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ĐỒNG LẦY 

 

 

Ngày ấy tuy xa mà như còn đấy. 

Tuổi hai mươi, tuổi bước vào đời 



hồn lồng lộng cao, gió thổi chơi vơi, 

bốn phía bao la chỉ thấy 

chân mây rộng mới tuyệt vời. 

Ngất ngây làm sao ngờ tới 

bùn đọng hồ ao mạn dưới phục chờ? 

Tuổi hai mươi, tuổi của không ngờ, không sợ, 

viển vông, đẹp tựa bài thơ,mơ ước, 

đợi chờ vĩ đại… 

 

Nhưng rồi một sớm đầu thu mùa thu trở lại. 

Tuổi hai mươi mắt nhìn đời trẻ dại, 

ngỡ cờ sao rực rỡ tô thắm mầu xứ sở quê hương. 

Có ngờ đâu giáo giở đã lên đường 

hung bạo phá bờ kim cổ, 

Tiếng mối giường rung đổ chuyển non sông. 

Mặt trời sự sống thổ ra từng vũng máu hồng. 

Ôi tiếc thương bao mùa lúa vun trồng. 

 

 

 

THE MUDDY FIELD 

 

 



That day, though long ago, seems still here. 

At twenty, entering the adult life, 

the spirit was high, the breeze slight, 

from the four corners of the earth the only sight  

was the newhorizon, spectacular and wide. 

In ecstasy, how could I suspect 

the stagnant mud lying in ambush at the bottom of the lake. 

At twenty, the age of innocence and fearlessness, 

with fanciful ideals as beautiful as a poem, 

wishing, dreaming, expecting something  gigantic… 

 

Then on an early fall day, autumn came back. 

The naiveté at twenty, thought the gleaming 

starred-flag would bring splendors to the native land. 

Unaware that it was the onset of a treachery   

that brutally demolished new and old boundaries. 

The sounds of destruction devastated the nation. 

The sun, the symbol of life, spewed out puddles of red blood. 

Oh, how I mourned the ruination of the nurtured rice harvests. 

 

Một mùa thu nước lũ trở thành bùn nước mênh mông. 

Lớp lớp sóng hồng man dại 

chìm trôi quá khứ tương lai. 

Máu, lệ, mồ hôi, 

 rớt rãi, 



đi về, ai nhận ra ai. 

Khiếp sợ, sững sờ, tê dại. 

Lịch sử quay tít vòng ngược lại, 

thời hùm beo rắn rết công khai, 

ngàn vạn đấu trường mọc dậy giữa ban mai. 

Đúng lúc đất trời nhợt nhạt 

bọn giết người giảo hoạt 

nâng cốc mừng thắng lợi liên hoan. 

Điệu nhạc cơ hàn thăm thẳm miên man 

điệp khúc lìa tan thúc giục, 

ngục tù cất bước oan khiên, 

thành thị, thôn quê,  

sơn hải trăm miền hội tụ. 

Bãi sú, bờ lau, rừng rú 

thây người vun bón nuôi cây. 

Đạo lý tối cao  

ở chốn đồng lầy 

là lừa thầy phản bạn 

và tuyệt đối trung thành vô hạn 

với đảng, với đoàn, 

với lãnh tụ thiêng liêng. 

 

It was an autumn when the flood turned into an ocean full of mud. 

The savage red waves, one after the other,  

drowned the past, flushed away the future. 



Spattered with blood, blinded with tears,  

covered with sweat and spittle, 

upon one‟s returning: “Who‟s that? Do I know you?” 

Terrified, dumbfounded, numb. 

History abruptly made a complete U-turn, 

back to the age when the beasts reigned openly, 

where thousands of arenas sprung up in daylight. 

And right at the time when the earth and the sky turned ashen 

the gang of treacherous murderers  

raised their glasses celebrating victory. 

The dark melody of poverty and misfortune permeated 

the refrain urged partings, 

and the fateful march to prisons, 

from the cities, to the countryside up on the mountains,  

 down by the sea, all shared the same destiny. 

In the swarm, the reef banks, the forest, 

human corpses were used to feed the plants. 

The supreme tenet  

in the muddy field 

was to betray your teachers and doublecross your friends 

and an absolute, unlimited loyalty 

to the party, to your group, 

to the sacred leader. 

 

Hạt thóc, hạt ngô phút  



hóa xích xiềng, 

họa phúc toàn quyền của đảng. 

Dần dà năm tháng mặt ngả sắc vàng, da sắc xám 

đi về ai nhận ra ai. 

Ôi, ngàn hoa run tái! 

Đáng thương giữa chốn đồng lầy 

sậy lúa lau gầy, lạc loài thảm hại. 

Rồi đây khi mặt trời thức dậy 

chắc là hoa đã tàn phai, chẳng còn được thấy. 

Tôi vẫn ngồi yên mơ màng như vậy 

mặc cho đàn muỗi quấy rầy. 

Bóng tối lan tràn khắp lối, không còn phân biệt nổi 

trâu hay người lặn lội phía bờ xa. 

Gai ốc nổi trên da, 

cái họa áo cơm không chừa ai hết. 

Buồn nghĩ tới chuyện xưa Thần Chết 

cùng lão tiều đốn củi già nua. 

Tôi ngước trông xem có một ngôi chùa. 

Ngôi chùa đã trở thành huyễn mộng. 

Con ác điểu hoài-nghi xù đôi cánh rộng 

truy lùng mồ mả cha ông, thánh thất miếu đường xáo động. 

Con thuyền chở đạo nghiêng chao, 

sóng gió thét gào man rợ. 

Tiếng sinh linh nức nở âm thầm. 

Mặt đất tím bầm, tiết đọng. 



 

A grain of rice, a kernel of corn suddenly turned  

into chains and manacles, 

happiness and misfortune are doled out exclusively by the Party. 

And with time, the face turned sallow, the skin pallid 

upon one‟s returning: “Who‟s that? Do I know you?” 

Oh, flowers of all kinds turn pale and tremble in fear! 

Miserable in the field full of mud 

are the straws and reeds - emaciated, wilted, forlorn. 

And when the sun comes up 

the flowers might have withered and no longer existed. 

I sit here, still, with my mind wandering, 

ignoring the pesky mosquitoes. 

Everywhere, darkness spreads, no way to tell  

if it‟s a buffalo or a man or still toiling out there far on the field?  

Goosebumps surface on my skin, 

the curse of having to feed and clothe oneself spares no one. 

The thoughts bring me to the ancient tale  

about the Angel of Death and the old lumberjack. 

I look up trying to see if there‟s a pagoda somewhere. 

The pagoda has become a chimera. 

The wicked bird of doubt, with its large wings spread, 

hunted down the ancestors‟ tombs; churches and temples disturbed. 

The boat of righteousness floundered, 

savagely the waves roared, the wind shrieked. 



Silently the dead wept, the living sobbed. 

The face of the earth turned dark purple with the coagulated blood. 

 

Lá cờ lật lọng 

nhân buổi dương tàn âm thịnh cao bay. 

Thần tượng cuồng quay, hình thay, lốt rũ. 

Hang Pắc-Bó biến thành hang ác thú. 

Bác Hồ già hóa dạng Bác Hồ-Ly. 

Đôi dép lốp nặng  

bằng trăm đôi dép sắt. 

Bộ ka-ki vàng,  

vàng như mắt dân đen. 

Quỷ quái, đê hèn, lừa đảo! 

Gia tài tra khảo cướp trơn tay. 

Từ buổi quỷ vương hớn hở mặt mày 

đứng trước Đảng kỳ trịnh trọng  

đọc lời khai mạc thủa hoang sơ 

tụ tập đảng viên đại hội dưới cờ 

nguyện đem cuộc đời hơi thở 

đạp bằng, phá vỡ 

ngàn năm văn hiến 

 ông cha. 

Ảo vọng dựng lên một thứ sơn hà 

mê muội, nặng nề, không hề nghiêng ngả. 

Nó lùa, nó thả 



lũ mặt người dạ thú xông ra 

khiến đồng xa nơi mấp mô mồ mả, 

các hồn ma cũng hả vong linh 

vì thấy địa ngục của mình còn ít nhục hình hơn dương thế. 

 

The treacherous flag 

flew high at the time the Yin soared and the Yang sagged. 

Idols wildly pivoted and changed their images and identities. 

Pắc-Bó cave turned into a dwelling for the beasts. 

The old Uncle Ho morphed into Uncle Sly Fox. 

The tire-rubbered sandals a hundred times heavier  

than the ones made of iron. 

The yellow khaki uniform, its yellow hue as sickly as  

the eye‟s color of the poorest citizen. 

Evilish, knavish, treacherous! 

The people were tormented and robbed down to their bare hands. 

From the day the demon prince gleefully  

stood before the Party Flag, solemnly  

reciting the inaugural proclamation 

to the gathering party members 

who pledged to spend their lives 

razing and demolishing  

the thousands of years of cultural legacy  

bequeathed by their ancestors 

in the pipe dream of building the kind of nation 



benumbed, lumbering and steadfast. 

And they opened the cages, 

out came the beasts with the human faces. 

In the countryside, where tombs dotted the landscape, 

the dead were in high spirits, 

for they saw that it was less hellish in their hell than it was on earth. 

 

Mạng sống không bằng con giun con dế. 

Đầu ngẩng lên tuy nhìn thấy trời xanh 

mà chân không thể nào rút khỏi vũng lầy man mọi hôi tanh, 

ma quỷ rình canh nghiệt ngã. 

Rau cháo cầm hơi, mồ hôi tầm tã. 

Bọn sậy lau đã chán cả chờ trông, 

hầu cam phận sống trong bùn xám. 

Đời càng u ám quỷ vương càng đình đám liên hồi 

Ôi, dần dà tôi không phải là tôi, 

một khối rũ mòn, nhức nhối 

mang đầy mộng ước thiu ôi. 

Nếu tôi đổ mồ hôi, mồ hôi sẽ hòa máu phổi. 

Nhưng những niêu cơm quá vơi mà Đảng đem phân phối 

không nhường thịt gân một chỗ để đàn hồi. 

Bao đêm rồi tôi nguyện luyện hồn tôi 

trút bỏ buồn đau tiếc hối,  

nén dập hờn căm dữ dội 

ngày đêm dìm luộc thân tôi  



nhão nhừ, nóng hổi. 

Nhưng làm sao trút và nén nổi 

nhưng làm sao  điếc mù câm nổi 

khi con người chưa sống được bao nhiêu? 

Cũng như khi chưa yêu mến thật nhiều, 

làm sao biết ghét? 

Chỉ quả bóng xì hơi đã bẹp 

mới để cho người, định mệnh giẵm lên trên. 

 

Human lives were worse than those of earthworms and crickets. 

Though the eyes looked upward and saw the blue sky, 

the legs were trapped in the pungent, stinking muddy mass, 

the ruthless devils stood guard. 

Barely had enough to eat, yet still they toiled in copious sweat. 

The straws, the reeds had grown tired of hope  

and accepted their fate - living amid the gray mud. 

The drearier life was, the more the king of evils rejoiced non-stop. 

And step by step, I am no longer myself 

but a painful decimated chunk 

harboring the dreams that have become stale and wretched. 

If I drench in sweat, my sweat will mix with my lungs‟ blood. 

But the meager ration of rice the Party doles out 

does not give the body a chance to gain back its strength. 

Night after night, I have vowed to train my soul  

to lay down the sorrow, pain and regret,  



to supress the overpowering hatred 

which, day and night, boil my body  

till it becomes bushed and burning. 

But how could one lay down and supress, 

how could one be mute and deaf 

when one has not lived long enough? 

Just like when one hasn‟t fully fathomed the depth of love,  

how could one know of hatred? 

Only when the balloon‟s deflated 

then it will let men and destiny trample on. 

 

Còn những đại dương sóng dậy vang rền 

chỉ dịu lắng khi mệt vì bão táp. 

Tôi ngồi yên nghe thời gian chậm chạp, 

mang tâm hồn thấm hết cảnh trăng suông. 

Trên đồng không nước lội sương buông 

cây cỏ lạnh mờ hoang vắng. 

Ôi những bờ xa, lời xanh nhạc nắng! 

Nếu có kẻ cho đời là cay đắng 

hãy vào đây nếm thử vị đồng lầy 

cho dạ dầy, óc, 

 tim, lưỡi, cổ 

 biết biệt phân tân khổ ngọt bùi. 

Giữa biển vui không hiểu tiếng cười 

là những kẻ cuộc đời chưa dậy sóng, 



trời cao biển rộng, có cũng như không. 

Một tiếng quạ kêu ảo não rỏ xuống đồng. 

Tôi tỉnh hẳn, trở về cơn ác mộng. 

Muỗi nhơn nhơn từng đàn vang tiếng động, 

những con cưng của ngừng đọng tối tăm, 

chúng trưởng sinh trong đêm tối nhiều năm, 

nên chúng tưởng màn đêm,là ánh sáng. 

Ếch nhái vẫn đồng thanh đểu cáng 

chửi bới mặt trời,  

ca ngợi đêm đen. 

Lũ sậy lau còm cõi đứng chen 

hơi có gió là cúi đầu rạp hết. 

 

And the oceans with the great thundering waves  

will only calm when exhausted with the storms. 

I sit there, listening to the slow pace of time, 

while my soul soaks up the moon-lit landscape. 

The dew is descending on the empty field, 

the scenery is cold, foggy,and melancholy. 

At the distant shores where the music‟s sunny and lyrics glowing, 

if someone thinks his life is full of bitterness,  

come here and try the taste of the muddy field 

so his stomach, his brain,  

heart, tongue and throat will be able to tell the differences 

between the sweeet and the sour, the joy and the grief.  



In the ocean of merriment, there‟s no appreciation for a laugh. 

For someone whose life is without tempest, 

even the vastness of the universe is naught. 

A crow drips its sad, forlorn cry on the field. 

I become fully awake and return to the nightmare. 

The mosquito swarms - callous,, indifferent, noisy in flights - 

are the favorite sons of stagnancy and darkness. 

Having grown up in the blackness of night for so long, 

they mistook it for light. 

The toads and frogs are still singing the perfidious songs 

in unison, vilifying the sun, 

flattering the black night. 

The thin straws and reeds standing closely together, 

will kowtow even at a wisp of the wind. 

 

Bát ngát xung quanh một mầu khô chết. 

Đồng lầy mỏi mệt,  

lặng câm lũ kiến đi về. 

Ôi, cuộc đời hay một cơn mê 

Mà người ngựa, trâu bò giống nhau đến thế! 

Những chiếc sơ-mi bỏ ngoài để che bụng phệ! 

Đi về chễm chệ xe “Dim”. 

Lúc vuốt xoa, lúc hăm dọa lúc gật gù 

với một lũ lù lù rác rơm ẩm mốc. 

Những loài thảo mộc ngu ngốc, ù lì, nhẫn nhục 



nằm đợi ngày tàn mục thối tha 

mặc cuốc kêu thê thảm đêm ngày, 

xác gầy, khổ não. 

Bọn gỗ đó phải chờ giông bão 

mới chịu ào ào nhổ rễ đứng lên. 

Nhưng hình như Trời đã bỏ quên 

mảnh đất đồng lầy xám ngắt, 

như  tôi vẫn ngồi đây héo hắt 

mắt thâm quầng trông ngóng trời xanh. 

Bốn chung quanh ếch nhái vẫn đồng thanh 

la ó mong làm hỏng tim hư óc 

để trai tráng say mùi chết chóc, 

để người già yên vui tang tóc, 

tóm lại là để tình nguyện ly tan. 

Nhưng mặt trời mùa thu mà như tiết đại hàn. 

Súng ống từng đoàn, run run nhớn nhác, 

 

The color of the vast open space around is that of barren and death. 

The muddy field is weary,  

silently the column of ants marches to and fro. 

Is this a real life or a bad dream 

where men, horses and oxen are so much alike? 

The shirttail is pulled out to shield a hanging belly full of fat! 

Sitting haughtily while being chauffered in a “Zim”. 

Cajoling in one moment, threatening in the next, head nodding,  



consenting with a heap of moldy straws and trash. 

The plants and trees - inane, stupid and submissive - 

lie there, waiting for the day they will decompose and turn putrid, 

ignoring the relentless plaintive pleas  

from gaunt and distressed birds. 

That wooden bunch will have to wait for the storms to come 

to uproot themselves in drove and stand up. 

But it looks as if God has forsaken 

this pallid muddy field, 

and me, for I have been sitting here, miserable and wilted, 

casting my weary eyes upon the blue sky with hope. 

All around, the frogs are still hollering in chorus 

to maim hearts and harm brains, 

making the youngsters rejoice killing, 

and the elders content with the tragic deaths and losses, 

in short, inflicting a voluntary parting. 

But why is it that the autumn sun brings the arctic air? 

They carry arms, march in groups yet uncertain, nervous, 

 

đảng lùa đi, tan tác thương vong. 

Mái ngói, mái tranh lệ thảm ròng ròng 

nhỏ xuống bốc hơi trong lòng vạc bỏng. 

Đảng dữ thét gào,  

 hóc xương ngang họng, 

giọng thều thào, gượng gạo hung hăng. 



Lưới thép nền chuyên chính tung quăng, 

khốc liệt, bậy xằng, ức oan, cay đắng 

dân đen tay trắng cam đành. 

Từ rừng núi hoang vu đến phố xá thị thành, 

từ hải đảo xa xôi tới ruộng đồng bát ngát, 

mầu áo vàng cảnh sát 

tràn lan, nhợt nhạt cả mầu xanh. 

Cuộc sống đồng lầy rợp rát, nhoét toanh 

bom đạn chiến tranh còn giật giành  

chút da thảm hại. 

Cái cảnh mười đi, hai ba trở lại. 

cái cảnh một trai giành nhau chín gái 

đương diễn ra và vẫn còn diễn mãi 

nếu đảng còn nắm vận mệnh tương lai. 

Lũ sậy lau xưa chỉ biết thở dài 

cũng phải ngước trông đất trời vấn hỏi. 

 

Trăng lặn …sao tàn… 

Bình minh không mong mỏi từ từ xuất hiện trong sương. 

Một bình minh héo hắt thảm thương 

 

the Party eggs them on, bringing about dispersion and deaths.  

Tears fall incessantly – in families, no matter poor or rich – 

hit the bottom of the scorching caldron and then evaporate. 

The Party screams in madness,  



with a bone stuck in its throat, 

its voice breathless, its ferocity just a forced bravado. 

The totalitarian iron net is cast. 

It‟s brutal, wrongful, unjust, bitter, 

the pooorest citizen swallow their fate. 

From the barren mountains to the busy city streets, 

from the remote islands to the vast rice fields, 

the yellow hue of police uniform is 

ubiquitous, the greenness pales.. 

In the muddy field life is wretched and torn, 

yet bombs and bullets still fight to take claim  

of the miserable piece of skin that is left. 

The scene of ten men going away only two or three come back 

the scene where nine girls fighting each other to win just one man 

is happening and will persist  

as long as the Party holds the future in its grip. 

The straws and reeds, used to sigh in distress since long ago, 

now look up at the sky and ask:  why? 

 

The moon faded… the stars dimmed… 

The unwanted dawn slowly emerges amid the fog. 

A miserable and wilted dawn  

 

đẩy dân tộc trên giường xuống đất. 

Hãy lắng nghe một điều chân thật 



bình minh đây đau khổ nhất địa cầu. 

Nó báo hiệu một ngày không một phút 

thảnh thơi, thoải mái, ngửng đầu. 

Bình minh đây muôn thuở một mầu 

nó báo hiệu mồ hôi kiệt quệ. 

Những con người, không, những chiếc máy thảm thê 

không dầu không mỡ, hỏng vỡ trước thời gian. 

Hãy coi chừng phải giữ vẻ hân hoan, 

tiếng khóc tiếng than làm yêu ma run sợ. 

Tội chúng phạm vô cùng man rợ 

lộ ra, ai để chúng sinh tồn? 

Nên lo âu, hốt hoảng, bồn chồn, 

chúng nghe ngóng, bỏ tù tiếng nói. 

Hỡi tất cả những chân trời sáng chói, 

hãy hiểu rằng yên lặng nơi đây giữa chốn đồng lầy 

là tiếng nói lâm ly đầy tuyệt vọng. 

Biết bao giờ mùa thu lật lọng 

bị lôi lên giàn lửa trời hè! 

Tôi vẫn chờ trông muôn vạn tiếng ve 

dạo khúc tưng bừng báo trước  

mùa hè khắp nơi đương tiến bước 

tiêu diệt thu đông, lấy lại sắc hồng, 

phá cũi sổ lồng cho đàn chim bất hạnh. 

Nhưng giờ đây thu lạnh vẫn thoả sức tung hoành 

 



that throws the whole population down to the ground from its bed. 

Listen to this one veritable truth, 

this is the most torturous dawn on earth. 

It announces a day with not a single minute 

to relax, to seek comfort, to let people lift their heads up. 

This dawn, with its perpetual monochrome, 

is to presage a total exhaustion. 

The people, no, the wretched machines 

unoiled, unlubricated, break down before their times. 

Still, be aware that you must keep up your cheery attitude, 

for the cries and the laments will make the devils tremble. 

The crimes they committed are so malicious and savage 

if revealed, who would let them live? 

So, they are apprehensive, jumpy and agitated, 

they spy on and imprison the voices. 

To the world, where the horizons are radiant, 

please understand that the silence in this place, on the muddy field, 

is a voice of torment and filled with despair. 

When will the treacherous autumn 

be hauled to the pyre and burned in the raging flame of summer! 

I have been awaiting the chorus of thousands of cicadas, 

in the joyful prelude to announce that  

summer is on the march everywhere 

to demolish autumn and winter, to restore the rosy hue, 

and throw open the cages to free the birds of mishaps. 



But at the moment, the cold autumn still has a free reign, 

 

giết hại mầu xanh, sặc sụa mùi tanh. 

Nó dùng máu hãm những giòng nước mắt, 

vắt những giọt mồ hôi, bịt tiếng người im bặt, 

mong bốn phương lặng ngắt giữa cơ hàn 

để nó tự do vang dạo khúc đàn yêu ma 

lừa bịp người xa, buốt óc người gần. 

Trời đất ơi, nếu có quỷ thần, 

quỷ thần sao dung tha mãi nó? 

Đôi lúc nghe mơ hồ trong gió 

tiếng đời qua sóng đỏ vọng về đây 

Bao ước mơ chìm chết đã lâu ngày lại nghẹn ngào trỗi dậy, 

đau xót, thương tâm. 

Bên ngoài kia cuộc sống vang ầm,  

sao đây mãi âm thầm trong nấm mộ? 

Phẫn nộ oằn lên, bao khổ! 

Không gian hỡi, hãy tan tành sụp đổ 

cho thời gian đừng làm khổ con người, 

cho đười ươi, khỉ đột hết reo cười  

trong tối đen đầy đọa. 

Ôi cái buổi đất trời giáng họa 

cũng là ngày hể hả trái tim đau! 

Nhưng gió kể làm chi chuyện bốn bể năm châu, 

chuyện những chân trời bấy lâu yêu dấu? 



Tuyết ấm rơi, lòng người đôn hậu 

đảo thần ngời sáng ngọc châu. 

 

 

murdering the greenness; the stench permeates the air. 

They use blood to stanch the tears, 

to squeeze out the sweat, to silence the people 

in hope that everywhere is mute amid the poverty and misery 

so they can freely play the diabolic tune, pulling the wool over 

the people in the faraway places and hounding the ones nearby. 

Oh, God! If there really is a God, 

why are they being spared for so long? 

Sometimes, I imagine, coming through the wind,  

the sound of life riding the red waves. 

All the dreams and hopes long thought dead rise again  

in tears, woe, and agony. 

Out there, life is in full blast, 

why is it that this place‟s forever silent in a tomb? 

Bitterness and anger strain to rise, how miserable! 

Space, please disintegrate and shatter into pieces 

so time will no longer torment the human race, 

so the gorillas and apes will stop cheering  

in the oppressing darkness. 

Oh, the doomsday, when it comes, 

will be the day this painful heart is swept away with joy! 



Oh wind, please do not tell the tales of distant places, 

of the faraway horizons that I‟ve long coveted 

where the warm snow falls, and people are kind-hearted 

or of the fairy island that glistens with pearls and jades. 

 

 

Gió hãy thương kẻ bị  

đóng trên tọa độ thảm sầu, 

giấc chân trời mòn mỏi thương đau 

Bốn phía trước sau toàn bóng 

những người trâu đầm mình trong  bùn đọng, 

hoặc trong hầm, trong xưởng giũa gân xương 

để tối về theo lệnh Diêm Vương 

vác bụng đói tới nghe bầy quỷ dữ 

giả danh nghĩa là những vì thiên sứ 

đặt chương trình hút máu mài xương 

nhưng lấy tên xây dựng thiên đường 

để mong mộ thêm nhiều nô lệ mới. 

Tôi không hiểu loài ễnh ương ca ngợi 

cái thiên đường khủng khiếp của ma yêu 

được chúng cho công xá bao nhiêu 

mà đêm tối to mồm đinh nhức óc. 

Ấy, cơm cá ma vương đầy xương hóc, 

hãy coi chừng kẻo nuốt khó trôi qua. 

Cứ ca đi, hơi lạc điệu bài ca 



là Đảng ném toàn gia vào hỏa ngục. 

Tháng năm trôi, mùa thu ô nhục 

vẫn kéo dài ngang  

nửa dãy Trường Sơn. 

Chúng tôi tuy chìm ngụp giữa bùn trơn, 

song sức sống con người hơn tất cả. 

 

 

Oh wind, please have pity on the people  

who are nailed down on this sorrowful coordinate, 

the hope for the faraway horizons is woefully worn out. 

Everywhere are the shadows of 

the human buffaloes immersing in the stagnant mud, 

in the tunnels, in the factories that wear down bones and tendons 

and yet, at night, on Satan‟s decree 

dragging their empty stomach to come and listen to the evils 

who masquerade as envoys from heaven  

and make plans on sucking the blood and grinding the bones  

but saying they are building a paradise 

in hope of recruiting new slaves. 

I don‟t know how much  

the sycophantic toads get paid  

to extol the devils‟ terrifying paradise 

with a deafening tune at night. 

Hey, the devils‟ rice and fish are full of bones, 



and beware! It‟s hard to swallow. 

Go ahead and sing! But if you go off-key even a bit,  

the Party will toss your entire family into hell. 

Day after day, month after month, 

the disgraced autumn still stretches  

over half of the Trường Sơn mountain range. 

Even though we are smothered by the slippery mud, 

the human inner force will prevail over all, 

 

 

Trước sau sẽ vùng lên quật ngã 

lũ quỷ yêu xuống tận đáy đồng lầy. 

Huyệt chôn vùi thu nhục nhã là đây. 
 

Hè xuân sẽ huy hoàng đứng dậy. 
 

Dù chúng tôi hẩm hiu không được thấy 
 

mùa hè xuân thì đời của chúng tôi 
 

cũng làm cho nhân loại đổ mồ hôi 
 

khi tưởng tới bóng cờ ma đỏ ối. 
 

Mặt trời lên cao, lòng tôi nhức nhối 
 

muốn cắt ngay cái phần hôi thối 
 

trên thân mình dằng dặc của thời gian. 
 

Nhưng nổi tiếng lì gan, thời gian thản nhiên từ khước. 
 

Tháng năm nặng nề lê bước,  



 
xót xa, ô nhục, đọa đầy. 

 
Tôi muốn kêu to trong câm lặng, đen dầy 

 
cho nhân loại trăm miền nghe thấy 

 
ồ ạt đổ về đây, lấp hộ đồng lầy, 

 
diệt bầy muỗi độc ngày đêm  

 
phá hủy hồng cầu. 

 
Nhưng giữa bùn sâu ngập cổ ngập đầu 

 
tiếng kêu cứu khò khè trong cuống họng. 

 
 

 

and sooner or later, will rise up, knock the devils  

down to the bottom of the muddy field. 

This will be the grave of the autumn in disgrace. 
 

Summer and spring will stand up in glory. 
 

Although we, the unfortunates, might not see 
 

summer and spring,  
 

our lives would make the human race sweat 
 

when thinking about the devils‟ bloody red flag. 
 

The sun„s rising, my soul‟s anguished. 
 

I‟m anxious to sever the rotten part lumber 
 

on the long-stretched body of time. 



 
But known for its pigheadedness, time coldly resists. 

 
And the days and years lumber on in bitterness,  

 
humiliation and misery. 

 
I want to scream in the silence thick and black 

 
for people from thousands of different places to hear 

 
and then flock over here, and help close the muddy field up 

 
and exterminate the virulent mosquitoes which, day and night, 

 
annihilate the red blood cells. 

 
But buried deep in the mud, 

 
the cry for help wheezes inside my throat. 

 
 
 

Trong khi ấy, những lời lật lọng 
 

 của muôn vàn éch nhái vẫn vang ngân, 
 

bịp bợm xa gần,  
 

năm châu bốn bể. 
 

Tôi biết thế nên càng không thể để 
 

cho thời gian trì trệ nhấc tôi lên 
 

Tôi xiết rên, quằn quại tự tìm đường. 
 

Dầu có phải bồi thường bằng xương thịt, 
 

tôi không thể an tâm nằm hít 



 
mùi bùi đen tanh tưởi, khiếp kinh. 

 
Bốn chung quanh yêu quỷ nấp canh rình 

 
súng ống sẵn sàng nhả đạn. 

 
Con người tôi tiêu điều, nứt rạn  

 
có sợ gì viên đạn oan khiên. 

 
Giải thoát bao đau khổ triền miên, 

 
hồn tôi tới trời quên bay bổng. 

 
Màn thép kia dù không lỗ hổng, 

 
tôi sẽ dùng răng cắn đứt một khâu 

 
dù quỷ yêu bắt được quẳng vạc dầu, 

 
tôi cũng sẽ lao đầukhông hối hận. 

 
Dưới bùn sâu, người trâu lận đận 

 
 
 

Meanwhile, the treacherous lies  
 

coming from thousands of toads still reverberate, 
 

pulling the wool over people‟s eyes here and faraway,  
 

all over the world. 
 

I know that, so I can‟t let 
 

the inert time lift me up. 
 

Writhingly, wailingly I find my own way out. 



 
Even if I would have to pay with my bones and flesh, 

 
I can‟t be content lying low and breathing in  

 
the terrifying stinking stench of black mud. 

 
From all sides, the devils hide themselves to spy on us 

 
with their guns ready to fire. 

 
I, even though dejected and fractured,   

 
fear not the fateful bullet 

 
that would relieve me of the perpetual agony, 

 
and to the sky of oblivion, my soul would soar. 

 
Even though the iron curtain does not have a gaping hole, 

 
using my teeth, I‟ll tear up a link 

 
even though the devil could catch me and toss me into a hot caldron 

 
I would plunge ahead without regret. 

 
Deep down in the mud, the human buffaloes toil, 

 
 
 

đuổi mắt mặt trời theo lệnh ma vương, 
 

lũ tiểu yêu ngang dọc đầy đường 
 

đốc thúc, nghe rình lời than tiếng thở. 
 

Thằng này, sao mặt mày không hờn hở? 
 

Thằng kia, sao dám thở dài? 



 
Lũ chúng bay phải làm việc bằng hai, 

 
để quỷ chúa mừng sống dai trăm tuổi! 

 
Giữa thời gian muôn người đương chết đuối, 

 
lòng cầu sao nhanh chóng khắp địa cầu 

 
đứng đều lên, ồ tới đánh toang đầu 

 
con rắn đỏ vô cùng nguy hiểm. 

 
Nó sinh ra, lớn lên nhờ xúc siểm, 

 
nhả nọc hận thù, phờ phỉnh công phu. 

 
Khéo léo đầu cơ lòng yêu nước đui mù 

 
lậy lục Tầu Nga không hề điếm nhục 

 
đủ hơi sức nó hiện hình phản phúc 

 
ngóc đầu, phì rít, bất nhân,  

 
cắn cổ lê dân, quăng quật mộ phần, 

 
phá đạo phá đời, uống khô sông suối. 

 
Ôi thằng Tây trước kia người dân không tiếc 

 
 máu xương đánh đuổi, 

 
 
 

chasing the sun, per the chief devil‟s decree, 
 

the herds of imps are out on the streets 
 

pushing, spying on the sounds of anguish. 



 
Hey you, why‟s your face not radiant? 

 
Hey you, how dare you sigh? 

 
You people have to work twice as hard, 

 
so the evil king wiil rejoice and live to a hundred! 

 
While millions of people are drowning, 

 
I wish that the world would quickly 

 
rise together and smash the head 

 
of the extremely dangerous red snake 

 
who was born and grew on deceit, 

 
secreted the venom of hatred, and lied about its achievements. 

 
It cleverly used the name of zealous patriotism, 

 
beseeched China and Russia without a shred of shame. 

 
Gaining enough strength, it revealed itself a cheat, 

 
raised its head, flicked its tongue, acted cruelly, 

 
bit the necks of its citizens, turned the tombs upside down 

 
ruined lives, wrecked faiths, sapped streams and rivers. 

 
Oh, the French creeps the people  

 
had thrown out, sparing no blood, 

 
 
 

nay họ xót xa luyến tiếc vô chừng. 



 
Nhờ vuốt nanh của lũ thú rừng 

 
mà bàn tay tên cai trị thực dân hóa ra êm ả. 

 
Lòng ái quốc bị lừa còn đang nằm buồn bã, 

 
đảng gian ma mong kiếm chác thêm gì? 

 
Bay tha hồ viện tới Lý, Trần, Lê, 

 
người dân đã chán chê với cái trò hề  

 
chiến tranh cách mạng. 

 
Cái họ được là khăn tang và nạng, 

 
cái mất đi ánh sáng cuộc đời. 

 
Đảng bắt câm, bắt nói, bắt khóc, bắt cười, 

 
bắt đói, bắt làm, hé răng oán thoán 

 
là tù ngục mục xương độc đoán. 

 
Phải chăng đó là giá công lao huyết hãn 

 
mấy ngàn ngày đánh Pháp những năm xưa? 

 
Biết là bao ô uế, lọc lừa 

 
người dân đã có thừa kinh nghiệm, 

 
bùa phép yêu ma không còn linh nghiệm. 

 
Bạo lực đen ngòm trắng nhởn nhe nanh, 

 
trại lính, trại tù xây lũy thép vây quanh. 

 
Song bạo lực cũng đành bất lực 



 
 
 

are remembered with rueful regret. 
 

Thanks to the fangs and claws of the beasts,  
 

the colonial grip seemed almost tender. 
 

Patriotism, having been conned, is still lying there, licking its wound, 
 

how much more the demonic Party hope to score? 
 

Go ahead, try to evoke the names of ancestral patriots, 
 

the people have had it with the farce  
 

called the revolutionary war. 
 

What they gained were mourning headbands and crutches, 
 

but lost the brightness of life. 
 

The party says silence, says talk, says cry, says laugh, 
 

says starve, says work; if someone dares protest, 
 

the tyranny would put him in jail till his bones crumble into dust. 
 

Is it the reward for our sweat and blood 
 

for those few thousand days fighting the French in years past? 
 

Oh, how shameless, how cunning; 
 

the people have already wised up 
 

and the demon‟s bag of tricks no longer works. 
 

The dark violence flaunts its white fangs, 



 
steel fences encircle the barracks and prisons. 

 
Still, the ruthless power is powerless 

 
 
 

trước sự chán chường tột bực của nhân tâm. 
 

Có những con người giả đui điếc thầm câm 
 

song rất thính và nhìn xa rât tốt 
 

đã thấy rõ ngày đồng lầy mai một. 
 

Con rắn hồng dù lột xác cũng không 
 

thoát khỏi lười trời lồng lộng minh mông. 
 

Lẽ cùng thông huyền bí vô chừng 
 

giờ phút lâm chung quỷ yêu làm sao ngờ nổi? 
 

Rồi đây khi đất trời gió nổi, 
 

tàn hung ơi, bão lửa trốn vào đâu,  
 

bám vào đâu? 
 

Lũ chúng bay dù cho có điên đầu  
 

lo âu phòng bị, bàn bạc cùng nhau, 
 

chính đám sậy lau sẽ thiêu tất  
 

lũ bay thành tro xám. 
 

Học thuyết Mác, một linh hồn u ám 
 

không gốc rễ gì trên mảnh đất ông cha. 



 
Mấy chục năm  

 
phá nước phá nhà, 

 
đã tới lúc lũ tông đồ phải lôi ra pháp trường tất cả. 

 
Song bay vẫn tiệc tùng nhật dạ, 

 
 
 

before the utmost disgust coming from the hearts of the people. 
 

There are people who pretend to be blind, dumb and mute, 
 

but  their hearing is perfect and their vision is farsighted 
 

have already seen clearly the demise of the muddy field. 
 

Although the red snake would have had its skin shed,  
 

it would not escape the immense net of justice. 
 

The divine reasons and righteousness are unfathomable 
 

How can the demons know about their time of death? 
 

And then, when the wind rages, 
 

ruthless devils, where would you hide from the fiery storms, 
 

where would you cling to? 
 

You might get so hysterical and try frantically 
 

to prepare yourself, making plans together, 
 

but it will be the lowly straws and reeds  
 

that will burn the bunch of you down to gray ashes. 



 
The Marxist doctrine, a dreary ghost  

 
that has no roots on our ancestral land, 

 
has been tearing our country and our homes apart  

 
the last few decades,  

 
it‟s time for all its disciples to face the firing squad. 

 
Yet you still enjoy your feasts day and night, 

 
 
 

tưởng loài cây to khỏe chặt đi rồi 
 

không gì nghi ngại nữa. 
 

Bay có hay sậy lau gặp lửa  
 

còn bùng to hơn cả đề đa. 
 

Những con người chỉ có xương da 
 

sức bật lật nhào, tung hết. 
 

Hoa cuộc sống Đảng xéo giầy, 
 

 mong nát chết. 
 

Nhưng mà không, sông núi vẫn lưu hương. 
 

Mỗi bờ tre, góc phố, vạn nẻo đường, 
 

hương yêu dấu còn thầm vương thắm thiết. 
 

Nếu tất cả những tâm hồn rên siết 
 

không cúi đầu  



 
không chịu sống đau thương, 

 
nếu chúng ta quyết định một con đường, 

 
con đường máu, con đường giải thoát. 

 
Dù có phải xương tan, thịt nát, 

 
trong lửa thiêng trừng phạt bọn gian ma. 

 
Dù chết chưa trông thấy nở mùa hoa 

 
thì cũng sống cuộc đời không nhục nhã, 

 
thì cũng sống cuộc đời oanh liệt đã. 

 
 
 

for you think the tall and robust trees have been felled 
 

and there‟s nothing left to fear. 
 

Do you know that the straws and reeds, aflame, 
 

will erupt more than the bodhi and banyan trees. 
 

And the people with only skin and bones 
 

will spring up with power and overturn the whole lot. 
 

The flower of life the Party crushed,  
 

hoping for its death. 
 

But no, its scent is still permeating across the nation. 
 

At the bamboo groves, street‟s corners, thoroughfares, 
 

the beloved fragrance still discreetly and intimately lingers. 



 
If all the souls living in agony 

 
would not bow their heads,  

 
and refuse to accept the life of misery, 

 
if we all could reach a decision on a path, 

 
a path of blood, a path of salvation. 

 
Our bones would be crushed, our flesh pulverized 

 
in the sacred flame that punishes the malicious evils. 

 
We would die without seeing the flowers bloom 

 
but we‟d have lived a life without shame, 

 
we‟d have lived a life in heroic glory. 

 
 
 

Nếu chúng ta đồng tâm tất cả 
 

lấy máu đào tươi thắm tưới cho hoa, 
 

máu ươm hoa, hoa máu chan hòa 
 

hoa sẽ nờ muôn nhà muôn vạn đóa. 
 

Hoa hạnh phúc tự do vô giá, 
 

máu căm hờn phun đẫm mới đâm bông. 
 

Đất nước sa vào trong trong một hầm chông, 
 

không phải một ngày thoát ra được đó. 
 

Con thuyền ra khơi phải chờ lộng gió. 



 
Phá xích phá xiềng phải sức búa đao. 

 
Còn chúng ta phải lấy xác làm bè 

 
lấy máu trút ra tạo thành sóng nước 

 
mới mong nổi lên vũng lầy tàn ngược, 

 
nắm lấy cây sào cứu nạn trên cao. 

 
Tiếp súng tiếp gươm bè bạn viện vào, 

 
phá núi vén mây,  

 
đón chờ bão lộng 

 
mới có thể tiến vào hang động  

 
tiêu diệt yêu ma, thu lại đất trời, 

 
thu lại mầu xanh, ánh sáng cuộc đời. 

 
Chuyện lâu dài, sự sống ngắn, chao ôi! 

 
 
 

If we could together agree 
 

to use our fresh blood to nurture the flowers. 
 

Flowers, infused with blood, shall flourish  
 

in all places, and thousands of buds would blossom. 
 

The priceless flowers of joy and of liberty 
 

would only bloom when deeply soaked with vengeful blood. 
 

The country has fallen down into a spike-trap, 



 
it will take more than one day to get out of it. 

 
Like a sailboat at sea needs to await the forceful wind. 

 
To destroy chains and shackles, it takes the power of a hammer. 

 
As for us, we need to put our corpses together to build a raft, 

 
use the gush of our blood to create the waves 

 
in order to rise above the vicious muddy field, 

 
and grasp the rescue pole up high. 

 
Helped with the guns and swords supplied by friends, 

 
we will blow up the mountains, part the clouds  

 
and await the fierce storms 

 
to enable us to enter the caves  

 
to demolish the evils and reclaim the earth and the sky, 

 
take back the greenness, and the light of life. 

 
But, it‟s a long process and life‟s short, alas! 

 
 
 

Nỗi chờ mong thắm thiết mãi trong tôi, 
 

tôi mong mãi một tiếng gì như biển âm vang dội, 
 

một tiếng gì sôi nổi con tim 
 

đã bao năm rồi teo chết nằm im 
 

trong những quan tài hình hài hèn đớn. 



 
Âm tiếng đó dội lan qua các trại tù,  

 
trại tập trung rùng rợn,  

 
làm suy nghĩ  lũ quân thù trâu lợn, 

 
tái tạo niềm tin cho tất cả những ai 

 
đã gần như tuyệt vọng ở ngày mai. 

 
Lũ lau gầy sậy úa, cỏ tàn phai 

 
náo nức,  reo hò, trông ngó. 

 
Âm tiếng đó gây thành giông gió 

 
khắp đại dương cùng khổ âm u. 

 
Chớp xé trời đen, 

 
báo hiệu lũ quân thù giờ hủy thể. 

 
Tôi mong mãi một tiếng gì như tiếng vang ầm của bể, 

 
đồng bào tôi cũng mong như thế. 

 
Tôi lắng nghe hình như tiếng đó đã bắt đầu. 

 
Nhưng tôi hiểu rằng đó là tiếng của lịch sử lâu dài. 

 
Nên trời đêm dù thăm thẳm, ngòm sâu, 

 
 
 

The silent wish persists fervently inside me, 
 

I await something like the thunderous crash of the high sea, 
 

a sound that would enliven the hearts  



 
that have been lying dead for years inside the coffins - 

 
our despicable, knavish bodies. 

 
That booming sound will reverberate to the horrifying prisons  

 
and concentration camps  

 
and will make the beastly enemies think, 

 
restoring the faith in everyone  

 
who‟s almost given up on the future. 

 

The bunch of thin reeds, dried-up straws and wilted weeds 
 

is thrilled, clamoring, expecting. 
 

That sound will bring about the storms and gales  
 

all over the miserable, gloomy oceans. 
 

Lightnings will tear up the black night,  
 

announcing the enemies‟ time of death. 
 

I have been expecting a vociferous roar like that of the high seas, 
 

my people also share the same wish. 
 

I listen, seems like that sound has begun. 
 

But I know that it‟s the resonance of a long-stretched history. 
 

Therefore, though the dark night is an abyss 
 

 
 

dường như vô giới hạn ở trên đầu, 
 



tôi vẫn nguyện cầu, vẫn sống và tin 
 

bình minh tới, bình minh sẽ tới. 
 

Cờ vô đạo đương ngang trời phấp phới, 
 

tôi vẫn mơ chân lý tận xa vời 
 

tới lùa tan ngàn vực tối trên đời 
 

trong hào quang dữ dội hiển linh. 
 

Muôn ầm ầm chấn động trời thinh 
 

báo hiệu bình minh sét nổ. 
 

Ôi, ghê sợ cả một trời phẫn nộ, 
 

cả một trời đau khổ khôn lường 
 

đã bao ngày nén xuốngthảm thương. 
 

Dưới tận đáy đồng lầy tủi hổ 
 

sẽ trào dâng như sóng gầm thác đổ, 
 

bọn quỷ yêu sẽ tới ngày tận số. 
 

Xác lũ bay sẽ ngập đường ngập phố, 
 

máu lũ bay hoen ố cả nền trời. 
 

Kèn tự do đắc thắng nơi nơi 
 

khai mạc bình minh, khôi phục cuộc đời. 
 

Ôi, tôi sống và tôi chờ đợi 
 

ngày triệu triệu trái tim bùng nổ tung trời. 
 



 
 

and seems infinite up above, 
 

I still pray, still live and still believe 
 

that dawn will come, and indeed, coming it will be. 
 

While the immoral flag‟s still flapping in the sky, 
 

I still dream of an ultimate truth 
 

that‟ll come and chase away the darkness on this earth 
 

in the brilliant glow that is glorious, almighty, and sacred. 
 

Myriad rumbles will shatter the quiet sky 
 

announcing the thunderous dawn‟s ready to blast. 
 

Oh! Behold the overwhelming sky filled with wrath, 
 

the overwhelming sky filled with immeasurable agony 
 

that, for eons, has been oppressed miserably. 
 

From the shameful bottom of the muddy field 
 

the rumbles will erupt like waves roar, waterfalls cascade, 
 

and the evils will meet their end. 
 

Your corpses will litter the streets, strew across towns, 
 

amd your blood will blot the sky. 
 

The sound of the triumphant trumpet of freedom is all over the place, 
 

inaugurating the new dawn, restoring lives. 
 



Oh, I‟ll live and I‟ll await 
 

the day millions of hearts explode and blow up the sky. 
 

 
 

Đêm đồng lầy 
 

lõm bõm sương rơi 
 

cú rúc, trăng buồn 
 

rười rượi… 
 

 

Thơ  Nguyễn Chí Thiện 

 

(1972) 
 

 
 

 
 
 
 

Night on the muddy field, 
 

the falling dew makes small,  scattering sounds 
 

owls hoot, moon casts down, 
 

melancholy… 
 

 

Lê Tuấn dịch sang Anh Ngữ 

 

(1982) 
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