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Thanh Hải là nhà thơ trưởng thành trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. 

Sông Hương Núi Ngự đã nuôi dưỡng tâm hồn nhà thơ trong trẻo mà đằm thắm xuất đời gắn 

bó với cách mạng với quê hương đất nước tới hơi thở cuối cùng. Bài thơ “ Mùa xuân nho 

nhỏ” là tác phẩm nổi bật của ông. Đọc bài thơ người đọc rất ấn tượng với khổ thơ đầu của bài 

thơ: 

“Mọc giữa dòng sông xanh 

Một bông hoa tím biếc 

Ôi con chim chiền chiện 

Hót chi mà vang trời 

Từng giọt long lanh rơi 

Tôi đưa tay tôi hứng” 

Bài thơ “ Mùa xuân nho nhỏ” được ra đời trong hoàn cảnh rất đặc biệt trước khi nhà thơ sắp 

vĩnh biệt cuộc đời. Vậy mà bài thơ vẫn rất trẻ trung và đầy khát vọng cống hiến. Bài thơ được 

cấu tạo theo mạch cảm xúc dạt dào của tác giả. Bằng sự quan sát tinh tế các giác quan nhạy 

cảm nhưng hơn thế là cả một tấm lòng yêu quê hương Thanh Hải đã vẽ bức tranh xuân thật 

nhẹ nhàng đằm thắm giản di nhưng hết sức thơ mộng: 

“  

Mọc giữa dòng sông xanh 

Một bông hoa tím biếc 

Ôi con chim chiền chiện 

Hót chi mà vang trời 

Tín hiệu mùa xuân đã về được nhà thơ cảm nhận bằng thị giác: trên dòng song xanh của quê 

hương mọc lên một bông hoa tím biếc. Màu xanh của song làm nền tô điểm cho màu hoa tím 

biếc. Động từ “ mọc” nằm ở đầu câu thơ gợi tả sự ngạc nhiên vui thú là niềm vui hân hoan 

đón chào mùa xuân đến. Bông hoa tím biếc mang đặc trưng của xứ Huế thâm trầm, mang đặc 

trưng của chiếc áo dài Huế. Bông hoa ấy có thể là hoa lục bình hoặc hoa sung mà ta vẫn 

thường gặp và được cảm nhận qua sự say mê ngắm nhìn của Lê Anh Xuân: 

“ Hoa lục bình tím cả bờ sông” 

( Trở về quê nội) 

Sắc xanh, màu tím biếc đã tạo nên bức tranh xuân với những đường nét chấm phá mặn mà 

đằm thắm. Đó là bức tranh đa chiều mà nhìn vào con người như đọc được điệu hồn quê 

hương. 
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Không gian của mùa xuân được mở rộng theo chiều cao, nhà thơ vui sướng lắng tai nghe 

tiếng chim chiền chiện hót trên bầu trời trong trẻo. Từ “ơi” nằm ở đầu dòng thơ là tiếng gọi 

ngọt ngào xúc động biểu lộ niềm vui ngây ngất khi nghe âm thanh của tiếng chim. Tiếng 

chim chiền chiện hót gọi xuân về hay tiếng lòng náo nức của người dân xứ Huế của người 

dân đất Việt trước xuân sang. Tiếng chim ngân vang rung động đất trời đem niềm vui hân 

hoan trong lòng người. 

Ngắm dòng sông ngắm bông hoa đẹp nghe tiếng chim hót nhà thơ bồi hồi sung sướng bất 

giác đưa tay ra hứng từng giọt âm thanh từng giọt sương sớm hay từng giọt mưa xuân long 

lanh: 

“ Từng giọt long lanh rơi 

Tôi đưa tay tôi hứng” 

Cử chỉ của nhà thơ bình dị mà trân trọng là cử chỉ thể hiện sự xúc động sâu xa. Đó là sự liên 

tưởng đầy chất thơ qua nghệ thuật chuyển đổi cảm giác thính giác thị giác xúc giác đã được 

huy động để cảm nhận những hình khối thẩm mỹ của âm thanh. 

Huế đẹp thơ mộng đã đi vào lòng người đã đi vào thơ ca muôn thuở, mùa xuân xứ Huế đã là 

đề tài để thi sĩ Hàn Mặc Tử viết nên “ mùa xuân chín” cách bài thơ mùa xuân nho nhỏ gần 

nửa thế kỉ: 

“ Trong làn nắng ửng khói mơ tan 

Đôi mái nhà tranh lấm tấm vàng 

Sột soạt gió trưa tà áo biếc 

Trên giàn thiên lí bong xuân sang” 

Như vậy, qua khổ thơ đầu của bài thơ Thanh Hải đã gợi lên trước mắt người đọc bức tranh 

thiên nhiên xứ Huế vào mùa xuân. Bức tranh ấycó bông hoa màu tím, có tiếng chim hát vang 

trời. Đưa đến cho người đọc cảm nhận tinh tế về mùa xuân xứ Huế. 

--Nguồn st-- 
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