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Chiều Trên Phá Tam Giang  
anh chợt nhớ em  
nhớ ôi niềm nhớ ôi niềm nhớ  
đến bất tận  
em ơi! 
em ơi! 
 
Giờ này thương xá sắp đóng cửa  
người lao công quét dọn hành lang  
giờ này thành phố chợt bùng lên  
để rồi tắt nghỉ sớm  
ôi Sàigòn Sàigòn giờ giới nghiêm  
ôi Sàigòn Saigòn mười một giờ vắng yên  
ôi em tôi Sàigòn không buổi tối  
 
Giờ này có thể trời đang nắng  
em rời thư viện đi rong chơi  
hàng cây viền ngọc thạch len trôi  
nghĩ đến ngày thi tương lai thúc hối  
căn phòng nhỏ cao ốc vô danh  
rồi nghĩ tới anh  

rồi nghĩ tới anh  
nghĩ tới anh  
 
Giờ này có thể trời đang mưa  
em đi dưới hàng cây sướt mướt  
nhìn bong bóng nước chạy trên hè  
như đóa hoa nở vội  
giờ này em vào quán nước quen  
nơi chúng ta thường hẹn  
rồi bập bềnh buông tâm trí  
trên từng đợt tiếng lao xao  
 
Giờ này thành phố chợt bùng lên  
em giòng lệ bất giác chảy tuôn  
nghĩ đến một điều em không rõ  
nghĩ đến một điều em sợ không dám nghĩ  
đến một người đi giữa chiến tranh  
lại nghĩ tới anh  
lại nghĩ tới anh  
nghĩ tới anh... 

  
Sự ra đời của nhạc phẩm bất hủ ‘Chiều trên phá Tam Giang’ 
  
Phá Tam Giang là một phá nằm trong hệ đầm phá Tam Giang-Cầu Hai. Diện tích phá Tam Giang khoảng 
52km², trải dài khoảng 24 km theo hướng tây tây bắc-đông đông nam từ cửa sông Ô Lâu đến cửa sông 

Hương, thuộc địa phận ba huyện Phong Điền, Quảng Điền, Hương 
Trà tỉnh Thừa Thiên-Huế.  
 
Phá Tam Giang chiếm khoảng 11% diện tích đầm phá ven bờ của 
Việt Nam. Độ sâu của phá này từ 2-4 m, có nơi sâu tới 7 m. Hàng 
năm khai thác trên vùng đầm phá hàng nghìn tấn hải sản, cá, tôm các 
loại. Hiện nay có kế hoạch nghiên cứu đầu tư xây dựng cầu qua Phá 
Tam Giang để có điều kiện phát triển kinh tế và du lịch tại vùng này. 
Phá Tam Giang với cửa Thuận An và sông Hương là thủy lộ chính lên 
kinh thành Huế nên ngày xưa ai thượng kinh đều phải vượt phá. Tuy 
là đầm nhưng vì có sóng nên ca dao có câu: 

Đường vô xứ Huế quanh quanh 
Non xanh nước biết như tranh họa đồ 
Thương em anh cũng muốn vô 
Sợ truông Nhà Hồ, sợ phá Tam Giang… 

 
Phá Tam giang ngày xưa hai bên bờ là những đầm lầy đầy lau lách, ở đó có sào huyệt của một nhóm cướp 
khét tiếng vào thời kỳ bấy giờ. Cho nên thương em mà không dám vô cớ là vậy. 
 
Nhạc phẩm bất hủ ‘Chiều trên phá Tam Giang’ của Trần Thiện Thanh theo ý thơ Tô Thùy Yên. Theo lời kể của 
chính nhạc sỹ Trần Thiện Thanh trong một chương trình văn nghệ hát chung với Khánh Ly thì đó là vào 
khoảng năm 1971 – 1972, tức là khi cuộc chiến Việt Nam đang ở trong thời kỳ khốc liệt nhất mà đỉnh cao là 
“mùa hè đỏ lửa” 1972, nhạc sỹ Trần Thiện Thanh cùng với nhạc sỹ Phạm Duy, nhà thơ Tô Thùy Yên và vài 
người nữa từ Sài Gòn đi thăm những vùng tiền đồn. Chiều hôm đó, trên chiếc trực thăng bay là là trên mặt 
phá Tam Giang rộng mênh mông, nhà thơ Tô Thùy Yên cùng với Trần Thiện Thanh đã nảy ra ý định sẽ làm 
một bài thơ hay nhạc về phá Tam Giang này. Thế là không lâu sau đó, bài thơ “Chiều trên phá Tam Giang” ra 
đời. 



 
Cũng chính vì cảm tác từ chuyến đi thực tế mà nhạc sỹ Trần Thiện Thanh đã cho ra đời một nhạc phẩm bất 
hủ, vượt trên nhiều bản theo dòng nhạc đại chúng của ông. 
  
Chiều trên phá Tam Giang 
Thơ của Tô Thùy Yên 
  
1.  
Chiếc trực thăng bay là mặt nước  
Như cơn mộng nhanh  
Phá Tam Giang, phá Tam Giang  
Bờ bãi hỗn mang, dòng bát ngát  
Cát hôn mê, nước miệt mài trôi  
Ngó xuống cảm thương người lỡ bước  
Trời nước mông mênh, thân nhỏ nhoi  
Phá Tam Giang, phá Tam Giang  
Nhớ câu ca dao sầu vạn cổ  
Chiều dòn tan, nắng đọng nứt ran ran  
Trời thơm nước, thơm cây, thơm xác rạ  
Thơm cả thiết tha đời  
Rào rào trận gió nhám mặt mũi  
Rào rào trận buồn ngây chân tay  
 
Ta ngó thấy ghe thuyền quần tụ  
Từng đoàn như trẻ nhỏ ghê ma  
Ta ngó thấy thuỳ dương gãy rủ  
Từng cây như nỗi bất an già  
Ta ngó thấy rào chà cản nước  
Từng hàng như nỗ lực lao đao  
Ta ngó thấy nhà cửa trốc nóc  
Từng ngôi như mặt đất đang gào  
Vì sao ngươi tới đây?  
Hỡi gã cộng quân sốt rét, đói  
Xích lời nguyền sinh Bắc, tử Nam  
Vì sao ta tới đây?  
Lòng xót xa, thân xác mỏi mòn  
Dưới mắt người làm tên lính nguỵ  
 
Ví dầu ngươi bắn rụng ta  
Như tiếng hét  
Xé hư không bặt im  
Chuyện cũng thành vô ích  
Ví dầu ngươi gục  
Vì bom đạn bất dung  
Thi thể chẳng ai thâu  
Nào có chi đáng kể  
Nghĩ cho cùng, nghĩ cho cùng  
Ví dầu các việc ngươi làm, các việc ta làm  
Có cùng gom góp lại  
Mặt đất này đổi khác được bao nhiêu?  
Ngươi há chẳng thấy sao  
Phá Tam Giang, phá Tam Giang ngày rày đâu đã 
cạn?  
 
Ta phá lên cười, ta phá lên cười  
Khi tưởng tượng ngươi cùng ta gặp gỡ  

Ở cõi âm nào ngươi vốn không tin  
Hỏi nhau chơi thoả chút tính bông đùa:  
Ngươi cùng ta ai thật sự hy sinh  
Cho tổ quốc Việt Nam - một tổ quốc...?  
Các việc ngươi làm  
Ngươi tưởng chừng ghê gớm lắm  
Các việc ta làm  
Ta xét thấy chẳng ra chi  
Nên ngươi hăng điên, còn ta ảm đạm  
Khi cùng làm những việc như nhau  
 
Ta tự hỏi vì sao  
(Còn ngươi, có bao giờ ngươi tự hỏi?)  
Và ta tự trả lời  
(Có bao giờ ngươi tự trả lời?)  
Chúng ta khác nào cánh quạt phi cơ  
Phải quạt, phải quạt  
Chỉ vì nó phải quạt  
Ta thương ta yếu hèn  
Ta thương ngươi khờ khạo  
Nên cả hai cùng cam phận quay cuồng  
Nên cả hai cùng mắc đường Lịch Sử  
Cùng mê sa một con đĩ thập thành  
 
Chiều trên phá Tam Giang rộn ràng tiếng chiến trận  
Chiều trên phá Tam Giang im lìm âm cảm thông  
 
2.  
Chiều trên phá Tam Giang  
Anh sực nhớ em  
Nhớ bất tận  
 
Giờ này thương xá sắp đóng cửa  
Người lao công quét dọn hành lang  
Những tủ kính tối om  
Giờ này thành phố chợt bùng lên  
Để rồi tắt nghỉ sớm  
(Sài Gòn nới rộng giờ giới nghiêm  
Sài Gòn không còn buổi tối nữa)  
Giờ này có thể trời đang nắng  
Em rời thư viện đi rong chơi  
Dưới đôi vòm cây ủ yên tĩnh  
Viền dòng trời ngọc thạch len trôi  
 
Nghĩ tới ngày thi tương lai thúc hối  
Căn phòng cao ốc vàng võ ánh đèn  
Quyển sách mở sâu đêm  
Nghĩ tới người mẹ đăm chiêu, đứa em quái quỷ  
Nghĩ tới đủ thứ chuyện tầm thường  



Mà cô gái nào cũng nghĩ tới  
Rồi nghĩ tới anh, nghĩ tới anh  
Một cách tự nhiên và khốn khổ  
Giờ này có thể trời đang mưa  
Em đi nép hàng hiên sướt mướt  
Nhìn bong bóng nước chạy trên hè  
Như những đoá hoa nở gấp rút  
Rồi có thể em vào một quán nước quen  
Nơi chúng ta thường hẹn gặp  
Buông tâm trí bập bềnh trên những đợt lao xao  
Giữa những đám ghế bàn quạnh quẽ  
 
Nghĩ tới anh, nghĩ tới anh  
Cơn nghĩ tới không sao cầm giữ nổi  
Như dòng lệ nào bất giác rơi tuôn  
Nghĩ tới, nghĩ tới một điều hệ trọng vô cùng  
Của chiến tranh mà em không biết rõ  
Nghĩ tới, nghĩ tới một điều hệ trọng vô cùng  
Một điều em sợ phải nghĩ tới  
Giờ này thành phố chợt bùng lên  
 
Chiều trên phá Tam Giang  
Anh sực nhớ em  
Nhớ bất tận  
 
Anh yêu em, yêu nuối tuổi hai mươi  
Rực chiếu bao nhiêu giấc mộng đua đòi  
Như những mặt trời con thật dễ thương  
Sẽ rơi rụng dọc đường lên dốc tuổi  
Mỗi sáng trưa chiều tối đêm khuya  
Anh yêu em, yêu nuối tuổi hai mươi  
Coi chuyện đó như lần đi tuyệt tích  
Trong nước trời lãng đãng nghìn trùng  
Không nghe thấy cả tiếng mình độc thoại  
Anh yêu em, yêu nuối tuổi hai mươi  
Thấy trong lòng đời nở thật lẻ loi  
Một cành mai nhị độ  
Thấy tình yêu như vận hội tàn đời  
Để xé mình khỏi ác mộng  
Mà người đàn ông mê tưởng suốt thanh xuân  

 
Ôi tình yêu, bằng chứng huy hoàng của thất bại!  
 
3.  
Chiều trên phá Tam Giang  
Mày nhìn con nước xiết  
Chảy băng bờ bãi ngổn ngang câm  
Nghĩ tới, nghĩ tới những công trình mày có thể hoàn 
thành  
Mà rồi mày bỏ dở  
Nghĩ tới kiếp người đang lỡ độ đường  
Trên mịt mùng nghi hoặc  
Nghĩ tới thanh xuân mất tích tự đời nào  
Còn lưu hậu chua cay hoài vọng  
Nghĩ tới khu vườn ẩn cư cỏ cây khuất lấp  
Căn nhà ma ám chầy ngày gió thổi miên man  
Đụt tuổi già bình an vô tích sự  
Như lau lách bờm sờm trên mặt sông nhăn  
Cùng cái chết  
Cái chết lâu như nỗi héo hon dần  
Làm chính mình bực bội  
Gió muôn ngàn năm thổi lẽ tuần hoàn  
Cho cỏ cây thay đời đổi kiếp  
Và mày kinh sợ nghe nhắc điều vượt sức bình sinh  
Bởi mày không đủ dạn dày trình diễn tới lui cơn thất 
chí  
Như gã hề cuồng mưu sinh giữa chốn đông người  
Với từng ấy tấn tuồng bần tiện  
Rút ra từ lịch sử u mê  
Gió thổi thêm đi, gió thổi thêm đi  
Cho cỏ cây mau chết, mau hồi sinh  
Mày mặc kệ  
 
Chiều trên phá Tam Giang  
Có gã hề cuồng buông tiếng cười lạnh rợn  
Khiến bầy ác thú mà lịch sử sanh cầm cũng chợt 
hãi hùng  
Dớn dác ngó 
 
6-1972  

 
Bài thơ này đã được nhạc sĩ Trần Thiện Thanh phổ nhạc thành bài hát cùng tên. 
  
  

Chiều Trên Phá Tam Giang, Nỗi Nhớ Bất Tận 
  
1. Một ít dữ liệu về phá Tam Giang (tham khảo, tổng hợp trên mạng, 
qua google)  
 
            Phá Tam Giang, một địa danh đã đi vào Văn học dân gian 
nước ta:   
            “Đường vô xứ Huế loanh quanh   
            Non xanh nước biếc như tranh họa đồ.   
            Thương anh em cũng muốn vô.   
            Sợ truông nhà Hồ, sợ phá Tam Giang.”   



 
Tại sao sợ truông nhà Hồ, sợ phá Tam Giang?   
 
Người ta giải thích, ngày xưa muốn đi vào Huế thì phải đi đường bộ qua truông Nhà Hồ hoặc đường thủy đi 
qua phá Tam Giang, nhưng cả truông Nhà Hồ và phá Tam Giang đều là mối đe doạ khủng khiếp đối với mọi 
người.  Truông Nhà Hồ là một truông rộng bạt ngàn, cây cối um tùm, là sào huyệt của một băng cướp rất nguy 
hiểm. Người đi qua đó thường bị chúng bắt bớ, giết chóc để cướp lấy của hoặc đòi tiền mãi lộ. Còn phá Tam 
Giang nằm ngay chỗ ba con sông cùng đổ ra biển, hay có sóng thần lập úp nhiều thuyền bè qua lại.  
Thời bấy giờ có quan Nội tán Nguyễn Khoa Đăng nỗi tiếng thông minh. Biết được nỗi lo sợ của dân chúng, 
ông tìm cách đánh dẹp. Một hôm, Nguyễn Khoa Đăng bố trí một đoàn xe chở lúa và hàng hoá qua truông. 
Ông cho một người lính ngồi sẵn trong thùng xe chở lúa. Khi bị cướp, nguời lính ngồi trong thùng xe rải lúa 
dọc đường. Nhờ có dấu lúa này, ông đã lần ra sào huyệt của bọn cướp, quan quân tràn vào bắt gọn cả ổ. Từ 
đó truông nhà Hồ trở nên yên bình.   
 
Dẹp xong giặc truông Nhà Hồ, quan Nội tán lại tìm cách trị sóng thần phá Tam Giang. Một mặt ông sai người 
lặn xuống phá, đào bới mở rộng cửa phá để trừ sóng dữ. Một mặt ông cho loan báo trong dân chúng là quan 
Nội tán sẽ cho quân dùng súng thần công bắn sóng thần trừ họa. Nghe tin ấy ai nấy đều khiếp sợ, nghĩ rằng 
quan Nội tán xâm phạm đến thần linh, phen này chắc hoạ lớn. Mặc mọi người khuyên can, ngăn trở, đến ngày 
đã định, Nguyễn Khoa Đăng đem súng hướng ra phá, ra lệnh bắn. Ba tiếng súng ầm ầm vang lên, khói bốc 
mù mịt. Những người chứng kiến đều sợ hãi quỳ sụp xuống. Nhưng bỗng trên mặt phá, một luồng đỏ như 
máu từ từ loang ra. Nguyễn Khoa Đăng bảo với mọi người là sóng thần đã bị trúng đạn chết, từ nay không 
phải lo sợ nữa. Thực ra thì người của ông đã bí mật lặn xuống và rải phẩm đỏ cho tan dần trong nước.   
 
Quả nhiên từ đó sóng thần không còn, thuyền bè qua lại trên phá Tam Giang đều bình an vô sự. Nỗi lo sợ về 
truông Nhà Hồ, phá Tam Giang không còn nữa, nhưng câu hát xưa vẫn còn, nay được chắp thêm hai câu ghi 
nhớ công ơn của quan Nội tán Nguyễn Khoa Đăng.  
            Phá Tam Giang ngày rày đã cạn   
            Truông Nhà Hồ nội tán cấm nghiêm    
    
Phá Tam giang nằm ở đâu trên đất nước ta?   
Phá Tam Giang, một trũng nước lớn nơi có 3 cửa sông hợp lưu trước khi chảy ra biển là Ô Lâu phía Bắc, 
sông Bồ và sông Hương phía Nam. Phá Tam Giang là một phá nằm trong hệ thống đầm phá Tam Giang – 
Cầu Hai. Diện tích phá Tam Giang khoảng 52km², trải dài khoảng 24km từ cửa sông Ô Lâu đến cửa sông 
Hương, thuộc địa phận ba huyện Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà tỉnh Thừa Thiên - Huế....   
 
2. Tại sao có bài thơ “Chiều trên phá Tam giang”?   
 
Nằm trên bờ phá Tam Giang về phía biển có một làng nhỏ tên là Hương Điền, với những gò cát mênh mông 
và một ít hàng tre và thùy dương thưa thớt nhưng lừng lẫy một thời trong cuộc chiến trước năm 1975 vì đây là 
nơi đặt Bộ Tư Lệnh Sư Đoàn Thủy Quân Lục Chiến.  Dù vậy, nơi đây không có đến một bãi đáp trực thăng ra 
hồn, mỗi lần vào lấy tiếp tế cho các tiền đồn TQLC, trực thăng phải đáp trên.... một bờ ruộng ven làng bề 
ngang chưa quá ba thước. Có lần vào mùa lúa cao, hợp đoàn trực thăng đáp xuống bờ ruộng, cả đám lúa bị 
gió cánh quạt đè bẹp, Quân lực VNCH phải bồi thường thiệt hại và xin lỗi dân.   
 
Buổi chiều, phá Tam Giang với sóng nước bao la trải dài đền tận chân trời, trong sự tĩnh lặng của không gian 
và thời gian, khi bóng mặt trời từ từ chìm khuất sau dãi núi xa, ta nghe tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ, cái cảm giác 
nhỏ bé, cô đơn bất chợt trở về với nỗi nhớ nhung mênh mang bất tận...   
              Chiều trên phá Tam Giang  
               Anh sực nhớ em  
               Nhớ bất tận...     
 
Đó là cảm xúc tạo nguồn cảm hứng cho bài “Chiều trên phá Tam giang của nhà thơ Tô Thùy Yên? Ông sáng 
tác bài thơ “Chiều trên phá Tam Giang” vào tháng 6 năm 1972.  
 
Một ít dữ liệu về nhà thơ Tô Thùy Yên: Tô Thùy Yên tên thật là Đinh Thành Tiên, sinh năm 1938 tại Gò vấp. 
Ông học tại trường Pétrus Ký Sài Gòn, rồi Văn Khoa Sài Gòn. Ông khoác áo quân đội VNCH với cấp bực sau 



cùng là thiếu tá. Ông là một trong những cây bút trụ cột của tạp chí Sáng Tạo  mà ban chủ biên cũng như 
những người cộng tác đa phần đều là người miền Bắc di cư như Mai Thảo, Thanh Nam, Cung Tiến, Thanh 
Tâm Tuyền, Doãn Quốc Sỹ, …  Tạp chí Sáng Tạo chủ trương đổi mới trong thi ca, văn chương, thoát khỏi 
những ảnh hưởng của sáo mòn. Cụ thể vận động cho thơ tự do, trong đó có thơ Tô Thùy Yên.  
 
Ông cũng tham gia viết cho các tạp chí khác cùng chung lập trường trước 1975 như Hiện đại, Thế kỷ 20, tập 
chí Văn, …và sang Hoa Kỳ cộng tác với Hợp lưu. Năm 1995, ông phát hành tập thơ Tô Thùy Yên tại Mỹ   
Bài thơ “Chiều trên phá Tam giang” được Tô Thùy Yên sáng tác trong giai đoạn chiến cuộc khốc liệt.  
Bài thơ gồm có 154 câu chia làm 3 đoạn:  

 Đoạn 1 : 68 câu: Phác họa trận địa phá Tam Giang. Đối thoại cùng người lính CS, phân rõ lằn ranh, 
đấu tranh ai chính nghĩa hơn ai.  

 Đoạn 2: 57 câu: Nhớ người yêu ở Hậu phương. Một ít suy nghĩ về tình yêu của người lính gởi về 
nàng..    

 Đoạn 3: 29 câu: Đối thoại với chính mình. Chân dung tự họa:   
            “Chiều trên phá Tam Giang   
            Có gã hề cuồng buông tiếng cười lạnh rợn   
            Khiến bầy ác thú mà lịch sử sanh cầm cũng chợt hãi hùng   
            Dớn dác ngó”  

 
3. Nhạc phẩm “Chiều trên phá Tam giang”   
 
Bài thơ được cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh dùng đoạn 2, đoạn nhớ về người yêu ở hậu phương và gởi về 
nàng tình yêu và nỗi nhớ của mình để phổ nhạc và trở thành một bài hát gây ấn tượng mạnh mẽ trong tâm 
hồn thế hệ trẻ thời bấy giờ. Và mãi cho đến ngày hôm nay, mỗi lần nghe lại bài hát, tôi vẫn như đang sống và 
hòa mình với nỗi đau, nỗi lo sợ của tuổi trẻ khi mà chiến tranh có thể cướp đi người yêu thương của mình 
không chừa một ai. Ngôn ngữ âm nhạc có sức lôi cuốn mạnh mẽ, thơ ca bản chất đã có nhạc điệu nhưng qua 
kết hợp với âm nhạc, bài thơ như một sức bật, nó là cơn bão quét sạch những tham vọng, những mưu toan 
lợi lọc tầm thường. Và giờ chỉ còn lại gì? là nỗi nhớ bất tận, nỗi nhớ quay quắt điên cuồng:   
             “Chiều trên phá Tam Giang ,  
              Anh chợt nhớ em ,  
              Nhớ ôi niềm nhớ,     
              Ôi niềm nhớ ,  
              Đến bất tận ,   
              Em ơi ,em ơi !”   
 
Ngôn ngữ nhạc của Trần Thiện Thanh trong đoạn này thật lôi cuốn. Người nghe như bị chìm ngập trong nỗi 
nhớ của người lính ở chiến trận. Chúng ta lưu ý giai điệu lúc đầu chậm nhưng rồi chuyển qua từ “Nhớ” thì tiết 
điệu nhạc nhanh hơn, diển tả nỗi cảm xúc dâng trào : “Nhớ ôi! Niềm nhớ! Ôi niềm nhớ. Đến bất tận. Em ơi! 
Em ơi!”  Nỗi nhớ đó qua  miền ký ức của anh, đâu là những  kỷ niệm? Anh đã liên tưởng thói quen mỗi ngày, 
từng sinh hoạt của em:    
             “Giờ này thương xá sắp đóng cửa     
              người lao công quét dọn hành lang  
              giờ này thành phố chợt bùng lên      
              để rồi tắt nghỉ sớm    
              ôi Sàigòn, Sàigòn giờ giới nghiêm    
              ôi Sàigòn Saigòn mười một giờ vắng yên    
              ôi em tôi!  
              Sàigòn không buổi tối”   
 
Ý niệm hiện  hữu của người yêu làm người tình buốt giá. Anh đang nối dài  hiện hữu tại miền giới tuyến cháy 
bỏng với Sài Gòn yêu dấu mang dấu vết, chia sẽ chiến tranh. Sài Gòn buổi tối, với những buổi hẹn hò, đi nhà 
hàng, ăn tối. Và khi chúng mình ra về, Sài Gòn đã về khuya, chúng mình đi qua hành lang của thương xá Tax, 
ở đó người lao công quét dọn hành lang, để còn ra về kịp trước giờ giới nghiêm.   
 
Ôi Sài Gòn giờ giới nghiêm mà tiếng động, sự rộn ràng của một sức sống vụ tắt ngúm. Anh nhớ Sài Gòn ở đó 
có em, những thói quen hàng ngày, những công việc em làm thứ hai, thứ ba, thứ tư, …những sở thích của 



em. Những giờ phút em rời Thư viện để đi rong chơi, anh biết em đang nghĩ đến ngày thi mà tương lai  thúc 
hối, không trì hoãn. Chúng ta đang sống trong thời chiến và mọi ước muốn, suy nghĩ, dự phóng đều trở nên 
mong manh, dễ tan biến như những bọt bong bóng xà phòng:   
            “Giờ này có thể trời đang nắng   
            em rời thư viện đi rong chơi   
            hàng cây viền ngọc thạch len trôi   
            nghĩ đến ngày thi tương lai thúc hối   
            căn phòng nhỏ cao ốc vô danh   
            rồi nghĩ tới anh   
            rồi nghĩ tới anh   
            nghĩ tới anh “   
            Giờ này có thể trời đang mưa   
            em đi dưới hàng cây sướt mướt   
            nhìn bong bóng nước chạy trên hè   
            như đóa hoa nở vội   
            giờ này em vào quán nước quen   
            nơi chúng ta thường hẹn   
            rồi bập bềnh buông tâm trí   
            trên từng đợt tiếng lao xao”   
 
Yêu làm sao những thói quen, những vẽ vời cho tương lai của em. Anh biết giờ này em đang nghĩ tới anh, 
nghĩ tới anh!  Ở đâu cũng cho chúng ta những kỷ niệm.   
        Không gian nào, thời gian nào em còn nhớ?   
        Những ngày nắng em rời thư viện rong chơi sau khi đã học xong cho kịp ngày thi.   
        Những ngày mưa em đi dưới hàng cây sướt mướt, nhìn bong bóng nước chạy trên hè như đóa hoa nở 
        vội. Phải chăng đó là tình yêu của chúng ta?   
        Và những buổi hẹn hò nhau trong quán nước, làm sao anh quên.   
        Các hình ảnh, hàng cây sướt mướt, bong bóng nước chạy trên hè, bập bềnh buông tâm trí, tiếng lao xao 
        gợi cho ta sự giới hạn, ý thức mong manh  của những người tình,  vội vàng, tội nghiệp.   
 
Bằng giai điệu chậm, kể lể và được kết thúc bằng cuối đoản khúc về nỗi nhớ người yêu khôn nguôi được lặp 
đi lặp lại, Trần Thiện Thanh đã thổi một luồng âm nhạc đẩy sự xúc cảm của cô Sinh viên bé bỏng Sài Gòn lên 
cao độ, rất dễ thương mà cũng  rất bi ai!   
            “Giờ này thành phố chợt bùng lên   
            em giòng lệ vẫn rất chảy tuôn   
            nghĩ đến một điều em không rõ   
            nghĩ đến một điều em sợ không dám nghĩ   
            đến một người đi giữa chiến tranh   
            lại nghĩ tới anh   
            lại nghĩ tới anh   
            nghĩ tới anh... “   
 
Đến đoản khúc cuối thì đã rõ.  Khi thành phố chợt bùng lên, em dòng lệ chảy tuôn, nghĩ đến một điều em 
không rõ, nghĩ đến một điều em sợ không dám nghĩ, đến một người đi giữa chiến tranh, lại nghĩ tới anh, nghĩ 
tới anh, nghĩ tới anh, …   
        Em không dám nghĩ tới nhưng anh biết, cái chết với em là một điều rất kinh khủng. Chết là gì? làm sao  
        chúng ta có kinh nghiệm về cái chết?   
        Chết là một thỏa hiệp, một cái bắt tay rất lạnh lùng. Chúng ta sống có nghĩa là chúng ta đang chết. Do đó 
        chúng ta nếu chọn lựa được một cái chết hào hùng thì tốt bao nhiêu.   
        Nhưng nỗi sợ hãi của em thì anh trân trọng và anh hằng đọc trong từng ý nghĩ trong đôi mắt của em.   
        Ôi em yêu dấu! nếu có một ngày không còn anh.   
 
Bài hát “Chiều trên phá Tam giang” tôi đã nghe qua hai người hát: Ca sĩ Thanh Lan, cố nhạc sĩ Nhật Trường.  
Khi nghe bài hát này, cảm xúc của tôi dâng trào. Tôi thương Sài Gòn, thành phố một thời huy hoàng của tôi, 
của chúng ta, những hàng cây, những con đường, những khu thương xá, những rạp chiếu phim một thời chất 



chứa biết bao nhiêu kỉ niệm, …   
 
Tiếng hát của Thanh Lan ngày nào là tiếng khóc nức nở của cô sinh viên bé bỏng Sài Gòn, kể lể với người 
yêu cuộc sống của mình trong thành phố chiến tranh, ban ngày nghe tiếng bom đạn vang xa ở ngoại ô, thỉnh 
thoảng đối phó với hơi lựu đạn cay . Ban đêm nghe sự yên ắng của thành phố Sài Gòn giờ giới nghiêm,  lo 
lắng cho số phận của người tình ngoài chiến trận.   
 
Tiếng hát Nhật Trường là sự thể hiện tình cảm của người lính chiến ngoài chiến trường lo lắng về hậu 
phương, nơi không có giao tranh nhưng có lựu đạn cay, có pháo kích, có giới nghiêm,  gửi gắm về em, người 
yêu ở thành phố, hình dung những sinh hoạt của người tình với nỗi nhớ khôn nguôi.  
 
Một ít  dữ liệu về cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh:   
 

 Nhạc sĩ TTT sinh năm 1942 tại Phan Thiết, ông nguyên là GS Trung học, ông tốt nghiệp khóa Hạ sĩ 
quan năm 1956. Sau phục vụ tại Cục Tâm lí chiến Bọ Tổng tham mưu QLVNCH từ năm 1965 cho đến 
năm 1975.   
Ông chủ trương ban nhạc Tiếng hát đôi mươi, một ban nhạc ca ngợi hình ảnh người lính với tập hợp 
những bài hát vui tươi, sống động.   
Ông đóng vai cố Đ/úy Nguyễn Văn Đương cùng với ca sĩ Thanh Lan vai người vợ của Đại úy Đương là 
Nguyễn Thị Lệ, nhạc phẩm nỗi tiếng gây xúc động mọi người là “Trên đỉnh mùa đông” được dựng 
thành phim.   
Sau năm 1975, ông nằm trong danh sách những nhạc sĩ bị cấm hoạt động.   
Năm 1985, ông được chính quyền cho phép hoạt động trở lại và mời cộng tác nhưng ông từ chối.   
Trần Thiện Thanh bị ung thư phổi và ông mất vào ngày 13 tháng 5 năm 2005 tại Quận Cam,  Hoa Kỳ    
 

Sáng tác:  
 
TTT sáng tác khoảng 100 ca khúc, trong đó có những bài nỗi tiếng.: Anh không chết đâu em, ai nói yêu em 
đêm nay, anh về với em, bảy ngày đợi mong, …  
  
 


