tin ra ñòi ñoạn mà chàng không một chuyến phản hồi!  
Mặc dầu chàng tình bạc như vôi, 
ðây thiếp cũng lòng son giữ mực. 

Nay thiếp gởi ñôi lời tin tức, sẽ cậy người ăn nói vững vàng, 
Như phen nầy chàng chẳng nghe lời, thì phen khác chàng không 

gặp thiếp! 
* 

 Vào thời kỳ Nxb cho phát hành TÚ QUỲ DANH SĨ QUẢNG 
NAM, tôi có gởi ñi Hoa Kỳ 30 cuốn do người bạn rất thân (anh Lê Tự 
Cam  giúp ñỡ tôi và qua Hoa Kỳ anh mua tem chuyển ñến các bạn) - 
ñó là các bạn ñã góp tiền theo lời yêu cầu của anh Phạm Phú Minh mà 

                   
1 Bây chừ : bây giờ (giọng ñịa phương) 
2 Xé vai mà vá vạt: diễn tả tình yêu thương của vợ chồng thật ñậm ñà. Trong lúc nghèo 
khó vẫn hòa thuận cưu mang nhau, cho dù phải xé vải ở vai ñể vá vào vạt áo ñã rách 
cho chồng. 

3 Vong thê: kẻ bị vợ bỏ. 
4 Khí phụ: kẻ bị chồng bỏ. 
5 Thư nhàn: thư gửi theo cánh nhạn (dùng theo một ñiển tích) 
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tôi ñã kể ở các trang trước. Tất nhiên sách này gởi ñi không bị nhà 
cầm quyền Việt Nam gây khó khăn vì ñã ñược Nhà nước cấp giấy 
phép xuất bản. Về sau khi gặp lại anh thì anh cho biết mọi tốn phí gởi 
30 quyển ñó lên ñến 500 ñô la! Tôi biết ơn anh quá! 
 Tôi không ngờ gần Tết năm ấy 1996, tôi ñược một lá thư từ 
Ottawa Canada gởi về thăm tôi, trên bì thư ghi rõ người gởi là TUAN 
LE 1491 Gloria Ave Ottawa ONT KIH 8G9 - CANADA (tôi chưa 
quen anh bao giờ). Nội dung lá thư ñó, anh TUAN LE (tức Lê Tuân) 
có nói rõ trong lá thư là anh xuống chơi ở Hoa Kỳ, thấy người bạn có 
cuốn sách TÚ QUỲ DANH SĨ QUẢNG NAM của tôi anh mượn ñọc , 
nhân thấy tôi ñề cập ñến nhạc gia anh là giáo sư PHẠM ðÌNH BÁCH, 
người mà nhà văn Nguyễn Văn Xuân bảo là ñã chấp bút cuốn CHIẾN 
SĨ SÔNG THU trong ñó có một ñoạn tôn danh Tú Quỳ là: “TÚ QUỲ - 
LA SƠN PHU TỬ QUẢNG NAM”, nhưng tác phẩm này thất lạc 
trong vụ Mậu Thân ở Huế 1968, chưa in ấn.  
 Theo thư, anh bảo là anh xem hết bài Vè ðÁNH ðẠO thấy thiếu 
nhiều câu nên sau khi về lại CANADA anh ñã lục tư liệu của giáo sư 
Phạm ðình Bách chép toàn văn gởi cho tôi gồm 121 câu. Tôi góp 
chung với tất cả những câu tôi tìm lại ñược (kể cả những câu của Nhà 
giáo nhân dân Huỳnh Lý gởi cho tôi trước ñó), nhờ vậy, trong thơ văn 
Tú Quỳ tôi ghi lại tất cả 126 câu.  
 Kèm theo bức thư và tài liệu này Giáo sư phu nhân Phạm ðình 
Bách và vợ chồng anh Tuân cùng người bạn là anh Hồ có gởi kèm 
theo một số tiền khích lệ tôi.  
 Toàn văn ñầy ñủ nhất của bài Vè ðÁNH ðẠO như sau:  
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VÈ ðÁNH ðẠO 
 

Vè vẻ vè ve, 
Cái vè ñánh ñạo1 
Tỉnh thành lạo xạo, 
Tả ñạo ñốt nhà, 
Trà Kiệu báo qua. 
Tán Ông ñi trước, 
Các tướng bắt chước. 
Xổ trống dựng cờ, 
Danh hiệu lờ mờ 
Mà truyền quân sĩ : 
“Nay ta chuẩn bị, 
Chiến ñấu lâu dài, 
Súng có hỏa mai, 
Thần công ñại bác. 
Lại thêm dáo mác, 
Thuốc nổ chứa ñầy,  
Hỏa hổ dầu tây, 

 Củi chà rơm bổi. 
 Còn như làm xổi, 
 ðộc nhứt mưu mô 

 Hái trái mù u,2 
 Rải trên ñường cái, 
 Rồi ta trá bại, 
 Sớm bỏ chạy ngay. 
 Lũ nó chân giày, 
 ðuổi cho té sấp, 
 Lấy súng ta ñập, 
 Nó phải chết ngay ! 

                   
1 Kể lại các trận ñánh giữa Nghĩa Hội và các sở ñạo ở Quảng Nam. 
2 Có trận Nghĩa Hội dùng trái mù u rải trên ñường theo hướng tiến quân của Pháp và 
thân binh, với ý nghĩa ñơn giản : ñịch ñi giày ôïng, ñạp trái mù u phải “té sấp “ (bị 
trược, ngã, vì trái mù u vừa tròn vừa cứng) mặc sức toán phục binh của ta ào ra hạ 
sát... như trận ñánh tại truông Phường Rạnh, ñịch quân từ Mỹ Lược tấn công lên Trung 
Phước. 
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 Kế ñó rất hay, 
 Tây nô phải khiếp” 
 Nói rồi vừa tiếp 
 Quân báo chạy về, 
 Súng ống bộn bề, 
 Tây qua Chợ Củi. 

 ðương khi lụi xụi,1  
Chưa kịp tấn công, 
Tiếp nghe ñùng ñùng. 
Súng nổ Hòn Trược. 
Ta thay chiến lược, 
Cố chạy cho mau 
Tướng nhỏ chạy sau, 
Tướng to chạy trước, 
Tưởng là ñánh ñược, 
Bắt chúa Du-Di, 
Nhà phước ñá ñi, 
Nhà chung quét sạch, 
Nào hay lạch bạch,2 
Non một tháng trời, 
ðạo ví chạy cời 
Thất kinh trốn mất, 
Tướng chi lấc xấc, 
Tướng nghé tướng trâu, 
Phú Nhuận tướng râu, 
Phước Yên tướng lé. 
Nói càng thêm tệ 
Xấu cũng xấu chung, 
Nam Phước tướng khùng, 
Chết mà phỏng lửa. 
Còn hai tướng nữa, 
Bàn Lãnh Phú Bông. 
Tướng bị dập tròng, 

                   
1 Lụi xụi : ý nói chưa ổn ñịnh hàng ngũ quân sĩ. 
2 Lạch bạch : ý nói chậm chạp 
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Tướng mang lỗ óc, 
Ngồi voi phách ñóc, 
Tướng khỏng Mã Châu1 
Tướng say nhào ñầu 
Tướng ghiền cố xác, 
Những là tướng lác, 
ðứng ñám cho nhiều. 
Có gả tướng ñiều, 
Trời sinh một mắt 
Nhứt kỳ nhứt khắc 
Trấn thủ Bình Sơn 
Thật là tướng hơn2 
Làm nên ông Tán. 
Ông về quê quán, 
Kéo miết quân qua, 
Kéo thẳng về nhà, 
Thật là ñi lọng3 
Mấy ông trọng vọng4 
Mà chẳng thấy chi, 
Những tướng xù xì5 

 Kể làm sao xiết ! 
Trời sao ở nghiệt 
Bẻ lá không ngằn 

 Mấy ông có vằn 
Chết không cụ cựa6 
Những người ñồng sự, 
Chết ñã cam ñời 
Lo kẻ theo chơi 

                   
1 Tướng khỏng : Ý nói tướng gầy lỏng khỏng 
2 Tướng hơn : có tài liệu ghi là tướng hun, “hun” nghĩa là ñen theo thổ âm ñịa phương. 
3 ði lọng : ñi âm thầm, không cho ai biết (tiếng ñịa phương) 
4 Mấy ông trọng vọng mà chẳng thấy chi : Một số thành viên cao cấp của Phong trào 

nghiêm túc, không làm ñiều gì xằng bậy 
5 Những tướng xù xì kể làm sao xiết : Không ít những thành viên thiếu nhân cách 
6 Chết không cụ cựa : chết không kịp trăn trối! (tiếng ñịa phương từ không cụ cựa có 

nghĩa là không kịp trở mình, chết ñột ngột, chết nhanh) 
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Ngủ quên mà chết.1 
Tính sao cho hết, 
Còn ñọan Dương Yên, 
Tướng Xảo lộng quyền, 
Khinh binh phóng hỏa, 
Có thằng xảo trá, 
Ở tại Ô Gia, 
ðánh vịt ñánh gà, 
ðánh chi lại ñạo. 
Khen cho làm láo, 
Cờ xổ trống rung, 
Cái mặt bọ hung, 
Cũng ra làm tướng 
Còn nơi Phú Thượng, 
ðể coi thế nào ? 
Tưởng là tài cao 
Hay ñâu trí thấp. 
Mắc mưu ñạo sập, 
Tướng chạy lạc quân, 
Bình Yên bỏ quần 
ða Hòa bỏ võng. 
Khen cho các ổng, 
Lòng hỡi bền lòng 
Tuy có xấu sòng 
Cũng không dở bạc. 
Khá chi chạc rạc 
Sở ñạo Ngọc Kinh 
ðánh chẳng nên hình 
Nói thêm mắc cở 
Không hay không dở, 
Là sở Phú Cường. 
Chết khỏi văng xương 

                   
1 Lo kẻ ăn chơi ngủ quên mà chết: những người chết oan do bị giết lầm. ðó là những 

người bà con ngoại ñạo ñến thăm những gia chủ theo ñạo, nhằm lúc nghĩa quân ñến 
bắt tội các gia chủ ấy, nhân  thể sát hại luôn. 
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Ấy là khá khá 
ðặt làm quấy quá 
Buồn ñể xem chơi 
Nghe bấy nhiêu lời 
Như tư như dĩ ! 

Tập hồi ký này tôi tạm dừng tại ñây và tôi có trao cho anh 
Hoàng Hương Việt, nguyên Giám ñốc Tổng biên tập Nxb ðà Nẵng, 
nguyên Chủ tịch Hội Văn nghệ Dân gian ðà Nẵng góp ý : 

 
 Hoàng Hương Việt  ðN - 4.9.2008 

         (ðồng nghiệp) 

 

 

Anh TRƯƠNG DUY HY 
 

 Tôi ñọc một mạch bản thảo hồi ký. Nó hay và hấp dẫn, cuốn hút 
tôi ñọc không rời ra ñược bởi: con người, sự việc (chi tiết sự kiện là sự 
thật, vừa bi dũng, xót xa, cay ñắng, nhưng cũng rất ñổi tự hào về cuộc 
sống ñầy bản lĩnh, tâm huyết với việc làm này). 
 Sửa chữa, bổ sung thêm sẽ là cuốn hồi ký tốt, xuất bản ñược.  
 Chỗ viết về NSD, nên gọn lại một ñoạn cũng ñủ nói về ông ta, 
không cần phải viết dài dòng (ý cá nhân tôi)1.  
 Phần cuối viết về cuốn “Thơ văn Tú Quỳ” vừa in chưa hay. 
Chỉnh in ñược cuốn này kết hợp với chuyến du khảo về quê cụ Tú và 
ñêm giao lưu giới thiệu Tú Quỳ ngay trên quê hương ông mới là ñoạn 
kết thú vị, “Kỳ vỹ” nhất của cuộc hành trình “Trên ñường ñi tìm Tú 
Quỳ” của Thy Hảo TRƯƠNG DUY HY.  
 

                                                           Cảm phục và cảm ơn anh. 
 H.H.V 

 

 Thỉnh ý của anh Việt trong sách này, tôi ñã chỉnh lý bỏ gần 20 
trang có liên hệ ñến vấn ñề  anh Việt chỉ rõ  trong thư này.  

                   
1 Xin cảm ơn anh Việt ñã nhắc nhủ, tôi ñã tóm gọn phần ấy trong sách và tường thuật 
ñầy ñủ hơn buổi giao lưu nhiều ý nghĩa ñể kết thúc tác phẩm ñêm 26/7/2008.  
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NHỮNG DỊP VỀ GIẢNG HÒA DÂNG HƯƠNG 

LÊN CỤ TÚ QUỲ 
 
  
 Sau lần tôi và anh Hoàng Minh Nhân ñích thân lên Giảng Hòa 
thăm Tộc Huỳnh do các chú bác và những vị có chức trách trong tộc 
tiếp lại từ ñường Huỳnh Tộc (xem hình ở phần phụ ñính) như quý vị 
Huỳnh Tiếp, Huỳnh Á... (cũng thuộc lớp cụ)..., nhưng vì ñã quen 
trước với tôi hồi tôi dạy ở trường Sào Nam - Duy Xuyên 1958 - 1963 
nên quen gọi “anh Tám Á” và từ ñây, hằng năm ñến ngày kỵ giỗ cụ 
Tú (ngày 10 -3 âm lịch) tộc có mời tôi về dự lễ, dâng hương lên cụ Tú. 
Do ñó không năm nào tôi thiếu mặt (từ năm 2008 ñến nay vì bệnh và 
tuổi già nên thiếu liên tục, chỉ khi có phương tiện của tộc rước tôi mới 
ñi ñược).  
 Lệ thường, mỗi lần ñi dự như thế, tôi ñều mang theo rượu lễ ñể 
dâng lên cụ. Tôi biết cụ thích rượu, bởi nếu cụ không thích rượu thì 
làm gì có vế ñối của cụ Thượng Trung Lộc Nguyễn ðình Hiến (vế 
xuất):  
 “Thầy      Tú,     Thầy    Tú     Quỳ,    uống    rượu    li    bì  
 là thầy Tú say” 
 cụ Tú ñối lại ngay:  
 “Quan thượng, quan thượng quan, ăn nói nghênh ngang 
 là quan thượng tĩnh” 
 Cặp ñối thật tuyệt bích, cho người ñọc hiểu ñược tửu lượng của 
cụ Tú khá cao. Nếu tửu lượng không cao thì làm gì có thể ñối ñáp một 
cách tĩnh táo như thế. Sự kiện này cho tôi hiểu là cụ Tú rất thích rượu 
lúc sinh tiền như Lý Bạch, Tô ðông Pha... bên Trung Quốc hay như 
Nguyễn Khuyến, Tú Xương, Tản ðà Nguyễn Khắc Hiếu của Việt 
Nam mình... nên tôi nghĩ phải dâng lên cụ rượu ngon khi lễ cụ.  

Trong suốt khoảng thời gian mấy năm ñầu lên dâng hương cụ, 
có hai sự kiện mà tôi không bao giờ dám quên. ðó là :  
 Sự kiện thứ 1: Trong một lần họp tộc, có mời tôi (lúc ñại tu từ 
ñương vừa xong).. Sau khi giải quyết những vấn ñề của tộc , anh Tám 
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Á, thay mặt anh Tộc trưởng ðình và các chú các bác, quý thành viên 
trong Hội ñồng như quý anh Huỳnh Ngà ... tộc bảo tôi:  
 - Nay Tộc Huỳnh chúng tôi ñã thống nhất ý kiến, ñể anh dùng họ 
Huỳnh chúng tôi trong nhóm họ tên của anh. ðây là một việc chúng 
tôi ñã nhất trí chung trong Hội ñồng tộc Huỳnh Giảng Hòa rồi.  
 - Thưa anh và thưa quý tộc, ñây là vinh dự quá lớn về tinh thần e 
tôi không xứng với những gì tôi góp phần cùng Tộc vinh danh cụ Tú. 
Xin Tộc xét lại. Tôi xin cám ơn Tộc, vô vàn cám ơn Tộc.  

 - Chúng tôi có cùng một ý nghĩ là anh tuy không thân thuộc, 
nhưng qua việc làm của anh dành cho Tộc chúng tôi, là việc làm công 
ñức không nhỏ...Anh ñã vì sự nghiệp văn học của Ông Cố chúng 
tôi,không quản ngại gian lao nguy hiểm với cái tâm trong sáng làm 
ông “thầy cãi” (từ nầy anh Tám Á nói với tôi lần nầy là lần thứ hai) 
trước những hiểu lầm của không ít người nghiên cứu về ông chưa ñến 
nơi ñến chốn... 
 Thế là từ ñây, khi gởi thư về anh Tám Á hoặc gởi lên anh ðình 
Tộc Trưởng, tôi luôn sử dụng cái tên Trương Huỳnh Duy Hy. Và tôi 
trân trọng ý nghĩa trong khi viết họ tên này của tôi – một bảo vật trân 
quý ñối với ñời tôi. 
 Sự kiện thứ 2: Sau khi nhận 1000 cuốn Tú Quỳ danh sĩ Quảng 
Nam do Nxb ðà Nẵng in ấn, trước khi Nam du, tôi có làm một buổi ăn 
nhẹ giới thiệu sách tại nhà tôi (nay là 155 ðống ða, ðà Nẵng). Hôm 
ấy một số ñại diện Tộc có ñến cùng với một số thân hữu, sui gia... và 
sau ñó, tôi mới biết ðại tá Huỳnh Thúc Bá anh hùng lực lượng vũ 
trang nhân dân ñầu tiên của LKV ñược mời ra Hà Nội diện kiến Bác 
Hồ và các vị lãnh ñạo ở Trung ương (khi còn chiến tranh với Mỹ) 
thuộc hậu duệ trực hệ của cụ Tú Quỳ là học trò tôi dạy năm 1989 tại 
trường Sào Nam -Duy Duyên.  
 Anh Bá cư xử với tôi vẫn tình thầy trò thắm thiết như xưa và anh 
có gởi tặng tôi 6 tấm hình ñặc biệt trong ñời binh nghiệp của anh: 1 
tấm anh ôm Bác Hồ, một tấm anh bắt tay Bác Tôn, một tấm anh bắt 
tay ðại Tướng Võ Nguyên Giáp, một tấm anh bắt tay với hai cụ Lê 
Duẩn, Trường Chinh, một tấm anh bắt tay với Thủ tướng Phạm Văn 
ðồng và một tấm anh ñược chụp hình chung với Chủ tịch Kim Nhật 
Thành, Chủ tịch Quốc hội và những yếu nhân của chính phủ Triều 
Tiên nhân dịp anh ñược chính phủ Triều tiên mời sang tham quan... 
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Anh ghi lời tặng rất chí tình. Những tấm ảnh này ñối với tôi là rất quý, 
rất trọng, bởi chỉ hành ñộng anh Bá còn nhớ và còn gởi biếu cho thầy 
dạy mình ngày nào từng ấy tấm hình ñủ nói lên nề nếp gia phong của 
tộc Huỳnh Giảng Hòa là ñáng nể và thực tình ñáng nể với một số 
người trong dòng tộc này là những mẹ anh hùng Việt Nam, những liệt 
sĩ anh hùng hy sinh vì Tổ quốc Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến 
chống ngoại xâm.  
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THAY ðOẠN KẾT 
 

BUỔI DU KHẢO, TRAO ðỔI THƠ VĂN  
CỤ TÚ QUỲ TẠI QUÊ HƯƠNG GIẢNG HÒA  

 
 Một tuần sau khi in ấn xong, tác phẩm THƠ VĂN TÚ QUỲ do 
tôi biên soạn lần này, dưới hình thức văn bản học, (theo chỉ dẫn của 
các tiến sĩ, chuyên gia văn sử ở Viện Văn học Việt Nam Hà Nội, trong 
buổi tôi thuyết trình ñề tài TÚ QUỲ DANH SĨ tại ñấy sáng hôm 
7.10.1993), ñược Công ty Việt Thường - Nhà sách Cảo Thơm phối 
hợp với Tạp chí Văn hóa Quân sự tại ðà Nẵng do Thượng tá Lê Anh 
Dũng ñảm trách tổ chức buổi “Giao lưu văn thơ Tú Quỳ” ngay tại quê 
hương cụ Tú ở Giảng Hòa ñêm 26-7-2008.  
 Tại buổi giao lưu có mặt quý vị lãnh ñạo và ban ngành huyện 
ðại Lộc và xã ðiện Thắng cùng các xã lân cận tham dự. ðặc biệt, 
ngoài một số nhà báo ở tỉnh Quảng Nam, thành phố ðà Nẵng và 
Trung ương, có cả các nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu văn hóa, lịch 
sử về dự như nhà văn Vũ Hạnh (TP. Sài Gòn), Chủ tịch Liên hiệp các 
hội Văn học Nghệ thuật ðà Nẵng Hồ Hải Học, nguyên Giám ñốc Nxb 
ðà Nẵng nhà văn Hoàng Hương Việt, nhà nghiên cứu văn hóa Lê 
Hoàng Vinh, Phan Thế Tập, Lâm Vinh... Các thầy cô giáo trong vùng 
cũng về tham gia buổi giao lưu này. Sân khấu lộ thiên ở ñây chật cả 
người là người. Ban tổ chức khéo trang trí bằng toàn những vật liệu 
thiên nhiên như cây chuối, cây cau, cành tre các loại dây leo chiếc lu 
ñựng nước, các loại hoa có ngay ở ñịa phương.  
 Sau phút tuyên bố lý do của Ban tổ chức buổi giao lưu, nhà thơ 
Hoàng Thanh Thụy trân trọng ñọc bài văn tế Bá Bảy, một sáng tác của 
cụ Tú trong hương trầm, có chiêng trống phụ ñệm mở màn.  
 Tiếp ñó là lời phát biểu của lãnh ñạo huyện ðại Lộc ca tụng sự 
nghiệp của cụ Tú mà các lãnh ñạo ñã nhất trí trước ñây, ñưa tên cụ tạc 
lên khu tượng ñài TRƯỜNG AN ðẠI LỘC cùng các vị danh nhân liệt 
sĩ của huyện có công với quê hương ñất nước.   
 Khoảng thời gian trước lúc các anh Hoàng Hương Việt và Vũ 
Hạnh giao lưu với ñông ñảo người dự khán là thời khắc giới thiệu thơ 
văn của cụ Tú do các thầy cô giáo cùng nhà sưu tầm biên soạn sách 
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Thơ Văn Tú Quỳ - Thy Hảo TRƯƠNG DUY HY trình bày ñã cuốn 
hút sự im lặng, lắng nghe như ñồng cảm, chia xẻ và tỏ lòng trân trọng 
sâu sắc ñối với danh nhân ñã ñể lại cho quê hương, ñất nước những 
vần thơ cảm hoài tinh tế, sâu nặng. 
 Tôi rất vui nhận lời và nhân ñây, tôi xin bày tỏ lòng chân thành 
tri ân ñến các vị mà tôi ñã trân trọng nhắc ñến quý tôn danh trong sách 
này. Gần nhất là sự biết ơn anh Giám ñốc VIỆT THƯỜNG - Nhà sách 
Cảo Thơm cùng quý anh HỒ HẢI HỌC, HOÀNG HƯƠNG VIỆT và 
chú TRƯƠNG ðÌNH QUANG, bác sĩ NGUYỄN PHƯỚC TƯƠNG, 
Mục sư LÊ CAO QUÝ, anh chị HOÀNG MINH NHÂN, LÊ HOÀNG 
VINH, PHẠM NGÔ MINH, PHAN THẾ TẬP, LÊ ANH DŨNG, LÊ 
HẢI, NGUYỄN ðÌNH LẠC. 
 ðặc biệt, sau buổi giao lưu ñầy ấn tượng lần ñầu tiên diễn ra ở 
ñây, nhà báo BÍCH HỒNG của tạp chí “DOANH NHÂN Sài Gòn”, 
trung thực ghi lại bằng một bài báo phổ biến ở tạp chí số 4 Bộ Mới - 
254 ngày 5 - 11/2008 dưới nhan ñề:  
 

“GIẢI ÁN OAN CỤ TÚ QUỲ 
 

 ði trên con ñường quanh co ngang qua cánh ñồng bông, qua 

nhiều ruộng bắp non sắp thu hoạch dẫn vào nhà thờ tộc Huỳnh thờ cụ 

Tú Quỳ, một tâm hồn thơ trào phúng nổi tiếng ñất Quảng Nam, nhà 

văn 83 tuổi Vũ Hạnh chợt nhớ tuổi thơ da diết. Ông bảo những năm 

học tiểu học ông thuộc làu làu hàng trăm bài thơ, bài vè của cụ Tú 

Quỳ, cái chất trào lộng ñặc Quảng, sự châm biếm sắc sảo trực diện 

của cụ làm những người Quảng Nam thích thú truyền khẩu khiến thơ 

cụ Tú lan rộng. Không chỉ người Quảng Nam như nhà văn Vũ Hạnh 

mới thích Tú Quỳ, các nhà nghiên cứu văn hóa, văn học trong suốt nửa 

thế kỷ qua ñều ñánh giá di sản văn thơ cụ ñể lại là vô giá và xếp cụ vào 

hàng ngũ những nhà thơ trào phúng nổi tiếng như Tú Xương, Tú Mỡ 

của miền Bắc, Học Lạc của miền Nam. Vậy mà ñến bây giờ, 82 năm sau 

ngày cụ mất, Nxb Văn hóa Thông tin và Nhà sách Cảo Thơm mới chính 

thức cho ra mắt ñộc giả cuốn Thơ văn Tú Quỳ vào mùa hè năm nay. Và 

cũng có câu hỏi tại sao di sản văn thơ của Tú Quỳ ñồ sộ, ñược người 

dân miền Trung yêu mến như thế mà chỉ in hai bài trong Chương dân thi 
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thoại (1936) của Phan Khôi, Vịnh dế dũi trong Việt Nam văn học sử yếu 

(1943) của Dương Quảng Hàm, Vịnh Cồn Côn trong Việt Thi của Trần 

Trọng Kim (1951). Giờ ñây, sau nỗ lực suốt 40 năm của nhà nghiên cứu 

văn hóa Thy Hảo TRƯƠNG DUY HY, các tác phẩm chính của Tú Quỳ 

mới ñược in ñể làm cơ sở cho những ai muốn nghiên cứu về cụ (theo lời 

nhà nghiên cứu văn học Lại Nguyên Ân).  

 Cụ Tú Quỳ sinh ra trong thời loạn (1828 - 1926) và có nhiều ý 

kiến ñánh giá khác nhau về các sáng tác của cụ, có cả nghi án cụ là 

người chống lại phong trào Nghĩa Hội Quảng Nam do Nguyễn Duy 

Hiệu lãnh ñạo. Cái nghi án này, khởi phát từ bài vịnh Kép hát bội bị 

nghi ngờ là chế giễu cụ Hường Hiệu và thuộc hạ trong phong trào 

Nghĩa Hội. ðến năm 1990, khi NXB ðà Nẵng chuẩn bị in cuốn Tú 

Quỳ danh sĩ Quảng Nam, nhiều nhà thơ nổi tiếng ñã ñiện thoại cho 

giám ñốc NXB là ông Hoàng Hương Việt nói rằng, ñừng dại dột xuất 

bản vì cụ Tú Quỳ “phản ñộng”1. Không biết ñó có phải là lý do không 

mà trong Tạp chí Tân Văn (Sài Gòn - 1968), Nguyễn Văn Xuân ñặt 

câu hỏi: “Ở miền Nam Trung Việt, ñặc biệt ở Quảng Nam, Tú Quỳ là 

nhà thơ ñược nhiều người biết ñến hơn cả biết Nguyễn Du. Vì Truyện 

Kiều chỉ có tầng lớp trí thức lãng mạn mới ñọc. ða số vẫn thích thơ, 

văn viết theo kiểu Nguyễn ðình Chiểu hơn. Một tài năng như Tú Quỳ 

mà không vượt ra khỏi bóng tối thời gian cũng là sự lạ!”. Tại sao Tú 

Quỳ ít ñược nhắc ñến? Ông ñâu có ẩn dật nơi thâm sơn cùng cốc, mà 

ở ngay giữa Quảng Nam. Nhà văn Nguyễn Văn Xuân bảo Tú Quỳ ở 

ngay trước mũi Sở Cuồng, cây bút nghiên cứu phê bình có tiếng của 

Tạp chí Nam Phong và Phan Khôi, kiện tướng phê bình. Sự việc này 

có thể là từ lý do chính trị. Cụ Tú Quỳ sinh thời có rất nhiều bài vịnh 

                   
1 Lúc soạn giả làm thủ tục xin in tác phẩm Tú Quỳ danh sĩ Quảng Nam nhằm lúc anh 
Hồ Duy Lệ làm giám ñốc Nxb ðà Nẵng. Sau ñấy nhiệm vụ này ñược giao cho anh 
Hoàng Hương Việt thay thế. Chính anh Việt giải quyết vụ Sách PTNH-QN của NSD 
(Nxb ðà Nẵng ấn hành 1996) và anh Hoàng Hương Việt cho tái bản 1998 vì bản in 
1996 xúc phạm tôn danh cụ Tú và một số tiền nhân như: Phan ðình Bình (cha cụ Phan 
Châu Trinh), cụ Nguyễn ðình Tựu (cậu ruột Huỳnh Thúc Kháng), cụ Trần Văn Dư, cụ 
Huỳnh Thúc Kháng bị các tộc họ Huỳnh ðại Lộc - Huỳnh Tiên Phước - Trần Tam Kỳ, 
phẩn nộ khiếu kiện ra Trung ương (soạn giả có lưu các tư liệu liên quan ñến vụ việc 
này do các tộc họ nói trên gởi cho). ðó là lý do sách PTNH - QN  ñược sửa chữa tái 
bản 1998, bỏ hẳn phần nói về Tú Quỳ (cũng do Nxb ðà Nẵng ấn hành) - Chú thích của 
Thy Hảo TRƯƠNG DUY HY.  
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mỉa mai, châm biếm các thủ lĩnh dưới trướng Nguyễn Duy Hiệu khi 

lên làm quan (trong Nghĩa Hội Quảng Nam) ñã nhũng nhiễu dân 

lành, giết chóc bừa bãi làm méo mó hình ảnh cuộc kháng chiến chống 

Tây ở Quảng Nam. Bài vịnh Kép hát bội thuộc loại này, ñồng thời 

cũng là một danh tác thi ca nói về nghệ thuật hát bội. Nguyễn Duy 

Hiệu ñã từng sai thuộc hạ bắt Tú Quỳ ñem về giết. Hiệu là người rất 

nghiêm khắc, ít ñể tình cảm chi phối công việc, từng chém rất nhiều 

nhân vật trong Nghĩa Hội phạm tội, như vụ chém Ông Ích Hoắc, con 

trai Ông Ích Khiêm phạm tội dâm ô. Vậy mà khi Tú Quỳ vâng lệnh cụ 

Hường Hiệu ứng khẩu làm bài Vịnh dế dũi vừa chứng tỏ tài năng kiệt 

xuất, vừa kiên cường tỏ rõ khấu khí trào phúng, châm chọc ngay khi 

cái chết kề cổ. Chính sự kiện này ñã khiến nhiều nhà nghiên cứu sử có 

cái nhìn lệch lạc về con người Tú Quỳ. ðã có câu chuyện một nhà 

nghiên cứu sử viết 21 trang nói về yếu tố “phản ñộng” trong thơ văn 

Tú Quỳ ñối với phong trào yêu nước Nghĩa Hội Quảng Nam làm cho 

tộc họ Huỳnh làng Giảng Hòa, ðại Lộc nổi giận, thề sẽ ñi tìm tác giả 

ñể dìm xuống sông Thu Bồn! 

 Trong một số nghiên cứu quan trọng khác, ña số các nhà phê 

bình văn học không nhất trí với quan ñiểm Tú Quỳ là nhà thơ “phản 

ñộng”. Trong Từ ñiển Văn học (bộ mới 2004 - NXB Thế giới), Nguyễn 

Huệ Chi viết, Tú Quỳ ñược xếp vào hàng nhà thơ trào phúng sau 

Nguyễn Khuyến, Tú Xương và cùng vị trí với Học Lạc, Nhiêu Tâm. 

Nhà văn Nguyễn Văn Xuân viết, Tú Quỳ vì dân chúng chống lại tất cả 

các thần quyền tà ngụy. Ông chọn con ñường hẩm hiu, nghèo nàn 

nhưng thú vị: Làm phát ngôn viên cho tâm sự của quần chúng bằng 

văn nghệ. Bởi thế nhiều người không chịu nổi chính kiến phê bình 

ngay trong nội bộ phong trào kháng Tây, không thích lối thơ trào 

phúng nặng vấn ñề sinh lý, không hoan nghênh lối sáng tác thiếu cao 

vọng của ông. Từ ñiển Tác giả - tác phẩm Văn học Việt Nam (NXB 

ðại học Sư phạm) do Nguyễn ðăng Mạnh, Bùi Duy Tân, Nguyễn Như 

Ý ñồng chủ biên viết, thơ văn Tú Quỳ thuộc loại trào phúng xã hội và 

trào phúng yêu nước. Ông làm phong phú kho tàng văn chương dân 

tộc bằng sắc thái riêng của ngôn ngữ miền Trung. Và còn những ñánh 

giá khen ngợi rất khách quan của các nhà nghiên cứu khác, như 
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Vương Hồng Sển từng viết, vịnh châm biếm của Tú Quỳ “nghe sướng 

con ráy quá”.  

 Tuy nhiên, trong một thời gian dài, di sản thơ văn của Tú Quỳ 

vẫn chỉ dừng lại ở các nghiên cứu và chưa hoàn toàn ra khỏi bóng tối 

như mong ước từ năm 1968 của Nguyễn Văn Xuân. Sự nghi ngại như 

còn vương vấn ñâu ñây. Ngày 26/7 vừa qua, Tạp chí Văn hóa Quân sự 

và Nhà sách Cảo Thơm ñã tổ chức một ñêm giao lưu về thơ văn Tú 

Quỳ ngay tại làng Giảng Hòa, quê hương cụ Tú. Dân làng kéo ñến 

nghe thơ, vè, văn tế rất ñông. Những bài thơ, bài vịnh cụ sáng tác 

ñược truyền khẩu hơn 100 năm ñã ñược in thành sách và lại ñược 

ngâm ngợi, thưởng thức, yêu thích trong không khí thơm nức của ñồng 

quê mới qua vụ gặt. Dường như nỗi oan khiên lẩn khuất cả trăm năm 

trong di sản thơ văn của cụ Tú Quỳ nay ñã ñược giải tỏa phần nào”.  

 
                                                                   .  Bích Hồng 

 
* 
 

 Với quá trình sưu tầm, góp nhặt tư liệu, tìm cho ra các sáng tác 
của TÚ QUỲ như tôi vừa trình bày trong sách - là một sự kiện trung 
thực ñến chảy máu mắt - mới lần ñến ñích! Vì vậy, nói rằng việc sưu 
tầm này là 36 năm, 40 năm hay 46 năm ... cũng chưa phải là chính 
xác, những con số ñó chỉ gợi lên cho bạn ñọc một công trình dài hơi 
chứ thực ra, có lúc nào là lúc không ñể tâm sưu tầm, bởi bất kỳ ở ñâu, 
bất kỳ lúc nào, hễ nghe ñược một chữ, một câu, một bài văn nào của 
Tú Quỳ là tôi sẵn sàng lấy bút ra ghi chép ngay ñể ñem về ñặt vào kẹp 
thơ văn rời của Tú Quỳ, rồi sau ñó “giải mã” cho vào phần bổ chính, 
bổ túc .v.v... 
 Cũng nhờ nặng nợ với cụ Tú mà tôi ñược may mắn tiếp cận với 
nhiều tác giả tác phẩm Quảng Nam ðà Nẵng, ñể hoàn thành tác phẩm 
“TÁC GIẢ VÀ TÁC PHẨM QUẢNG NAM  - ðÀ NẴNG TỪ 1885 
ðẾN 1945”.  
 Ngày nay, mọi người ñã biết, tôn danh cụ Tú Quỳ ñã từng ñược 
khẳng ñịnh:  
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 1. Viện trưởng Viện Văn học Việt Nam Phong Lê mời thuyết 
trình ñề tài “Tú Quỳ danh sĩ Quảng Nam” tại Viện Văn học Việt 
Nam ở Hà Nội năm 1993 trên 40 Viện sĩ, Tiến sĩ, Giáo sư tiến sĩ, Phó 
giáo sư tiến sĩ, Giáo sư, Phó giáo sư cùng các chuyên gia văn sử học 
Việt Nam và ñược sự khích lệ của Viện, Cử tọa cùng lời chỉ giáo 
nghiêm khắc nhưng ñầy ưu ái ñể phổ biến Thơ văn Tú Quỳ rộng ra 
trong cả nước.  
 2. Từ ñiển “Nhân vật lịch sử Việt Nam” của Nguyễn Bá Thế - 
Nguyễn Q. Thắng - Nxb Khoa học Xã hội - 1991, tái bản nhiều lần.  
 3. Từ ñiển “Tác gia Việt Nam” của  Nguyễn Q. Thắng, Nxb Văn 
hóa, 1999.  
 4. Từ ñiển “Văn học Việt Nam” của Lại Nguyên Ân - Bùi Văn 
Trọng Cường, Nxb ðại học Quốc gia, ấn bản lần thứ ba, 2001.  

 5. Từ ñiển “Tác giả tác phẩm Văn học Việt Nam” (dùng cho 

nhà trường) của Nguyễn Văn Mạnh, Bùi Duy Tân, Nguyễn Như Ý 

(ñồng chủ biên), ðại học Sư  phạm, 2004  

 6. Từ ñiển “Văn học bộ mới” - Chủ biên: ðỗ ðức Hiếu - 

Nguyễn Huệ Chi, Phùng Văn Tửu, Trần Hữu Tá, Nxb Thế giới, 2004.  

 7. “Thơ ca trào phúng” Bùi Quang Huy biên soạn, Nxb ðồng 

Nai, 1996.  

 Tất cả những từ ñiển và sách trên ñều có giới thiệu Tú Quỳ với 

nhiều trang thơ văn hoặc phẩm bình văn nghiệp cụ.  

 8. Năm 1995, chính quyền và nhân dân huyện ðại Lộc xây dựng 

ñền tưởng niệm Trường An quy mô và hoành tráng, nhằm khắc tôn 

danh của những người con ưu tú sinh trưởng tại ñịa phương này - 

thuộc mọi lĩnh vực ñã có công lớn góp phần cùng ñịa phương và ñất 

nước những thành quả rực rỡ.  

 Tại tấm bia thứ ba, tôn danh danh thần triều Nguyễn Hồ Lệ, Nhà 

thơ trào phúng yêu nước Tú Quỳ và nữ sĩ yêu nước bà Bang Nhãn 

ñược khắc chung trong tấm bia này.  

 9. Gần ñây nhất, thơ văn Tú Quỳ ñược ngành giáo dục quốc gia 

Việt Nam chuẩn nhận và chính thức cho phép sinh viên ðại học chọn 

làm luận văn tốt nghiệp cử nhân văn học. Cụ thể, trong khóa 2007 - 
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2011, sinh viên Huỳnh Thị Kim Phượng trình luận văn tốt nghiệp và 

thành công với ñề tài “Nét ñặc sắc thơ văn Tú Quỳ” (ñề tài này ñược 

hướng dẫn bởi PGS. TS Nguyễn Phong Nam - ðây là lần ñầu tiên trên 

cả nước, trường ðại học Sư phạm khoa Ngữ văn ðà Nẵng chính thức 

cho phép sinh viên ñược chọn ñề tài về cụ Tú Quỳ! Một ñề tài mới mẽ 

nhất từ trước ñến nay).  

 10. Trong cuộc họp của Hội ñồng nhân dân thành phố ðà Nẵng 

ngày 22 tháng 12 năm 2011 vừa qua, các vị trong Hội ñồng ñều nhất 

trí dùng tôn danh Tú Quỳ ñặt tên cho một con ñường thuộc quận Liên 

Chiểu thành phố ðà Nẵng, như thông tin của báo Thanh niên thành 

phố Hồ Chí Minh và báo Công an thành phố ðà Nẵng ñã báo tin trước 

ñây.  

 Tóm lại, với 10 sự kiện trung thực và chính xác trên, giờ ñây, cụ 

Tú Quỳ ñã chính thức ñược ngồi chung một chiếu hoa với các danh sĩ 

Bắc Nam, ñược mời vào học ñường. Chỉ còn thiếu có một ñiều mà 

chúng ta - kẻ hậu thế - còn cần quan tâm thực hiện:  

 Xin chính quyền lấy tôn danh Tú Quỳ (Huỳnh Quỳ) ñặt tên cho 

một ngôi trường tại tỉnh Quảng Nam ðà Nẵng ta. ðược vậy, ñó là sự 

tôn vinh cao cả nhất ñối với cụ Tú không gì sánh bằng.  

 Nhớ lại, sau buổi giao lưu Văn thơ Tú Quỳ tại Giảng Hòa... ngay 

ñêm ñó tôi ñược bạn Lâm Vinh ñèo honda trở lại nhà... tôi trằn trọc 

mãi không ngủ ñược, bèn trở dậy ñến bàn, viết tám câu thơ “Tự 

phán”: 

 

TỰ PHÁN 

 

 ðã có danh thì phải có thân, 

 Dẫu cho vinh nhục ñã bao lần. 

 Thương người ñược thế thường lên mặt, 

 Xót kẻ thực tài tạm nghỉ chân. 

 Sớm ñọc Xuân Thu thương ðức Khổng  

 Chiều xem Chiến quốc giận quân Tần 
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 Mài nghiên dưới nguyệt vung tay bút  

 Thảo sẵn bài ca Ngũ sắc vân.  

 

 Tất cả những thành công trên quả thật tôi ñã nhờ ơn biết bao 

nhiêu ân nhân khắp ba miền ñất nước.  

 ðầu năm 2008 này, anh NGUYỄN QUÝ DŨNG Giám ñốc 

Công ty VIỆT THƯỜNG - Nhà sách Cảo Thơm trao ñổi với tôi ñể in 

cuốn THƠ VĂN TÚ QUỲ, nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày Phong 

trào cự sưu chống thuế của nhân dân ðại Lộc Quảng Nam - một 

phong trào tự phát mở ñầu cho hàng loạt các cuộc khởi nghĩa, các 

phong trào chống Pháp, bằng vũ lực cho ñến mùa Thu năm 1945 dưới 

sự lãnh ñạo sáng suốt, tài ba của BÁC HỒ,  ñất nước ñược ñộc lập 

thống nhất từ Nam chí Bắc, giúp cho cả nước bạn Lào, Campuchia sau 

ñó thoát khỏi cái ách gọi là liên bang ðông Dương... 

  
 ðà Nẵng, vào Xuân 2002 

 Soạn giả 

 Thy Hảo TRƯƠNG DUY HY PHẦN PHỤ BẢN 

Những sự kiện liên quan ñến việc hoàn thành và phổ biến sách 
“Tú Quỳ - Danh sĩ Quảng Nam”, “Thơ văn Tú Quỳ” và 

“Trên ñường ñi tìm Tú Quỳ” 
 
1  
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ðẠI HỌC ðÀ NẴNG 
TRƯỜNG ðẠI HỌC SƯ PHẠM 

KHOA NGỮ VĂN 

 

NÉT ðẶC SẮC THƠ VĂN TÚ QUỲ 
 

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ðẠI HỌC 

NGÀNH CỬ NHÂN VĂN HỌC 

 
Người hướng dẫn: 

PGS.TS. NGUYỄN PHONG NAM 

Người thực hiện: 

HOÀNG THỊ KIM PHƯỢNG 

(Khóa 2007 - 2011) 
 
 

 ðà Nẵng - 06/2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sinh viên Huỳnh Thị Kim Phượng và nhà Biên khảo Tú Quỳ  
Thy Hảo Trương Duy Hy 

12/1958 

Nhà tôi, sau ngày thành hôn ñã  
cùng tôi lặn lội tìm cụ Tú  

  Diễn giả ký sách bán 
 

     Nhà thơ Hoàng Minh Nhân phát biểu trước cử tọa  cuối buổi thuyết trình 
 

  Thy Hảo Trương Duy Hy  giới thiệu sách Thơ văn Tú Quỳ 
và trình bày một số sáng tác của nhà thơ ñược in trong sách 
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Nhà nghiên cứu Thy Hảo Trương Duy Hy 
ðam mê gìn giữ giá trị văn hóa của tiền nhân 

 

 

 

 

 

Nhà nghiên cứu Thy Hảo Trương Duy Hy 
 
 Anh Trương Duy Hy, nhà văn, nhà nghiên cứu, là người con 
của Tộc Trương người làng Minh Hương Hội An. Là một nhà 
giáo, nhà văn và nhà nghiên cứu mà tên tuổi ñã ñược biết ñến ở 
miền Nam từ trước 1975. Ngoài viết văn, nghiên cứu, nay tuy tuổi 
ñã ngoài 70 anh vẫn ñứng ra cáng ñáng trách nhiệm của dòng tộc 
ở quê nhà cùng với nhạc sĩ lão thành Trương ðình Quang. Thỉnh 
thoảng chúng tôi gặp nhau ở ñâu ñó, trong một hiệu sách hay 
thậm chí ngoaì ñường, vẫn bắt gặp một Trương Duy Hy say sưa 
với sự nghiệp của mình với những câu chuyện dường như không 
có ñiểm dừng... 
 Xin giới thiệu một bài viết về anh vừa ñược ñăng báo của một 
ñồng nghiệp trẻ tại ðà Nẵng... 
 Trương ðiện Thắng 
 
 (Cadn.com.vn) - Ban ñầu tôi biết nhà nghiên cứu Trương Duy 
Hy với cái tên “Thy Hảo” in trên bìa sách “Tú Quỳ danh sĩ Quảng 
Nam” (NXB ðà Nẵng, 1993), mà nhà thơ Tường Linh (quê Trung 
Phước) viết trên Báo Sài Gòn Giải phóng cùng năm ấy, khi ông vào 
TP Hồ Chí Minh giới thiệu nhà thơ trào phúng Tú Quỳ Giảng Hòa tại 
4 câu lạc bộ nội thành và nhà khách Bến Nghé. Tường Linh biết rõ 
nguồn gốc cái tên “Thy Hảo” ấy và cho rằng nó có ý nghĩa như là dấu 
ấn chuỗi thời gian dài bất hạnh của ông. Cũng vì vậy ông ñã lấy bút 
danh: Thy Hảo Trương Duy Hy. “Tú Quỳ danh sĩ Quảng Nam” là 
sáng tác ñầu tay của ông sau năm 1975, thuộc lĩnh vực nghiên cứu 
nhân vật lịch sử Quảng Nam - ðà Nẵng - quê hương của ông. Tác 
phẩm này, năm 2008, NXB Văn hóa Thông tin tái bản dưới tiêu ñề: 
“Thơ ca Tú Quỳ”. 
 Năm 1995, ông cùng bạn nghiên cứu Phạm Ngô Minh cho ra ñời 
tác phẩm “Khoa bảng Quảng Nam dưới thời nhà Nguyễn 1601 - 
1919” do NXB ðà Nẵng ấn hành (NXB Văn nghệ tái bản năm 2007). 
Nội dung kể lại ñầy ñủ cách học, cách thi cử, sách vở học trò phải học, 
phải tham khảo ñể có ñủ kiến thức dự thi; những quyền lợi sĩ tử ñược 
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hưởng ngay khi ñỗ ñạt; những quy chế nghiêm khắc tại trường thi ñối 
với giám khảo và sĩ tử... 
 Năm 2004, ông xuất bản tác phẩm “Danh xưng tôn quý của sĩ tử 
Quảng Nam dưới thời Nho học” do NXB Văn học ấn hành. Sách này 
ñược Viện  ðại học Harvard - Yeng Ching (Hoa Kỳ) cùng Viện 
Nghiên cứu Hán Nôm (Việt Nam) thực hiện dưới tên sách “Thư mục 
Hán Nôm” (NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội 2007). Nội dung sách ông 
ghi lại những danh xưng do bà con Quảng Nam - ðà Nẵng ñặt ra 
nhằm khích lệ con cháu tuy nghèo nhưng học giỏi, ñỗ cao trong các kỳ 
thi hương, hội, ñình tại kinh ñô Huế từ khoa 1813-1919, ñạt ñược 
những học vị: Hoàng giáp, Tiến sĩ, Phó bảng, Cử nhân... Cụ thể như: 
“Ngũ Phụng Tề Phi” gồm các cụ: Phạm Liệu, Phan Quang, Phạm 
Tuấn, Ngô Lý (tức Ngô Truân), Dương Hiển Tiến. “Tứ Hùng” gồm: 
Phan Châu Trinh, Nguyễn Thành, Trần Quý Cáp, Huỳnh Thúc Kháng. 
“Tứ Kiệt” gồm: Nguyễn ðình Hiến, VõVỹ, Nguyễn Mậu Hoán, Phan 
Châu Trinh.  “Tứ Hổ” gồm: Phạm Như Xương, Phạm Phú Thứ, Phạm 
Liệu, Trần Quý Cáp. “Tứ Tuyệt” gồm: Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn 
ðình Hiến, Phan Châu Trinh, Lê Bá Trinh. 
 

Cùng trong năm này ông in cuốn “Nữ sĩ Huỳnh Thị Bảo Hòa – 
Người phụ nữ Việt Nam ñầu tiên viết tiểu thuyết bằng chữ quốc ngữ 
và xuất bản” do NXB Văn học ấn hành (NXB ðà Nẵng tái bản, 2010). 
Hôm 1-5 vừa qua, lãnh ñạo TP ðà Nẵng cho phép tổ chức buổi giới 
thiệu, trao ñổi nội dung những tác phẩm của Nữ sĩ Bảo Hòa. Buổi trao 
ñổi này có nhiều ý kiến ñóng góp của những nhà nghiên cứu ñịa 
phương, ñem lại thành công tốt ñẹp. 
 Cách ñây không lâu, cậu tôi từ miền Nam về thăm quê, nhân ñấy 
cậu nhờ tôi chở tới thăm ông Trương Duy Hy - bạn cùng học tại 
trường Phan Châu Trinh - ðà Nẵng từ những năm ñầu tiên của trường 
(1952-1954). Hiện nay ông ñang sống cùng con trai cả ở nhà số 155 - 
ðống ða – ðà Nẵng. 
 Thực tình tôi không ngờ, cậu tôi thân với ông ñến thế! Ngay khi 
bước vào nhà, vừa nhìn nhau là cả hai bạn già tuổi ñã bát tuần vội vã 
tiến ñến ôm chầm lấy nhau. Sau ñó ông kéo tay cậu tôi, mời ngồi vào 
sa lông cạnh bàn làm việc của ông. Nhân cuộc tiếp xúc này tôi mới 
biết thêm về ông ñể có những ñiều tôi vừa kể trên. Trong lúc nói 
chuyện, ông tâm sự khá nhiều việc ông ñã làm từ ngày ðà Nẵng giải 
phóng ñến nay. Bỗng ông bước ñến tủ sách rút ra một tập sách nhỏ, 
nhan ñề “Lược sử làng Minh Hương tại Hội An” trao cho cậu tôi. Ông 
giải thích một cách thích thú: “Mình là người ñược sinh trưởng tại 
làng này, nên phải có trách nhiệm bảo tồn và phát huy những giá trị 
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của tiền nhân ñể lại, nhất là khi UNESCO ñã công nhận những công 
trình kiến trúc của tổ tiên làng mình là Di sản Văn hóa vật thể ñặc biệt 
của thế giới! Tài liệu thì nhiều nhưng theo yêu cầu của làng, mình 
phải tóm lược từng ñó trang viết là những trang mình rất tâm ñắc...". 
ðiều ñặc biệt là, hầu như khi nói chuyện, ông luôn biểu hiện trên nét 
mặt niềm kính trọng ông bà, kính trọng tổ tiên Quảng Nam - ðà Nẵng 
một cách chân thành, nhất là lúc ông cho cậu cháu tôi xem một số tác 
phẩm chưa in trong ñó có cuốn ñồ sộ nhất khoảng 2.000 trang viết về 
87 tác giả, tác phẩm Quảng Nam - ðà Nẵng từ năm 1858-1945 (có 
giấy phép nhưng chưa có kinh phí in). 
 Tôi may mắn ñược dự cuộc nói chuyện hôm ấy của hai người 
bạn già và buổi giới thiệu cuốn “Nữ sĩ Huỳnh Thị Bảo Hòa – Người 
phụ nữ Việt Nam ñầu tiên viết tiểu thuyết bằng chữ quốc ngữ và xuất 
bản” của ông ở Thư viện Tổng hợp ðà Nẵng, ñiều ñó ñã giúp tôi biết 
thêm về ông – một con người ñam mê gìn giữ và phục hồi truyền 
thống cao ñẹp của tiền nhân quê hương. Theo lời phát biểu của Giáo 
sư Phong Lê (nguyên Viện trưởng Viện Văn học Việt Nam), ở buổi 
trao ñổi ấy, thì ông Hy  ñược giáo sư mời nói chuyện Văn học Quảng 
Nam tại Viện Văn học Việt Nam hồi tháng 9-1993 và thành công với 
ñề tài nhà thơ trào phúng “Tú Quỳ danh sĩ Quảng Nam”. ðiều này 
khiến tôi rất thú vị bởi xưa rày tôi chưa từng nghe người Quảng Nam - 
ðà Nẵng ra Thăng Long, nơi ngàn năm văn vật, nơi sinh hoạt của sĩ 
phu Bắc Hà nói chuyện văn học bao giờ. 
 Chỉ hai việc Tú Quỳ nhà thơ trào phúng Quảng Nam và Nữ sĩ 
Huỳnh Thị Bảo Hòa mà ông phát hiện, sưu tầm (Tú Quỳ) hoặc do nhà 
nghiên cứu, lý luận phê bình Lại Nguyên Ân phát hiện và ông sưu tầm 
(Nữ sĩ Bảo Hòa) ñể rồi ông tập hợp thành hai tác phẩm, có ñến 5 từ 
ñiển văn học, một sách kỷ lục Việt Nam trân trọng ghi tên Tú Quỳ và 
Huỳnh Thị Bảo Hòa, bằng văn bản tóm lược các tác phẩm của các vị 
này, tưởng cũng thừa yếu tố chính ñáng, khẳng ñịnh: “Thi Hảo 
Trương Duy Hy - Một hiện tượng ñặc thù trong giới nghiên cứu nhân 
vật lịch sử Quảng Nam - ðà Nẵng” vậy. 
 (Theo báo CAðN 
 Số 150 (3267)  
 Thứ sáu ngày 24/6/2011)
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Văn hóa  ðÀ NẴNG  
 Số: 4395 - Thứ hai 12/12/2011 
www.baodanang.vn * email: hopthubaodanang@gmail.com 

 
 

“Sao tôi phải ñi tìm cụ Tú?” 
 

  Vào ðà Nẵng chưa lâu tôi ñã 
ñược nghe danh Thy Hảo Trương 
Duy Hy gắn với tên tuổi danh sĩ Tú 
Quỳ. Rồi sự tình cờ cho tôi gặp ông 
trong một lần ñi tác nghiệp. Quý 
người trẻ có lòng với văn hóa truyền 
thống, ông hẹn có dịp ñến nhà ông 
tặng sách và kể chuyện người Quảng 
cho nghe. Mới ñây, ông trao tôi ñọc 
cuốn Hồi ký “Trên ñường ñi tìm Tú 
Quỳ”, dự ñịnh sẽ xuất bản ñầu năm 
tới.  
 

 T. Tân  
 
 Nửa thế kỷ một ñời người 
 Lướt qua cuốn sách “Thơ văn Tú Quỳ” gọn ghẻ (bản mới nhất, 
hơn 300 trang khổ 13,5 x 20,5 cm), hẳn ít người hình dung ñược vì sao 
ñó là thành quả gần 50 năm của một ñời người. Lại Nguyên Ân, trong 
lời giới thiệu cuốn sách có viết “Ở văn học Việt Nam, trong số những 
tác giả thuộc về giai ñoạn cuối của nền văn chương kiểu cũ, không ít 
người chịu rất nhiều thiệt thòi... Người ta từng nói ñến những Học 
Lạc, Huyện Nẻ và nhiều cái tên khác nữa, nhưng không dễ tìm ñọc, dù 
chỉ một vài tác phẩm nguyên vẹn của họ trên giấy trắng mực ñen. Tú 
Quỳ một trường hợp như thế. Việc tìm ñọc, khôi phục các sáng tác ấy 
ñòi hỏi một nỗ lực bền bỉ mà không phải bất cứ ai cũng dám có, dám 
chịu...”. Vậy mà, Trương Duy Hy lúc bấy giờ chỉ là một người Quảng 
Nam không tên tuổi ñã dám làm. Không ít người khi ấy cho việc làm 
của ông là nông nổi. Ông kể có lần ñến xin tư liệu cụ Nguyễn Xương 
Thái, thư ký báo Tiếng Dân của cụ Huỳnh Thúc Kháng, vừa thấy mặt 
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ông cụ ñã nổi giận... “Anh mà biên khảo Tú Quỳ à, cỡ anh mà biên 
khảo Tú Quỳ à (rồi ông giật giật dúm tóc trên ñầu). Phải hai thứ tóc 
như tôi ñây mà còn chưa làm ñược nè”.  
 Với một người mà cả thời ñi học chưa bao giờ ñứng nhì lớp, bản 
tính tự nhận là tự cao tự ñại, lại năng nổ mà phải nhẫn nhục những 
trường hợp như thế hẳn không dễ dàng chút nào. ðến giờ phút này, 
nhớ lại suốt mấy chục năm ấy, Thy Hảo ñã không nhớ nỗi ñã bao 
nhiêu lần ông phải vuốt cục nghẹn, cục tủi, cục tự ái, sĩ diện... trên 
dặm trường ông ñã trót bước. Cũng không ít lần ông suýt mất mạng vì 
mãi theo tư liệu trong thời buổi ñạn bom không biết nhìn người...  
 Năm 1988, trong nỗi lo cơm áo thời buổi khó khăn, trước sự bất 
bình của gia ñình vì cho rằng ông thiếu thực tế khi ñau ñáu mãi hai 
chữ Tú Quỳ... Khó nhất là nguồn tư liệu thế mà, ông vẫn trở lại bàn 
viết với vổn vẹn một cây bút bi, một tập giấy trắng và một trí nhớ có 
hạn! Ông viết nhanh, viết gấp. Dựa vào trí nhớ và quá trình gần 20 
năm thâm nhập sáng tác Tú Quỳ, cộng với sự góp sức của những 
người bạn, của các bậc ñàn anh sau bao gian nan, cuối cùng, cuối 
tháng 5 - 1993 thì sách in xong với tên “Tú Quỳ danh sĩ Quảng Nam”, 
Nxb ðà Nẵng. Tiếp ñó là quá trình ông “Cõng cụ Tú du Nam du 
Bắc...” những mong Tú Quỳ sẽ ñược gia nhập vào gia tài văn học cận 
ñại, ñược ñứng với Nguyễn Khuyến, Tú Xương, Học Lạc...  
 Chỉ là... chút tình với quê hương  
 Trong câu chuyện với chúng tôi, người mang nghiệp Tú Quỳ 
tâm sự, thời buổi ấy, không ít người ñã ñâm nghi ngờ, không biết Thy 
Hảo nhọc công tìm Tú Quỳ như thế là có dụng ý chi ñây, chứ lẽ nào 
có ai lại bỏ cả cuộc ñời chỉ vì ñi tìm sự nghiệp văn chương của một 
con người?! Kỳ thực, như ông tâm sự “Thật ra tôi không hậu ý gì ghê 
gớm như người ta tưởng, ñó là khi tôi ra ðà Nẵng học 4 năm ở trường 
Phan Châu Trinh (từ 1952 - 1956), tôi chỉ ñược học cổ văn của các 
danh nho danh sĩ Bắc Hà như Nguyễn Khuyến, Nguyễn Công Trứ, Hồ 
Xuân Hương, bà Huyện Thanh Quan... trong Nam thì có sáng tác của 
Tôn Thọ Tường, Phan Văn Trị, Học Lạc, ðồ Chiểu... còn miền Trung 
từ Quảng Bình vào tận Phan Thiết không có một danh nho danh sĩ 
nào...” ñiều này dường như có phần mâu thuẫn với những câu chuyện 
“Ngũ Phụng Tề Phi” trên ñất Quảng Nam mà ông ñã ñược nghe thời 
thơ ấu. Thế là, với chút “háo thắng” (từ ông gọi) của tuổi trẻ, lòng tự 
tôn về quê hương, ông nung nấu ý ñịnh phải tìm cho ra một bậc tài 
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danh văn học cũng sáng giá như các cụ Nguyễn Khuyến, Tú Xương, 
Học Lạc... nhưng sau này, càng dấn thân vào công việc, ông càng 
thấm cảm một niềm ñam mê không gì có thể dứt ra ñược.  
 Giáo sư Phong Lê, lúc bấy giờ là Viện trưởng Viện Văn học Việt 
Nam, trong buổi Thy Hảo ra Bắc giới thiệu tác phẩm Tú Quỳ (năm 
1993) ñã khẳng ñịnh: “Quả là một con ñường ñi tìm nhọc nhằn, gian 
khổ - mà có lẽ - tôi không thể nói hết ý nghĩa của việc làm này của anh 
Hy”... Thế nhưng, với Thy Hảo, “việc bảo lưu và phổ biến văn nghiệp 
Tú Quỳ chỉ là ñể khỏi mai một chút gia tài văn học Quảng Nam, là 
chút tình với quê hương xứ sở...”.  
 Ông nói thế, chúng tôi nghe thế, nhưng tận ñáy lòng vẫn không 
thể giấu diếm niềm kinh ngạc lẫn cảm phục hiện tượng ñặc thù trong 
giới nghiên cứu nhân vật lịch sử Quảng Nam - ðà Nẵng này.  
 Bài và ảnh: T. Tân  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Thy Hảo Trương Duy Hy tên thật là Trương Duy Hy, sinh 
năm 1936, tại làng Minh Hương, Hội An. Tác phẩm ñã 
xuất bản “Tú Quỳ danh sĩ Quảng Nam” (Nxb ðà Nẵng 
1993); “Khoa bảng Quảng Nam dưới thời nhà Nguyễn 
1601 - 1919” do Nxb ðà Nẵng ấn hành (Nxb Văn nghệ tái 
bản, 2007); “Danh xưng tôn quý của sĩ tử Quảng Nam 
dưới thời Nho học” do Nxb Văn học ấn hành (2004); “Nữ 
sĩ Huỳnh Thị Bảo Hòa - Người phụ nữ Việt Nam ñầu tiên 
viết tiểu thuyết bằng chữ Quốc ngữ và xuất bản” do Nxb 
Văn học ấn hành 2003 (Nxb ðà Nẵng tái bản, 2010)...  
Với hai công trình về Tú Quỳ và Huỳnh Thị Bảo Hòa, Thy 
Hảo Trương Duy Hy từng ñược ñánh giá “Một hiện tượng 
ñặc thù trong giới nghiên cứu nhân vật lịch sử Quảng 
Nam - ðà Nẵng”.  


