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Sau khi bài thơ « Tell her so » và bài dịch của tôi « Hảy tỏ bày » được đăng trên báo điện tử Good Morning 
số 88, tôi đả nhận được một số phản ứng của bạn đọc. 
 
Tôi chỉ ghi lại đây một phản ứng đáng lưu ý. Số là một bạn đọc đề nghị tôi làm một bài thơ hoặc tìm kiếm một 
bài thơ để họa lại, hầu nhắc nhở Phái Yếu, những người bạn đời của chúng ta, rằng cũng thường cần có 
những lời nói và cử chỉ âu yếm chồng mình để tình vợ chồng giữ mối đậm đà như thửo ban đầu. 
 
Chiều ý bạn đọc, tôi tìm lại được một bài thơ mà tôi cho là khá thích ứng với yêu cầu. Đó là bài thơ « Phải 
Nói » của Xuân Diệu. Thật là một sự ngẫu nhiên thích thú khi tác giả (vô danh) bài thơ  Tell Her So và nhà 
thơ Xuân Diệu , xuất phát từ hai nền vãn hóa khác biệt nhau, lại có cùng một số câu chữ na ná để diễn tả 
tâm trạng của mình. Phải chăng điều nầy nói lên một sự thật thường gặp nơi thi đàn quốc tế, đó là hồn thơ 
không có biên giới, vì suy nghĩ cho cùng, lòng con người (và đặc biệt là lòng của thi nhân, lọai người đặc biệt 
nhạy cảm) ở đâu và thời kỳ nào, thì cũng vậy mà thôi. 
 
Xuân Diệu (1917 – 1985), hồn thơ say đắm nhất, rào rạt nhất trong các thi sĩ Việt Nam thời tiền chiến, thôi 
thúc các hiền thê như sau : 
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Yêu tha thiết, thế vẫn còn chưa đủ ? 

« Anh tham lam, anh đòi hỏi quá nhiều. 
Anh biết rồi, em đã nói yêu em : 
Sao vẫn nhắc một lời đã cũ ?” 

Yêu tha thiết, thế vẫn còn chưa đủ, 
Nếu yêu em mà chỉ để trong lòng 

Không tỏ hay, yêu mến cũng là không. 
Và sắc đẹp chỉ làm bằng cẩm thạch. 

Anh thèm muốn vô biên và tuyệt đích, 
Em biết không ? Anh tìm kiếm em hòai. 

Sự thật ngày nay không thật đến ngày mai... 
Thì ái ân có bao giờ lại cũ ? 

Yêu tha thiết, thế vẫn còn chưa đủ, 
Phải nói yêu, trăm bận đến nghìn lần, 

Phải mặn nồng cho mãi mãi đem xuân, 
Đem chim bướm thả trong vườn tình ái. 

Em phải nói, phải nói và phải nói : 
Bằng lời riêng nơi cuối mắt, đầu mày, 
Bằng nét vui, bằng vẻ thẹn, chiều say, 

Bằng đầu ngả, bằng miệng cười, tay riết, 
Bằng im lặng, bằng chỉ có anh biết ! 
Cốt nhất là em chớ lạnh như đông 

Chớ thản nhiên bên một kẻ cháy lòng 
Chớ yên ổn như mặt hồ nước ngủ, 
Yêu tha thiết, thế vẫn còn chưa đủ. 
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