
 

 

Tản mạn đôi lời về lễ sinh nhật 
và tản văn “Tiếng lòng” của anh Đỗ Văn Ngọc 

*** 
PK: Nguyễn Thị Ngọc Hương 

 

 Khi cơn mưa đầu mùa mỗi chiều bất chợt mỗi chiều rơi xuống Phố 

núi Pleiku làm vơi đi chuỗi hành trình nóng bức của mùa khô cao nguyên 
hanh hao nắng gió. Mấy cây 

phượng vỹ đã lưa thưa vài hoa đỏ 

đầu cành, ấy cũng là lúc dàn nhạc 

ve sầu gióng giả gọi hè. Bỗng 
dưng trong tôi cồn cào nỗi nhớ 

tuổi thơ, trường xưa, lớp cũ. Có lẽ 

ai cũng hoài cảm trong khúc giao 
mùa này, song giai điệu, tiết tấu 

và cách biểu đạt mỗi người một 

vẻ. 

 Anh Ngọc ! Anh của chúng 
tôi, một cựu học sinh trường Pleiku, một cây viết có tên tuổi trên trang web 

liên trường, đã chọn khúc giao mùa này trở về Phố núi, nơi cất dấu nhiều kỷ 

niệm học trò, bạn bè, thầy cô để làm lễ sinh nhật tuổi bảy mươi “xưa nay 
hiếm” của mình. 

 Rõ là:   Khi ta ở là nơi đất ở 

                     Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn 

                                            (Chế Lan Viên) 
 Anh trở về nơi mảnh đất tình người đã hóa thân theo anh đi suốt cuộc 

đời. Một phố núi hôm nay đến dự sinh nhật anh, có bạn học trò lớp trên, lớp 

dưới. Gái trai đủ cả, tuổi đã lên bà, lên ông quây quần với nhau, những nụ 

cười thân thiện và những cái bắt 
tay không nỡ xa rời. 

 Tôi và nhiều bạn bè thật sự 

xúc động sâu lắng trước sự hiện 
diện của thầy Trung, thầy Hiệu 

trưởng, dạy Toán năm xưa. Vượt 

ngàn cây số từ Vĩnh Long về 

mừng sinh nhật anh Ngọc lên 
tuổi 70. Thầy có già đi nhiều 

nhưng vẫn tráng kiện, phúc hậu, 

hiền lành, thầy về còn mang theo 
nhiều trái thanh long chín đỏ, ngọt ngào, làm quà biếu tặng, do chính bàn 



tay thầy một nắng hai sương gieo trồng chăm sóc. Thầy gởi vào trong mỗi 
trái thanh long có tình thủy chung son sắt, dù có cách xa nhưng lòng vẫn 

luôn thật gần. 

 Buổi lễ mừng sinh nhật anh tại nhà hàng Lâm Viên, diễn ra thật ấm áp 

tình đời, tình người, vợ chồng anh sau những năm dài bôn ba sinh kế để có 
ấm no đủ đầy, nay giữa bạn bè phố núi cả hai người rạng ngời hạnh phúc. 

 Những bài thơ chúc thọ của Ngọc Hương, Quang Diệp, Ngọc Anh và 

một số bạn được nghệ sĩ Lan Hương (vừa là bạn thơ) đọc lên, ngâm lên, với 
âm thanh da diết, nồng nàn... Rồi những món quà của hàng trăm người trao 

tặng, nhỏ thôi nhưng cũng khôn tả 

ân tình, cả anh và chị đều rưng 

rưng nói lời cảm cảm tưởng trước 
một sự kiện và tấm lòng ưu ái của 

mọi người dành cho mình thật đặc 

biệt và trọng đại. 

 Lễ sinh nhật như càng vui 
tươi, nồng ấm hơn khi bước qua 

phần giới thiệu tập tản văn 

« Tiếng lòng », đứa con tinh thần 
mà anh từng chắt chiu, ấp ủ qua 

mạch đời năm tháng, dẫu có chút muộn màng nhưng nay đã đến kỳ sinh nở. 

Có thể nói sống giữa Sài thành đô hội, cuộc đời cũng chông chênh, sóng gió 

trong cuộc mưu sinh đầy rủi ro bất hạnh, vậy mà anh vẫn tỉnh tâm, mở ra 
những góc khuất trong lòng mình, dồn nén những cảm xúc thăng hoa để vỡ 

òa ra một « Tiếng lòng » thánh thiện. 

 Hoàng Đào, một bạn văn thơ trên web LT, đã thay tác giả giải bày 
tiếng lòng, qua từng trang viết có hoài niệm xa xăm và cả tương lai thực tại. 

Lối viết của tiếng lòng là lời tâm sự, mộc mạc, hiền thục, không hoa mỹ 

nhưng có sức thuyết phục bởi tính hàm súc, có nhân cách và xử thế ở đời. 

   « Đọc tiếng lòng thấy lòng vương 
   Người ơi ! mới biết nẻo đường đã qua » 

 Đúng vậy, tiếng lòng đã trải lòng mình, qua tình thầy trò, bạn bè, 

nghĩa vợ chồng, tình yêu và con 
cái. 

 Ngọc Hương xin mạo muội 

đôi lời về tình cha con trong 

« Tiếng lòng » của anh qua bài : 
« Cảm xúc khi con vào Đại học », 

« Tiếng mẹ », « Lần khác nghe 

con », « Thư cho con gái », « Con 
một », « Quả tặng » và một số bài 

có tình tiết về con. Trong bài 

« Con một » : « Có lần con gái 

làm kinh, số trên 40
o
, miệng khép 

lại phải để ngón tay cho con cắn đến rỉ máu mà không hay... ». Sợ con cắn 



vào lưỡi, lo con đau thế là cùng ! Có lẽ trong đời tác giả, có khoảng thời 
gian dạy học, nên mỗi bài viết về con, đều đạt được sự khuyên bảo nhẹ 

nhàng mô phạm, không nuông chìu con vặt vảnh, không cần thiết (trong 

« Quà tặng » và « Lần khác nghe con »). Làm cha làm mẹ ai chẳng vui như 

chưa được vui bao giờ khi con vào Đại học, kết quả của năm tháng đã tần 
tảo nuôi con ăn học cũng là kết tinh hạnh phúc vợ chồng. Anh Ngọc, khi con 

vào Đại học, lại có cảm xúc đằm thắm, tươi mới ngọt ngào hơn. Cũng như 

« Thư cho con gái », tác giả lấy chuyện tình của mình giao thoa với chuyện 
tình vợ chồng con gái để rồi khỏa lấp những khúc mắc đã qua, hướng về 

một tình yêu đích thực, dạy con cách làm vợ, làm dâu. 

 Là tản văn chứa nhiều đề tài toát ra từ « tiếng lòng », như một loại 

khoáng chất quí, trầm tích lâu đời được khai thác. Tiếng lòng đọng lại trong 
ta một tình yêu thương trẻ mãi không già, một nhân cách sống « Không có 

quá khứ thì không có tương lai ». 
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