
Chỉ Hai Đứa Mình Thôi Nhé 
  

Hoàng Oanh ngâm thơ trước khi hát rất hay! 
https://www.youtube.com/watch?v=JudbMPQX5Pc 

  
Khi nghe bản nhạc này lần đầu tiên cách đây không lâu, N đã nghĩ đến 1 
người.  Và chiều hôm nay, N lại nhớ đến bài hát này, lại nghĩ đến người đó, nghĩ 
ngợi nhiều ghê lắm!  Bản nhạc thuộc loại nhạc… sến, và cho đến hôm nay (15 
tháng Hai, 2016), thêm một lần nữa nghe lại, N mới biết bản nhạc này của nhạc 
sĩ Anh Bằng.  Thường thì thiên hạ vô tình như thế đấy, chỉ biết ca sĩ hát bản 
nhạc thôi chứ ít ai để ý đến nhạc sĩ viết nhạc, nên nếu là nhạc phổ thơ thì… thi 

sĩ à, thi sĩ thì càng chả ai thèm biết đến… huhu… 
  
Có 1 vài người trên cõi đời này, mặc dù họ như thế nào, N cũng vẫn thương họ.  Người đó tốt thì N vui và 
hãnh diện nhưng lỡ thỉnh thoảng người đó có lộ ra phần nào cái tính tình… hổng được hay ho cho lắm…. N 
buồn, nhưng hình như tình thương của N dành cho người đó…. dường như cũng chẳng hề suy suyễn, chẳng 
kém đi… Bởi tình thương chân thật đâu có nghĩa là tôi thương bạn khi bạn giầu có, đẹp, trẻ, khỏe mạnh… đến 
khi bạn xuống dốc, già, xấu, bệnh hoạn thì tôi lại hết thương?! 
  
Dẫu biết rằng tình thương yêu cũng vô thường như tất cả những sự việc khác trên cõi đời trần ai, tục đế này, 
dẫu biết rằng anh, chị, bạn đang thương yêu tôi nhưng tôi hiểu.. tình thương yêu đó cũng dễ thay đổi mấy hồi. 
Hơn tất cả, tình cảm của con người mong manh như nắng vàng buổi sáng, như giọt sương đọng lúc sớm 
mai... Ai mà chẳng có lần không bị phản bội, và ai dám vỗ ngực tự xưng chả bao giờ mình bội phản?  Dẫu biết 
ở vào cái tuổi này… thì còn yêu với đương gì được nữa… nhưng… không hiểu sao tôi vẫn có thể yêu, tim tôi 
vẫn hồi hộp đợi chờ, vẫn thấy lòng bồi hồi rung động, thấy nhung nhớ, nhớ nhung thật nhiều… cho dù tôi biết 
rõ đó là một tình yêu vời vẽ! 
  
Khi xem phim “Máu nhuộm bãi Thượng Hải”; N đã khóc khi nghe nhân vật chính nói với người yêu:  “Anh 
biết em yêu anh nhiều lắm.  Em càng yêu anh nhiều hơn những khi anh cơ cực, khổ sở, đường cùng…” 
Cho dù biết đó chỉ là một sản phẩm tưởng tượng mà thôi, chỉ là phim ảnh… nhưng cách đây hơn 30 năm; N 
đã mê xem phim này và mối tình ngang trái của 2 nhân vật chính, rất thích xem!  Phim được lồng trong thế 
giới của băng đảng, tình yêu nước, tình yêu không thành, trả thù, mafia đánh đấm nhau.  Chỉ có duy nhất bộ 
phim này, sau đó 1 thời gian dài sau… là N xem lần thứ hai, cho dù Châu Nhuận Phát không phải là tài tử mà 
N thích.   
 
Bản nhạc, theme nhạc chính của phim mỗi khi được hát vang lên, nghe phê ơi là phê: 
https://www.youtube.com/watch?v=QgoSvOC3jGE 
Lưu Đức Hòa 
https://www.youtube.com/watch?v=LIf5jZrDx28 
  
N là người đã bị ảnh hưởng phim ảnh, nhạc, truyện quá nhiều.  N là người không thực tế, rất nhiều khi không 
dám đối diện vào sự thật. 
  
* Tình cảm giữa hai người không phải lúc nào cũng tự nhiên mà có, do duyên nghiệp, nhiều khi có những 
chuyện xẩy ra đẩy đưa người này đến gần với người kia, cho họ có nhiều cơ hội hiểu nhau và thương yêu 
nhau hơn.  Lúc N bị xa cơ thất thế, lúc N bị người ta vây đánh (hổng phải là đánh đập đâu nha, hihi…), lúc N 
bị thương tổn về mặt tinh thần hay vật chất; người nào đã thật sự quan tâm đến N, đã an ủi, đã sát cánh bên 
N; những người bạn đó, N sẽ không bao giờ quên họ cả, vì ngoài tình bạn, tình bằng hữu; những người bạn 
chân tình đó cũng là người ơn của N.   Và các bạn ơi, N không phải là 1 người dễ vô ơn.  N có thể là 1 người 
dễ tha thứ, dễ quên đi những gì người khác làm cho mình khổ não nhưng N lại không bao giờ muốn quên 
những ai đã đưa bàn tay ra cho N nắm, ai đã kéo N lên, ai thông cảm, chia sẻ và hiểu N. 
  
“Chỉ hai đứa mình thôi nhé”; người mà N nghĩ đến khi nghe bản nhạc này cũng là người mà N viết 1 đoản văn 
ngắn và làm thơ bài “Diễn đàn có hai người”.  Nhưng.... hihi... người yêu này lại là một người hoàn toàn “ảo” 
mới chết chứ. Đúng đó, “chàng” là một “sản phẩm” hoàn toàn do N tưởng tượng mà thôi.  Đã bảo N là người 

https://www.youtube.com/watch?v=JudbMPQX5Pc
https://www.youtube.com/watch?v=QgoSvOC3jGE
https://www.youtube.com/watch?v=LIf5jZrDx28


lãng mạn lắm mờ, mà người loãng moạn thì dĩ nhiên rất hay mơ, mơ tưởng và tưởng tượng chuyện chẳng thể 
nào có thật! 
 

Diễn đàn có hai người 
Diễn đàn chúng mình chỉ có hai ta 
Quá đủ rồi ha, vui quá anh à 
Hai thành viên thương nhau, 
nghĩ đến nhau miên viễn! 
Mình chẳng cần thề thốt với địa thiên 
Nhưng tình bạn quí hóa, nghĩa nặng tình bền 
  
Mình chỉ thương nhau thôi, không yêu 
Em cảm ơn anh đã thương và hiểu 
Nhờ có hai người, chẳng thấy cô liêu 
Nhờ có tình anh, em thấy vui nhiều 
  
Diễn đàn hai người, chỉ hai người mà thôi 
Diễn đàn chúng ta chỉ một cặp đôi 
Không nhận một ai, không thêm, không bớt    
Không ai gây hấn, không ai lôi thôi 
Anh thương mến ơi như thế đủ rồi! 
Thêm người thứ ba sẽ thêm phiền muộn 
Càng thêm nhiều người, rắc rối thêm thôi! 

  
Mong người yêu ảo của N luôn yêu N như N yêu người ấy.  Tâm của người thương tưởng tượng này luôn 
bình yên, không muộn phiền, đang thản nhiên, luôn hạnh phúc… 
nn 


