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THƯƠNG QUÁ TIẾNG “DẠ” QUÊ HƯƠNG 

****** 

 

ôm nay ngày giỗ bà ngọai vợ tôi. Gia đình tập 

trung đông đủ. Vai vế trong gia đình tôi là cháu 

nhưng lớn tuổi  được ngồi cùng bàn với cậu vợ 

tôi. Sau một vài ly bia, mọi người chuyên trò huyên thuyên và 

chuyện tiếu lâm được tuông trào. Cậu vợ tôi cũng đóng góp một 

bài thơ. Bài thơ: “Tiếng dạ quê hương” do cậu sáng tác thời trai trẻ 

đã được đăng trên báo Phụ Nữ tháng 9/2003. Bài thơ còn được 

nhạc sĩ Hoàng Châu phổ nhạc và ca sĩ Mai Hậu ca trong tiệc cưới 

con trai ông. 

        Nguyên bản “Tiếng dạ quê hương”. 

             Dạ hay “Dọ…a” cũng là dạ thôi 

             Mà nghe thương quá Quảng Nam ơi! 

             Ta đi biền biệt quên ngày tháng 

             Trở lại quê hương, nửa cuộc đời 

 

             Em vẫn chờ ta đó phải không? 

             Tiếng “Dọ…a” chân phương một tiếng lòng 

             Như lũy tre chờ bông lúa trổ 

             Bãi cát chờ in dấu chân quen 

 

             Em dẫn ta đi khắp ngả đường 

             Để nghe tiếng “Dọ…a” của yêu thương 

             Đâu đâu cũng một lời bình dị 

             Mà rất thật tình, rất cảm thông 

 H 



 

             Mai mốt ta lại rời xa quê 

             Em có chờ mong ta trở về? 

             Tiếng “Dọ…a” thay cho lời đáp có 

             Ân cần- nắng hạ đón cơn ve 

 

            Xin cảm ơn em, cảm ơn đời 

            Cho ta tiếng “Dọ…a” thuở nằm nôi 

            Dẫu đi biền biệt quên ngày tháng 

            Trở lại quê hương lớn thành người 

                                                                   ( Võ Duy Anh). 

Trong bữa tiệc vui miệng ông lại kể chuyện ông đã nghe 

thấy. Trong một tiết dạy vị giáo sư nào đó là người Quảng Nam, 

giọng nói khó nghe giảng bài sinh viên nói chuyện ồn ào khi giảng 

xong vị giáo sư bực mình đọc mấy câu thơ giọng Quảng Nam: 

     Chu “choa” cái tiếng Quảng Nam 

     Nói chi như rứa, biết làm răng nghe 

     Không nghe cũng ráng mà nghe 

     Biết mô mai mốt lại về Quảng Nam. 

Mấy ngày sau tôi  về quê Quảng Nam dự đám cưới con của 

chú tôi, làm tôi nhớ lại tiếng Quảng Nam. 

 Dù trong dịp hè chỉ vài tuần về thăm chú tôi nhưng tôi đã 

quen Hạ và yêu Hạ. Thời gian yêu nhau trên hai năm. Tất nhiên rất 

nhiều nhớ nhung khi xa vắng. Cho đến một ngày. Ngày buồn khổ 

nhất của thời cắp sách… Trong lá thư cuối cùng Hạ bảo: “Năm tới 

em lấy chồng anh có ý gì không?” Không biết vì sao lúc ấy tôi 

không trả lời… Và như thế mỗi người có một phần đời riêng. Hạ 

có chồng, tôi có vợ. 

 Hôm nay trên 50 năm tôi trở về dường như chuyện cũ đã phai 

mờ, nhưng những điều nghe thấy trong bàn nhậu trong ngày đam 

giỗ làm tôi chú ý đến tiếng “Dọa” nhiều hơn. Tôi nghiệm ra rằng 



mỗi vùng miền của quê hương đều có đặc trưng “ngôn ngữ” của 

quê hương mình. Quang Nam những từ có vần “ạ” đọc là “ọa” như 

từ “dạ” đọc là “Dọa”, trong bài thơ “Tiếng dạ quê hương” của cậu 

tôi  

Trong tiệc cưới bất ngờ tôi gặp lại Hạ. Hạ chào tôi đặc sệc 

giọng Quảng Nam. Anh Khanh… Tôi ngỡ ngàng bối rối. Hạ nói 

ngay: 

- “Dọa”. Em là “Họa”(Hạ đây). Lại tiếng “Dọa” bỗng dưng 

tôi thấy quen thuộc ấm áp lạ thường. Tôi mơ màng: ”Em vẫn chờ 

ta đó phải không”?...  

Tan tiệc Hạ mời tôi sang nhà dù đã khuya. Căn nhà vẫn y như 

ngày xưa nhưng chung quanh có nhiều đổi thay. Nhà vẫn quay về 

hướng cái bàu cá (ao cá). Vẫn chiếc băng dai cũ ngày xưa tôi 

thường ngồi với Hạ nhìn những cánh bèo trôi. Có những đêm 

chúng tôi ngồi với nhau khá lâu... 

Không gian chìm lắng đưa chúng tôi về quá khứ xa xôi… 

Bỗng Hạ chỉ vào di ảnh trên bàn thờ bảo: ”Chồng em mất đã hơn 

20 năm. Chỉ có một đứa con gái đã theo chồng, em ở môt mình”. 

Hạ rời ghế, vào lục tủ lấy ra xấp vải áo dài ngày xưa tôi tăng cho 

Hạ. Hạ bảo: “Sống với chồng mà xài đồ của người tình là không 

nên. Em nhốt anh vào tủ làm kỷ niệm”. 

-  Em có chồng mà lại nhốt anh.? 

         - Tại sao lúc đó em có ý nghĩ ngộ nghĩnh như vậy. Chúng tôi 

cùng cười… 

Đêm khuya, đường quê vắng người qua lại, tôi chào Hạ. 

Bươc đi mấy bươc nhìn lại tôi thấy trước bậc thềm Hạ đưa mắt 

trong theo. Đời người mau quá. Tôi đã ngoài 70 còn em cũng trên 

60 mươi, nhìn lại chúng tôi hai mái đầu đều bạc. Giá như hồi đó tôi 

ở tại quê nhà tiếng “Dọa”  ăn sâu vào máu huyết của tôi, chắc tôi 

đã lấy Hạ. Nhưng, tôi tha phương cầu thưc. 

Nhìn vào mắt Ha tôi nói: 



Ngày mai anh đưa em đến Tam kỳ tìm một tiệm may thật 

đẹp, may chiếc áo dài này cho em. Suy nghĩ một hồi Hạ đáp: 

- Nếu may rồi sẽ mặc. Áo sẽ cũ, màu kỷ niệm sẽ nát nhàu. 

Hãy để nguyên vào ngăn tủ đi anh. Cho em chút kỷ niệm đến cuối 

đời để nhớ mãi… Trên đường về tôi nghĩ nhiều về Hạ. May mà có 

bài thơ tiếng “dọ…a” quê hương làm tôi nhớ lại. Cho tôi nhặt lại 

ngày xưa mà đã lãng quên tự bao giờ… 

               Xin cảm ơn em, cảm ơn đời 

               Cho ta tiếng “Dọ…a” thuở nằm nôi 

               Dẫu đi biền biệt quên ngày tháng 

               Trở lại  quê hương- lớn thành người 

  Xin lỗi tác giả, cho tôi sữa lại “ba từ cuối” của khổ thơ cho 

phù hợp: 

        Xin cảm ơn em, cảm ơn đời 

        Cho ta tiếng “dọ…a” thuở nằm nôi 

        Dẫu đi biền biệt quên ngày tháng 

        Trở lại quê hương -“bạc mái đầu” 

 

Đỗ Văn Ngọc 

Saigon - Tháng 9/2014 

 

 


