
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Năm nay là năm Rồng – nhưng thiệp Tết lại không có Rồng 

Khác mọi năm, ý tưởng làm thiệp 2012 bắt nguồn từ hai câu chuyện ngắn trong 

một quyển sách dành cho thiếu nhi, “Little Pictures of Japan” (1925) nói về nhà 

thơ Basho ( 1644-1694 ) 

– dịch ý: 

 

 

1. 

“….Khi Basho gặp một đóa hoa violet e thẹn núp dưới lá trên con đường núi, hoa 

bí mật thì thầm với ông. "Dịu dàng, khiêm tốn và đơn giản!", "Đó là những điều 

tuyệt đẹp". Những giọt sương long lanh trên cánh hoa cũng cất tiếng hát  

" Thanh thoát, là điều đáng yêu nhất trong cuộc sống “.  

 

Các cây thông, vẫn mãi xanh tươi giữa những cơn bão mùa đông khắc nghiệt nhất, 

nói về tính kiên cường mạnh mẽ. Núi gởi thông điệp về tính kiên nhẫn, Mặt trăng 

nói về vẻ rực rỡ nhưng đằm thắm! Sông, Rừng và Thác nước đều nói với ông bí 

mật của chúng - và Basho muốn chia sẻ với mọi người những điều bí ẩn mà thiên 

nhiên đã tiết lộ cho mình - vì đối với ông, cuộc sống là một bài thơ tuyệt vời 

 

"Thơ thực sự", Basho nói , "là sống đẹp - sống Thơ hay hơn làm thơ".  

Và bất cứ khi nào ông nhìn thấy một trong những học trò của ông tỏ ra thô lỗ, 

đang trong cơn giận dữ, hoặc hành động thiếu tư cách, ông nhẹ nhàng đặt tay lên 

cánh tay của người học trò trẻ và nói "Nhưng đây không phải là thơ! Đây không 

phải là thơ ” 

 



 

“Trên con đường mòn lên núi 

không đóa hoa nào đáng yêu hơn 

bông violet nhỏ e thẹn 

khiêm tốn ẩn mình dưới lá”         (Basho) 

 

2. 

Một hôm Basho cỡi ngựa dọc đường làng với cậu học trò Kikaku. 

Kikaku là một thiếu niên tốt bụng và vui tính nhưng cũng hơi ngỗ nghịch trong số 

những học trò của Basho. 

Trên đường đi, Kikaku thấy một chú chuồn chuồn bay lượn trước mặt và ngay lập 

tức nghĩ rằng nếu không có đôi cánh, thì chú sẽ nhìn giống như một quả ớt đỏ. 

Kikaku liền ứng khẩu : 

“ Vặt đôi cánh 

chú chuồn chuồn đỏ thắm kia 

Và kìa, 

Một qủa ớt“ 

 

Nhưng Basho dừng ngựa ngay lập tức. 

 

“ Đó không phải là thơ ! “ ông la cậu học trò “ Con có thể gọi một ý nghĩ độc ác 

như vậy là thơ sao ? Vặt đôi cánh của chú chuồn chuồn không phải là thơ. Thay vì 

vậy, con nên đổi lại như sau : 

 

“ Chắp đôi cánh 

Quả ớt đỏ thắm kia 

bỗng hóa thân 

một chú chuồn chuồn “ 



Năm mới, chúc mọi người cùng gia đình luôn khỏe và …..sống “ Thơ ”  ! 
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