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Phụ bản: Vì tay bắt giỏi hoặc vì chim bay chậm?
Ngu Yên
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Tạm nhân đồng hành, tất hữu ngã sư yên: trạch kỳ thiện giả nhi tòng chi, kĩ bất thiện giả nhi cải
chi. (Khổng Tử.)
Xin gửi tặng.
Ngu Yên.
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Lời Thưa
Có người hỏi: - Tại sao làm nháp?
Thưa rằng, có hai lý do:
1- Cách đây non 20 năm, Ngu có hùng tâm muốn làm một cuốn tự điển thơ gồm cả đông lẫn tây.
Những cuốn tự điển thơ đương thời nhiều tây thiếu đông. Ngu có đăng lá thư mời gọi nhiều
người cùng nhau làm việc chung, đóng góp cho cuốn tự điển thơ bằng tiếng Việt, trong Tạp Chí
Văn Học dưới thời nhà văn Nguyễn Mộng Giác làm chủ bút. Nhưng không có ai hưởng ứng. Cố
làm cho đúng đắn, làm một mình, vừa làm văn vừa lo cơm áo, làm hoài chưa tới đâu. Bổng thấy
tự điển trên mạng Wikipedia ra đời. Hay hơn, rộng hơn. Đành thôi bỏ cuộc. Học được một điều:
Muốn làm gì, không nên mong chờ ai, và chỉ nên làm trong khả năng mình có thể làm.
2- Làm thật, công phu, rất mất thời giờ. Một cuốn sách nghiên cứu, sưu tầm, phải mất non già
năm năm. Như vậy, chỉ vài cuốn là hết lịch. Ngu lại có vài việc muốn làm, kể cả việc muốn tạo
con robot, tự động biết làm tiền trong thị trường tài chánh để nuôi mình ở không, làm việc ưa
thích. Thôi thì làm nháp. Viết sách nháp ít tốn giờ nhưng sơ sót nhiều lỗi lầm. Nếu còn ở đây lâu
đủ, lúc già hơn sẽ có giờ chỉnh đốn. Lúc đó, có thể sưu tầm thêm nhiều bài thơ hay của các thi sĩ
mới hoặc của những thi sĩ còn sống. Chuyển thơ chắc chắn khá hơn, nghề dạy nghề. Còn nếu
như mình hết lịch, đành phải nhờ người sau sữa chữa. Do đó, Ngu không giữ bản quyền. Dành
việc đó cho người kế tiếp.
Gặp lúc người anh hùng của dân tộc Nam Phi, Nelson Madela qua đời ngày ngày 5 tháng 12,
Ngu nẩy sinh ý định ngưng tập thơ tuyển 19 thi sĩ Nam Phi ở đây với hơn hai trăm bài thơ
chuyển, để làm món quà cuối năm cho mình, cho vợ và cho bằng hữu. Xin gửi ebook này đến
các bạn với lòng quí mến. Xin bạn chỉ cần đọc một bài là đủ.
Đời người vốn để vui chơi. Nếu chơi việc nào thích thú mà có lợi chung, việc đó nên chơi cho
hăng, chơi cho hết mình. Thú vị trên đường đi ra. Không muốn đi cũng phải đi. Sao lại đi một
cách buồn bã?
Ngu Yên
Cuối năm 2013
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Nhập
Sau khi chuyển thơ Federico Garcia Lorca, tôi chọn chuyển thơ Phi Châu, nhất là những thi sĩ
thời danh của Nam Phi, qua ba thế hệ trong và ngoài dòng thơ lưu vong và đấu tranh của Phi
Châu. Sự phát triển và thay đổi trong dòng thi ca Phi Châu cho người đọc ý niệm đồng dạng
những phát triển của dòng thi ca thuộc các dân tộc chậm rãi tiến bộ về văn học nghệ thuật vì
chiến tranh, vì nghèo đói, vì không quan tâm về văn chương nghệ thuật. Tôi cố gắng trình bày
những suy tư cá nhân, không đại diện cho bất cứ phe phái nào, về những nhận xét qua những bài
thơ của nhiều tác giả trong khung cảnh Châu Phi từ thời đấu tranh giành lại độc lập cho tới hiện
tai, đầu thế kỷ 21, cuối năm 2013.
Đặc biệt là dòng thơ đấu tranh của thế hệ thi sĩ trẻ, thế hệ thứ ba, mang nặng tư duy của vấn đề
độc lập, dân tộc và nhân quyền so với sự kích động, nồng nhiệt chống đối của thế hệ thi sĩ thứ
nhất.
Về quan niệm và cách thức chuyển thơ như thế nào, tôi đã trình bày trong tập thơ Lorca. Ở đây
chỉ xin nhắc lại, Ngu Yên không phải là dịch giả chuyên nghiệp, chuyển thơ ra tiếng Việt vì
muốn học hỏi và chia sẻ cùng bằng hữu. Và xin sẵn sàng lắng nghe lời đóng góp và chỉ giáo của
đọc giả, học giả và dịch giả. Đón nhận tại: nguyen112052@gmail.com. Nếu quí vị đọc không
thấy hay, không phải vì thơ họ không hay mà tại người chuyển thơ không hay. Xin thẳng thắn
nhận lỗi.
Tôi không đọc được tiếng thổ ngữ của quá nhiều sắc tộc dân Châu Phi nên chỉ có thể chuyển thơ
từ bản Anh Ngữ. May mắn là nhiều nhà thơ Châu Phi sáng tác bằng tiếng Anh hoặc tiếng Mỹ,
nhất là những thi sĩ lưu vong tại Âu Châu và Hoa Kỳ. Những bản dịch sang tiếng Anh từ thổ
ngữ, tôi xin dùng những mạng lưới có thể tin cậy như:
http://www.poetrysoup.com/poets/south%20african
http://www.poetryinternationalweb.net/pi/site/country/item/10/South-Africa
và những cuốn sách như:
1- Modern African Poetry. Edited by Gerald Moore and Ulli Beier. The Penguin Book. (Viết
gọn: MAP)
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2- The New African Poetry, An Anthology, Edited by Tanure Ojaide and Tijan M. Sallah.
Lynne Rienner Publisher. Boulder London. (Viết gọn: NAP. )
3- The Vintage Book of Contemporary World Poetry. Edit By J.D. McClatchy. (Viết gọn:
VBCWP.)
4- Botsotso. An Anthology of Contemporary South African Potery. Edited by Allan Kolski
Horwitz & Ken Edwards. (Viết gọn: Botsotso.)
5- The Garden Thrives. Twentieth Cenury African-American Poetry. Edited and with an
Introduction by Clarence Major. (Viết gọn: GT.)
Trong phần 2 về các thi sĩ quan trọng ở Châu Phi ngoài Nam Phi. Tôi xin được sử dụng thêm
một cuốn sách khác:
Angles of Ascent. A Norton Anthology of Contemporary Africa American Poetry. Edit by
Charles Henry Rowell. Norton New York, 2013. (viết gọn: A&A)
Qua những chọn lọc của các sách vở và mạng lưới, Ngu Yên xin chọn lại một số thi sĩ có những
nét đặc thù và độc đáo để giới thiệu.
Sau khi lang bang một số thơ thế giới và đời sống, tôi nhận thấy sinh mệnh da đen và da vàng có
nhiều điểm tương tự: Bị đô hộ bởi Tây Phương, bị kỳ thị, tự kỳ thị-chia rẽ, bị bạo quyền bởi
chính người cùng màu da, cùng dân tộc rồi cùng quốc gia và sau hết là dân tộc tính tiêu cực.
Bắt đầu từ nghèo đói, thiếu hiểu biết và thiếu thực tế, dân da màu đã thua sút và bị da trắng đô hộ
từ vật chất đến tinh thần, cả luôn sinh mệnh của con người và sinh mệnh quê hương.
Đời sống tạo ra đặc tính dân tộc từ nguồn gốc, dân da đen có bản sắc dân du mục theo bộ lạc.
Dân Việt có bản sắc dân nông nghiệp, đơn vị gia đình và xóm làng là căn bản xã hội. Đi qua
những giai đoạn bị đô hộ, bị đàn áp, bị chìm ngập văn minh tây phương, cả hai màu da đều có
những áng văn chương đấu tranh mang giá trị lâu dài. Sau khi giành lại độc lập, dân Châu Phi và
dân Việt rơi vào tình trạng tự đấu tranh, nồi da xáo thịt. Chiến tranh liên miên làm kiệt quệ vật
chất và lụn bại tinh thần. Đất nước chậm tiến và tâm tư dân tộc đầy dẫy sợ hãi. Từ đó, nẩy sinh
hèn hạ và tham lam. Sự hèn hạ khiến cho con người bề ngoài mang mặt nạ độc lập tự do nhưng
trong tim là một kẻ nô lệ, một loại nô lệ tân thời. Sự tham lam khiến cho con người tranh giành
quyền lợi ở mọi cấp bậc và mọi tầng lớp của xã hội. Sự tranh giành quyền lợi trong một đám ăn
xin không khác gì sự tranh giành quyền lợi trong giới chính quyền. Còn trí thức? Làm sao người
ta hiểu được sự hủy hoại của sự hiểu biết một cách ngu xuẩn? Nếu cái trí ngủ bị lầm tưởng là
trí thức thì con người chỉ xây dựng sinh mệnh cá nhân và dân tộc bằng giấc mơ.
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Di truyền của bản sắc nông nghiệp khiến cho đa số dân Việt tính toán kỹ lưỡng và thủ thế an
toàn trong sinh hoạt hàng ngày. Tính toán kỹ và hèn nhát chỉ cách nhau một đường ranh như sợi
chỉ. Ganh tị và tham lam tạo ra mưu toan và cướp của thường trực và bất kể lương tri. Hèn nhát
và tham lam tạo ra ngụy quân tử, ngụy trí thức, ngụy đạo đức. Từ đây, muôn vàn bệnh hoạn, ung
thư, tiêm la tàn phá tâm hồn. Nan giải. Da đen cũng trong những hoàn cảnh tương tựa. Cũng cưu
mang nhiều bệnh tật chung phát sinh từ nghèo đói và thiếu hiểu biết. Tâm tư chung của họ cũng
đầy mặc cảm từ tự ty cho đến tự tôn. Chỉ có khác ở gốc gác di truyền của dân du mục. Họ có
phần can đảm hơn ta. Tất cả những điều này đều thể hiện qua văn thơ.
Tôi đã tự hỏi, điều gì đã khiến cho thế giới chiếu cố và ngưỡng mộ văn chương của Châu Phi và
văn chương da đen lưu vong trong thế kỷ 20, 21? Dân Việt cũng có những khổ đau ghê gớm,
những chà đạp nhân quyền tang tận, những mất mát sâu thẳm từ bạo quyền, những tuyệt vọng
của lương tâm, những lỗ sâu mênh mông, thảm họa trong hồn, nhưng sao văn thơ của dân ta lại
không được ngó ngàng? Vì chúng ta kém tài hay vì chúng ta không có cơ hội? Vì chúng ta thiếu
can đảm hay vì chúng ta chưa đạt được sự chân thật làm người?
Có lẽ chúng ta đều giống nhau, không ít thì nhiều, thao thức về hiện trạng và ngày mai của dân
tộc. Không có gì xa xôi, khi chúng ta nhìn đàn con cháu sống xung quanh với những suy nghĩ và
hành động của họ. Là những người đóng góp chữ nghĩa, chúng ta chia sẻ với nhau những bản sắc
kia xuất hiện trong văn chương ra sao? Trong tình thế toàn cầu hiện nay, văn chương nói chung,
thơ nói riêng, được nhìn ngắm và lưu tâm ra sao?
Chỉ tiếc:
Người xưa nói: Tam sao thất bổn. Nguyên bản là một, bản tiếng Anh là hai và bản tiếng Việt là
ba. Vị chi là thất bổn. Bên cạnh đó, tiếng Phi Châu có quá nhiều thổ ngữ và khác nhau tùy sắc
tộc. Cho dù dùng tự điển bách khoa, tự điển Phi Châu cũng không sao hiểu hết những chữ nghĩa
đặc thù. Xin lượng thứ những sai lầm và xin chỉ điểm.
Nói về chuyện dịch, khó kiếm ra khúc chuyện vừa khôi hài vừa ý nhị như chuyển kể lại của nhà
văn Trà Lũ:
".....Rằng gần đây Bộ Y Tế nước Úc Đại Lợi phát động chiến dịch phòng ngừa bệnh phong tình.
Trên tờ quảng cáo chiến dịch họ vẽ hình một cặp nam nữ và hình cái bao cao su ngừa thai với
lời ghi ‘ Tell him : If it’s not on, it’s not on’ . Các cụ thấy chưa, đây là câu chơi chữ tiếng Anh
qúa hay. Nghiã đen nôm na như thế này : Cô hãy bảo anh ta : Nếu anh không đeo bao cao su thì
tôi không cho anh yêu tôi’. Vì bên Úc, ngoài sắc dân da trắng nói tiếng Anh, còn có nhiều sắc
dân khác nên Bộ Y Tế Úc cho dịch lời quảng cáo ra nhiều thứ tiếng. Tiếng VN mình cũng được
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đề nghị dịch lời. Có một ông bạn Miền Nam đã dịch câu trên như thế này:
' Không áo mưa, không mây mưa’.
Các cụ thấy sao? Câu dịch hay qúa chứ, vừa ngắn gọn, vừa đạt ý, vừa văn chương thanh thoát.
Thế nhưng ban giám khảo đã chọn câu của ông bạn gốc Hà Nội, ông dịch rất gọn, đạt ý nhưng
hơi phũ phàng:‘ Không đeo, không đéo’.
Làng tôi đã bò ra cười ngất, các ông thì đập bàn đập ghế, các bà thì đấm nhau thùm thụp. ........
(Trích Lá Thư Canada: Cờ Sáu Sao. Trà Lũ.)
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Phần1: Thơ Tuyển Nam Phi.

210 bài.

1. Dennis Brutus. 019
Dennis Brutus: Nghệ Thuật Hóa Trong Thơ Đấu Tranh. Tùy Luận. 024
Dạ Khúc: Phố Đêm. Night Song: City. 038
Thơ Tù. Poems About Prison. 039
Chuyện Tiếp Diễn Ở Nam Phi. Sequence For South Africa. 042
O'Hare. O'Hare. 046
Banh Gỗ Xanh. Bowling Green. 047
Baton Rouge. Baton Rouge. 047
Vườn Trái Cây Ở Tokyo. Kyoto Fruit Garden. 049
Pittsburgh. Pittsbugh.050
Từ Charlotte Đến Oittsburgh. Charlotte to Pittsburgh.051
Bài Ca Akhenaton/Kinh Cầu/Thánh ca. Akhenaton's Song/Prayer/Psalm.052
Phi Trường Boston Logan. Boston Logan Airport.054
Eichman Điều Khiển Ngũ Giác Đài...Eichman Runs The Pentagon... 055
Cho Bác Sĩ Erich Fromm. For Dr. Erich Fromm.058
Frankfort. Frankfort. 060
Thơ Munich: Đang Lúc Thế Vận Hội. 061
Munich Poem: At The Time of The Munich Olympics 062
Hai Chiến Sĩ Da-ia. Two Zairian Soldiers.065
Tưởng Niệm Leeuwkop. Remembering Leeuwkop. 066
Cho Những Tù Nhân. For Fellow Prisoners.067
Seattle . Seattle. 068
Cho Vaughan. For Vaughan.070
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Cho Amy Goodman Của Dân Chủ Hôm Nay. 073
For Amy Goodman Of Democracy Now.
Báo New York Time, Ngày 29-3-1979. New york Time, 3/29/1979. 075
Nhiều Góc Trong Tim Tôi. In The Alcoves Of My Heart. 077
Chuyến Bay Đi Seatle. Flying to Seattle.077
Cho Yvonne. For Yvonne. 078
Ballard Tên Đường. Ballard Of Street Names.081
Sau Ngày 28 tháng 1, Sinh Nhật 72. Post November 28, My 72nd Birthday. 082
Verona, PA. Vernora, PA. 083
Hát Mừng Lễ Giáng Sinh Ở Pittsburgh. A Pittsburgh Chistmas Carol. 086
Ba tây: Về Thăm Lại. BRazil: Revisited. 088
Cho W.M.S. For W.M.S. 093
Phi Trường JFK. JFK Airport. 093
Đi Tìm Langston?. Looking For Langston?094
Bóng Rặng Thông. Pine Shadows. 098
Nhớ Cairo.Remembering Cairo. 099
Tháng Ba. The March.
2. Sipho Sepamla. 101
Sipho Sepamla: Kỹ Thuật Nhấn Trong Thơ Đấu Tranh. Tùy Luân. 102
Trong Ngày Phán Xét. On Judgment Day.114
Văn Minh, Hahaha! Civilization, Aha! 116
Nói Với Cây Đào. Talk To The Peach Tree. 117
Tôi Nhớ Sharpville. I remember Sharpville. 119
Kể Tôi Nghe Vài Tin Tức. Tell Me News.122
Tâm Nguyện. A wish. 124
Bên Kia Sự Cô Đơn. The Loneliness Beyond.126
Sáng Nay Tôi Đã Thấy. I Saw This Morning. 128
Một Đứa Trẻ Chết Thảm. A Child Dies.130
Như Con Hà Mã. Like A Hippo.132
Hoàng Hôn. At Sunset.134
Bình Minh Như Mọi Ngày. At The Dawn Of Another Day.137
Anh Tôi Đã Chết Như Thế nào. How A Brother Died. 144
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Viên Đạn. Bullets.147
Cho Nụ Cười. For A Laugh.149
Quê Hương. Home.151
Đất Nước này. This Land.154
Khi Tôi Mất Đời Sống Ổ Chuột. When I Lost Slum Life. 156
Màn Trình Diễn Muộn, Thật Muộn. The Late, Late Show. 159
Đảo Biển. The Island. 161
Bà bán hàng. Shop Assitant. 164
Nói Về Sợ Hãi. On Fear.166
Nhật Ký Tình Nhân. A Lover's Diary.169
Cưỡng Hiếp. The Outrage.171
Nhịp Trống. Grum Beat.174
Tìm Về Nguồn Cội. In Search Of Roots.176
3. Keorapetse Kgositsile. 178
Từ Gió Tôi Nghe. The Air I Hear. 180
Tôi Trong Nỗi Sầu Đau. I In The Mourning.182
Gương Soi Không Tiếng hát. Mirors, Without Song.14
Ca Khúc Cho Ilva Mackay Và Mongane.186
Song for Ilva Mackay And Mongane.
Bài Nói Của Ông Mandela. Mandela's Semon.189
Cội Nguồn. Origins.190
Những Tình Cờ Ghi Lại Cho Con. Random Note To My Son. 192
Thần Linh Tạo Dựng. The Gods Wrote.196
Tâm Hôn Phá Xích Xiềng. Spirits Unchained. 200
4. Oswald Mtshali. 202
Trong Căn Lều Zulu Của Tôi. Inside My Zulu Hut. 203
Cưỡi Xe Chiến Mã, Chết. Ride Upon The Death Chariot.205
Ngày Sinh Của Shaka. The Birth Of Shaka.208
Chỉ Là Người Qua Đường. Judt A Passerby. 210
Đêm Xuống Soweto.Nightfall in Soweto.212
Người Bị Xiềng Xích. Men In Chains.215
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Ca Khúc Bình Minh. The Song Of Sunrise.217
Cậu Bé Trên Xích Đu. Boy On A Swing. 219
Phật Và Thần Nữ. Buddha And The Goddess.221
5. Mongane Wally Serote. 229
Lớn Khôn. The Growing. 231
Địa Ngục, Thiện tâm, Thiên Đàng. Hell, Well, Heaven. 233
Người Da Trắng Canh Thức Nhìn Lui. Ofay-Watcher Looks Back. 237
Bóng Hình Di Động: Bra-Zeke Mphahlele.239
Shadow In Motion: Bra-Zeke Mphahlele.
Nóng Nực Và Mồ Hôi. Heat And Sweat. 241
Tặng Những Ai Trong Chúng Ta Đã Sáng Tác Nhạc.243
For Those Of Us Who Make Music.
Khi Đèn Tắt. When Lights Go Out. 245
Đứa Bé Trong Ca Khúc. Child Of The Song. 250
Thành Phố Johannesburg. City Johannesburg. 254
T H E B L O C K S O F A . 257
6. Breyten Bretenbach. 262
Breyten cầu Nguyện Cho Chính Mình. Breyten Prays For Himself. 265
Cánh Lửa. Firewing.268
Giấc Mơ Cũng Thương Tích. 271
Hôm Nay Anh Nằm Xuống. Today I Went Down. 277
Ai Sẽ Là Kẻ Cuối Cùng Ngã Xuống? Who Will Be / The Last To Fall 279
Người Đại Diện Lưu Vong. Exile, Representative. 281
7. Zindzi Mandela. 284
Có Dòng Sông Vô danh Ở Soweto. There's An Unknown River In Soweto. 285
Tôi Nhìn Như Trẻ Thơ. I Saw As A Child. 287
Em Chờ Anh Đêm Qua. I waited For You Last Night. 289

11

Tuyển Tập Thơ Châu Phi. Phần 1: Nam Phi. Ngu Yên. Tập 16.
8. Makhosazana Xaba. 291
Những Bàn Tay Này. These Hands. 292
Thức Dậy. Waking Up. 298
Da Nói. Skin Speak. 300
Khóa mắt. Locked. 301
Lo Sợ. Fear.302
Điệu Múa Này. This Dance. 304
Và Trận Banh vẫn Tiếp Diễn. And The Game Plays On. 306
9. Kobus Moolman. 309
Gửi Người Bạn Ở Scotland. To A Friend In Scotland. 310
Những Ý Nghĩ Trong Bóng Đêm. Reflections In The Dark. 312
Giờ Ngủ. Bed-Time. 314
Ngồi. Sitting.315
Đạo Diễn sân Khấu. Stage Directions. 318
Câu Chuyện. Story. 321
Trong Khu Vườn. In The Garden. 323
Vẽ Phụ Nữ. Drawing Of A Woman. 324
Cảnh Nhìn Từ Xe Lửa. View From A Train. 325
Mưa. Rain.327
Biến Dạng. Transfiguration.328
Làng Limpopo. Limpopo Village. 329
10. Bongekile Joyce Mbanjwa. 331
Khóa Và Chìa Khóa. Lock And Key.333
Lỗi Tại Ai? Who Fault Is It? 336
Tên Cà Nhỏng. The Shack. 339
Tại sao? Why? 342
Tai Họa. The Plague. 345
Tôi Sẽ Luôn Luôn Nói. I Will Always Say.348
Cho Em Có Thể Hiểu. For You to Understand. 352
Dấu Vết. A Mark. 355
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11. Sumeera Dawood. 358
Ra Đi 2. Departure 2. 359
Cục Gạch Đỏ. Red Brick. 361
Dưa hấu Trong Cuống Họng. Watermelon in My Throat. 363
A Frade-One at Heart 365
8:42. 367
Hãy Chế Ngự Em. Dominate Me. 368
Vỡ Mộng. Disillusionment. 369
Giữ Em Ở lại. Make Me Stay. 371
Những Bí mật Khiến Ta Chóng mặt. Secrets Make Us Giddy. 372
Sa Mạc. The Desert. 373
12. Siphiwe Ka Ngwenya. 375
Kliptown Khu Phố Nghèo. Kliptown Shantytown 376
Soweto. Soweto 378
Khoái Giết. Killjoy. 380
Nỗi Buồn Tôi Hiểu (Yêu). The Blues I Know (Love). 385
Lễ Kết Nạp Tự Nhiên. Natural Initiation. 389
Ăn Xin. Begging. 393
Du Đãng Tấn Công. Mob Attack. 395
Meli. Meli. 397
Cho Tôi Hát Một Bài. Let Me Sing A Song. 400
Hillbrow. Hillbrow.403
Em Ngày Xưa Là...You Used To Be...406
Chúng Ta Nhảy Jazz Như Thế Này. We Jive Like This. 408
Nhảy Đi Châu Phi. Dance Africa. 412
13. Allan Kolski Horwitz. 416
Mắt Chim. Bird's Eye. 417
Đàn Ngựa Trắng Hóa Đốm Ingrid. White Horses Flecking Ingrid. 421
Kinh Doanh. Business. 431
Cuốn Theo. Rolling. 435
Đôi Khi Mạng Che Mặt. Sometimes The Veil. 437
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Từ Những Đầu cành Những Nhánh Cây Đen. 440
From The Tips of Blackened Branches.
Kiến Lửa. Red Ants. 443
14. Donald Parenzee. 449
Mất Mát Hiển Hiện. An Apparent Loss. 450
Điều Tôi Thấy. Something I Saw. 451
Nhà. House. 452
Không Còn Gì Nữa. Nothing Else. 453
15. Shakeela Kingzley. 455
Thôi Thì Em Nhắm Mắt. So I Close My Eyes.456
Hãy Ôm Em Một Lúc. Hold Me For A Moment. 459
Thư Khiếu Nại. A Letter of Complaint. 462
Vừa Ngọt Vừa Đắng. Bittersweet.465
Trong Vùng Đất Ánh sáng. In The Land of Light. 467
16. Ronelda Kamfer. 469
Thằng Bé Cardo. Little Cardo. 470
Bà Nội Trợ.The House Wife. 473
Thiếu Nữ Nhà Lành. Good Girls. 475
Chúc Ngủ Ngon. Goodnight. 476
17. Gcina Mhlophe. 477
Thỉnh Thoảng Khi Trời Mưa. Sometimes When It Rains. 479
Vũ Nữ. The Dancer. 484
Ngợi Ca Những Người Mẹ. 487
Với Bạn Đường Chữ Nghĩa. 495
Trang Bị Cho Thành Công. Armed For Success. 498
Ngồi Một Mình Ngẫm Nghĩ. Sitting Alone Thinking. 500
Lịch Sử Là Bi Kịch. History Is A Heavy Matter. 503
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18. Luvuyo Mkangelwa. 509
Quan Sát. Observations. 510
Những Đàn Bà Hát. The Women Sing...512
Hành Trình Mỗi Ngày. Daily Journey. 514
Hồn với Hồn. Soul to Soul. 516
19. Mafika Pascal Gwala. 519
Thế Giới Bên Ngoài. From The Outside. 520
Lời Hứa. Promise. 522
Đàn Con Nonti. The Children of Nonti. 523
Lướt Nhạc Jazz Nam Phi. Kwela-Ride. 529
Gõ-Gõ Nhẹ. Tap-Taping.531
Bonk'Abajahile. Bonk'Abajahile. 534
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Phần 2: Thơ Tuyển Châu Phi
Vài Sinh Hoạt Trong Thơ Đấu Tranh Châu Phi. Tùy Luận.

Angola
Benin ( Dahomey )
Cameroun
Cape Verde Island
Congo Republic
Gambia
Ghana
Guinea
Ivory Coast
Kenya
16
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Madagascar
Malawi
Mali
Mauretania
Mauritius
Mozambique
Nigeria
San Tomé
Senegal
Sierra Leone
Uganda
Zaire
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Thơ Tuyển Nam Phi
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Dennis Brutus
______________________________________________________________________________
BRUTUS, VINCENT DENNIS
(28 tháng 11 năm 1924 - 26 tháng 12 năm 2009 )
sinh tại Nam Phi (South Africa)
Ông hoạt động chính trị, xã hội. Là nhà báo và trên hết là một
thi sĩ tài danh. Nhiều người trên thế giới biết ông qua cuộc
đấu tranh vì sự kỳ thị chủng tộc của Nam Phi trong Thế Vận
Hội quốc tế.
Ông là người Nam Phi gốc da trắng. lai Pháp và Ý.
Tốt nghiệp đại học Fort Hare (BA 1946) và đại học
Witwatersrand cho luật khoa. Dạy học tại các trường trung
học ở Nam Phi.
2008 ông nhận giải thưởng cao quí của Lifetime Honorary
Award của Bộ văn hóa và nghệ thuật ở Nam Phi về thi ca.
Ấn phẩm:
Sirens Knuckles and Boots (Mbari Productions, 1963).
Letters to Martha and Other Poems from a South African Prison (Heinemann, 1968).
Poems from Algiers(African and Afro-American Studies and Research Institute, 1970).
A Simple Lust (Heinemann, 1973).
China Poems (African and Afro-American studies and Research Centre, 1975).
Stubborn Hope (Three Continents Press/Heinemann, 1978).
Salutes and Censures (Fourth Dimension, 1982).
Airs & Tributes (Whirlwind Press, 1989).
Still the Sirens (Pennywhistle Press, 1993).
Remembering Soweto, ed. Lamont B. Steptoe (Whirlwind Press, 2004).
Leafdrift, ed. Lamont B. Steptoe (Whirlwind Press, 2005).
Poetry and Protest: A Dennis Brutus Reader (Haymarket Books, 2006).
____________________________________________________________________________
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Thi sĩ và nhà hoạt động nhân quyền Dennis Brutus đã qua đời thanh thản trong giấc ngủ tại nhà
riêng ở Cap Town vào Thứ Bảy ngày 26 tháng 12 năm 2009. Thọ 85 tuổi.
Trích Bài Phỏng vấn trên Democracy Now, do Amy Goodman thực hiện về Dennis Brutus trong
năm 2005. Bản phỏng vấn còn trong dạng nháp. Chưa phải là bản trình làng, tuy nhiên, bản nháp
thường có những chi tiết gần gũi hơn. Chúng tôi chỉ trích dẫn những câu hỏi và trả lời cần thiết
để biểu dương hai khía cạnh: Nhân quyền và thi ca. Chúng tôi cũng xin phép được "phóng
khoáng" những trói buộc của khác biệt ngôn ngữ và cách diễn tả đặc thù trong đối thoại.
20

Tuyển Tập Thơ Châu Phi. Phần 1: Nam Phi. Ngu Yên. Tập 16.
AMY GOODMAN: Nói về sự cải cách và sự kỳ thị chủng tộc tại Nam Phi, ông Dennis Brutus,
ông đã từng ở tù chung với ông Nelson Mandela trong ngục Robben Island. Các ông đã thoát
ngục cùng một lúc phải không? (Ghi: Nelson Mandela, về sau là tổng thống của Nam Phi, một
nhân vật lịch sử của cả vùng Phi Châu và thế giới.)
DENNIS BRUTUS: Đúng như vậy.
AMY GOODMAN: Chắc ông cũng theo dõi bản tin cựu Tổng thống Mandela công du Hoa Kỳ.
Sẽ gặp gỡ Tổng Thống Bush. Ông nghĩ gì về việc này? Tôi biết có một vài quan tâm mâu thuẫn
giữa những nhà hoạt động (chính trị và nhân quyền) về việc ủng hộ lập trường của Tổng Thống
Bush.
DENNIS BRUTUS: Thế này, lúc trước, có sự khác biệt trong lời tuyên bố của ông Mandela tạo
ra sự phê phán không thuận lợi cho ông ta, không những về chuyện Hoa Kỳ tấn công vào Iraq
mà còn liên quan đến việc tranh cử của ông. Khi đó chúng tôi phải miễn cưỡng có đôi lời tranh
chấp. Thật là ngạc nhiên, giờ đây lúc thăm viếng Tổng Thống Bush, ông lại tuyên bố:" Ồ, bạn bè
thường chỉ trích nhau bằng cách này." Như vậy, có nghĩa là ông đã giảm bớt những phê phán
khắt khe trước đây. Tôi có thể giải thích rằng, ông ta đến Hoa Kỳ chỉ để gây quỹ cho cơ quan từ
thiện của ông sáng lập nên những tuyên bố cần phải lịch sự. Tôi cho là lịch sự một cách quá
đáng. Thật vậy, những người đã từng biết ông như một người nói năng thẳng thắn, lần này không
những ngạc nhiên mà còn là thất vọng. Chúng tôi nghĩ ông nên giữ vững lập trường.
.........................................................................................................................................................
AMY GOODMAN: Chúng ta hãy nói về Dennis Brutus. Cuốn sách mới phát hành, một tuyển
tập thơ tên là Leafdrift. Một số bài thơ sáng tác lấy tên bút hiệu, một số khác viết trong thời gian
ở trong tù. Ông có thể nói về những bài thơ này và chia xẻ với chúng tôi?
DENNIS BRUTUS: Vâng. Bà nói đúng, một số thơ tôi đã viết khi đó là tội ác cần phải công bố.
AMY GOODMAN: Tại sao là Tội Ác?
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DENNIS BRUTUS: Trong khi những người khác bị ruồng bắt, tôi từ trong ngục Robben Island
trốn thoát ra ngoài. Thực tế, hầu như những điều này là mới và quan hệ, đúng ra, với một Nam
Phi mới, thật là ngạc nhiên, khi chúng ta vượt ra sự kỳ thị chủng tộc để lọt vào sự kỳ thị khác
quốc tế hơn. Giờ đây, chúng ta ở trong một thế giới toàn cầu, thực tế là, sự giàu có chỉ nằm trong
tay một nhóm thiểu số; phần đông còn lại là nghèo đói. Theo như tường trình của ngân hàng thế
giới, hàng triệu người sống dưới mức tiêu chuẩn của nghèo khổ, như vậy, trường hợp này làm
cho tình cảnh xấu hơn.
Và điều này đánh động vào Nam Phi. Tỷ dụ như nước uống bị tư hữu hóa, điện dùng bị tư sản
hóa, người ta bị đuổi ra khỏi nơi cư ngụ vì không trả nổi tiền thuê, tình trạng càng ngày càng tệ
hại. Theo ý tôi, tâm điểm của vấn đề là chính phủ Nam Phi, dưới quyền của quốc hội Phi Châu
và Tổng thống Mbeki, đã chọn giải pháp chế độ công ty. Họ nói rằng: " Ô, toàn cầu hóa là
chuyện không thể tránh được". Chúng tôi nghĩ rằng, điều này không đúng. Anh có thể có một
tiến trình toàn cầu hóa mà người ta vẫn có quyền lợi, hoặc giả anh có thể...
AMY GOODMAN: Như thế nào?
DENNIS BRUTUS: Có một tiến trình toàn cầu hóa chỉ nhắm vào phát triển các đại công ty. Cho
những người giàu quyền lợi trừ thuế. Rồi gia tăng thuế trên bánh, đường, cà phê, trà và dầu khí,
dầu xăng, và những thứ này ảnh hưởng đến người nghèo. Mặt khác, giảm thuế trên những thứ
sang trọng, đắt tiền. Như vậy, thật là, toàn cả xã hội đang giữ cho các công ty được sung sướng
và cho phép họ hành nghề ở xứ khác để khỏi trả thuế. Họ có thể trả ít thuế ở Cayman Islands
hoặc ở Bahamas hoặc vài nơi khác. Xã hội này đang cố bảo vệ người giàu và các công ty và thật
sự đã chèn ép người nghèo, áp đặt gánh nặng lên người họ. Điều này ngược lại những gì chúng
ta nghĩ sẽ phải xảy ra dưới quyền hành của Quốc Hội Châu Phi.
AMY GOODMAN: Có bài thơ nào trong tuyển tập Leafdrift mà ông có thể chia xẻ với chúng tôi
không?
DENNIS BRUTUS: Vâng, tôi nghĩ rằng đã đến lúc nên đọc một bài thơ gần với trào lưu phản
kháng. Bà có thể đã biết, tôi nghĩ bà đã đăng bài thơ trên Democracy Now, khi chúng ta cùng
diễn hành chống lại Kofi Annan và Colin Powel và Hội Nghị Thượng Đỉnh Thế Giới về Chương
Trình Phát Triển. Người ta biểu tình từ những xóm nghèo, khu phố đến những khu nhà giàu gọi
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là Santon, nơi có những chi phí khổng lồ. Bà biết không, ăn tiêu phung phí rồi kêu gọi xây dựng
thế giới thành một nơi tốt đẹp. Thực tế, địa cầu này đang trở thành nơi tồi tệ. Do đó, tôi viết bài
thơ như vậy. Tôi sẽ đọc, có lẽ cũng sắp tới lúc biểu tình.
Khi chúng ta biểu tình
đã phải bò
Xuyên bùn lầy lội qua dàn cảnh sát ngăn chận cuộc nổi loạn ở Alexander
(Chuyện trong khu vực dân thiểu số)
Trong khi trẻ con núp sau cửa sổ tối, trợn mắt nhìn,
Một số chúng ta bị ám ảnh những ngày xưa nặng lòng kỳ thị.
Nhưng, rồi, lòng kiên trì ngạo nghễ giục giã con tim, thúc đẩy đôi chân.
Giờ đây, sầu đau cùng phản trắc ngồi rầu rĩ trong tim.
Những khẩu hiệu kêu gào treo trên đầu ảm đạm trong gió bay bụi bẩn.
Chúng ta co rúm dưới thói quen điêu ngoa tái diễn thường xuyên
Tái diễn thường xuyên đầy dối trá.
AMY GOODMAN: Ông vừa đọc bài thơ trong tuyển tập Leafdrift. Vì sao gọi là Leafdrift?
DENNIS BRUTUS: Như vầy, tôi biết có đôi chút khó hiểu. Ý của tôi là vì không tìm ra một tựa
đề nào đầy đủ ý nghĩa . Khi hình ảnh hiện ra trong tôi là những chiếc lá cuốn theo chiều gió rồi
dồn lại vào một góc, như là trôi dạt với nhau. Có nghĩa là một tuyển tập thơ ngẫu nhiên. Một số
bài về thân thế, một số về chính trị. Nhưng tôi cho rằng Leafdrift là chữ đắc địa, gom lại được ý
nghĩa của sự việc liên hệ với nhau.
.........................................................................
GHI CHÚ: Sự trích dẫn những câu phỏng vấn trên cốt để người đọc thấy được con người, tâm
tình và tư tưởng của Dennis Brutus về chính trị và thơ.
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Dennis Brutus: Nghệ Thuật Hóa Trong Thơ Đấu Tranh
Ông có một đời sống dài 85 năm dàn trải qua những thăng trầm lịch sử của quê hương Nam Phi.
Ông hoạt động xã hội và chính trị ngay từ lúc trẻ. Mục tiêu là cổ võ nhân quyền và bảo vệ người
nghèo. Thơ đối với ông, thể hiện qua hai khía cạnh:
- Phương tiện đấu tranh.
- Xúc động trong tâm tình.
Những loại thơ đấu tranh, cho dù là đấu tranh về phương diện gì, rất dễ rơi vào khẩu hiệu tuyên
truyền. Những câu thơ trực tiếp đả phá, những ý thơ thuyết phục bình dân, thường chứa đầy ý, có
khi rất đầy lý luận mà ý tình thì cạn. Người ta thường nói là thiếu lửa.
Trong trường hợp này, lửa thường được hiểu như là nhiệt huyết tạo ra khí thế. Nhiệt huyết phải
có thật từ tâm tư thì cảm xúc mới tạo ra khí thế. Lửa không nằm trong ý, cũng không do câu-chữ
diễn tả, cũng không do hình ảnh dàn dựng, lửa từ chất cảm xúc cao độ thắp vào những con chữ.
Lửa đến từ xúc động thật. Đến từ những điều mắt thấy, tai nghe đã gây ra cảm xúc trong lòng.
Lửa không đến từ nghĩ ngợi. Lửa không đến từ sắp đặt, vẽ vời cho ý tứ, hình ảnh có khả năng
thuyết phục. Lửa không đến từ tưởng tượng hay hoang tưởng. Một người chứng kiến cảnh giết
người sẽ kể lại khác hẳn một người tưởng tượng về cảnh giết người. Cho dù người tưởng tượng
là người uyên bác, thông thái, vẫn không có chất thật trong khi kể và càng không có cảm xúc khi
diễn lại. Với tài năng làm thơ và tâm tình của một chứng nhân lịch sử, mắt thấy tai nghe, Dennis
Brutus đã làm những bài thơ đấu tranh nặng nề chính trị, xã hội, nhân quyền trở thành những
sáng tác văn chương bất hủ.
Ngươi không có tự do khi trí óc bị gông cùm:
nếu quá nhiều dối trá thêu dệt chung quanh
ngươi đang bị bẫy trong lưới giăng lừa bịp
ngươi phục tùng, trở thành tù nhân của lừa đảo,
dù thân xác tự do, cũng không có tự do
ngươi không có tự do nếu trí óc bị gông cùm.
(Seattle)
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Đúng như vậy, Thơ đấu tranh cần sự dễ hiểu và trực tiếp cảm xúc lòng người nên câu thơ và chữ
thơ sinh hoạt trong dạng bình dân, có khi gần gũi với bạch văn. Cần phải có khả năng sáng tạo
cao và mạnh để những yếu tố, chi tiết mang bản sắc bình dân trở thành văn chương. Tài năng của
mỗi thi sĩ sẽ chứng tỏ qua cách "văn chương hóa" những sự việc, lời lẽ bình thường hoặc tầm
thường. "Văn chương hóa" không có nghĩa là bóng bẩy, không có nghĩa là trau chuốt, không có
nghĩa là làm dáng, không có nghĩa là kiểu cách, không có nghĩa là khó hiểu, chỉ có nghĩa là sáng
tạo: diễn đạt cái nghệ thuật thật vào thơ. Cho nên, dù có chửi thề cũng có cung cách văn chương
hóa, mà nói tử tế chưa chắc đã đạt được văn chương.

Văn chương hóa là một cách nói "thông thường" cho dễ chấp nhận. Đúng hơn, gọi là Nghệ
Thuật Hóa. Những sự vật bình thường được làm cho đẹp hơn, hay hơn, giá trị thẩm mỹ hơn nằm
trong tiến trình của nghệ thuật hóa.
Cụm từ Bình Thường có nghĩa như thế nào? Sự vật bình thường bao gồm tất cả những gì xảy ra
trong đời sống, được lặp đi lặp lại. Những phát minh, những khám phá ra ngoài sự hiểu biết của
nhân loại thì không bình thường. Nhưng sau một thời gian, sẽ trở thành bình thường. Như vậy,
công việc làm cho đẹp hơn, hay hơn, giá trị hơn để sự việc bình thường trở thành khác thường,
chắc chắn không phải dễ dàng.
Khác thường, mang bản chất dị biệt với đa số. Ra phố, mọi người mặc áo quần, nếu có ai trần
truồng, người ấy làm việc khác thường. Vào bãi biển khỏa thân, mặc áo quần chỉnh tề, người đó
cũng khác thường. Khác thường là không đồng dạng, không giống bình thường. Bình thường
thuộc về đa số.
Khác thường trong nghĩa tâm lý, là khích động tâm tình ra khỏi trạng thái bình thường. Bình hay
Khác là do người mà ra. Mỗi người phân biệt và đánh giá mức độ Bình và Khác một cách khác
nhau. Trước một sự việc, nghe một lời nói, có người thấy Khác có người thấy Bình. Do đó, mức
độ trung bình chung để phân biệt Bình và Khác thuộc về đa số.
Khác thường, trong nghệ thuật là sáng tạo. Sáng tạo là khác thường, là bất thường, là dị thường,
là phi thường và lạ lùng thay... miệt mài khác miết lại trở về "thường thường" để chuẩn bị cái
khác thường khác... bất thường khác... dị thường khác... phi thường khác... Sự lặp lại, nhái lại
làm cho khác thường trở thành bình thường hoặc thông thường. Đời người chắc không có ai
tránh được chuyện biệt ly, từ giã. Chuyện đó thường. Bao nhiêu ngàn bài thơ viết về chia tay, lặp
đi lặp lại, cho dù tình thật ý hay cũng sinh ra quen thuộc, nhàm chán. Ông Brutus, ghi lại chuyện
bình thường đó qua một cách khác thường. Ba câu kết của bài thơ thật là tuyệt diệu: nhẹ nhàng
mà đau đớn. Lạ lẫm mà quen thuộc. Cảm giác về luận lý khô khốc của phần trên là phần sinh
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hoạt của lý trí chợt biến chuyển như quanh một khúc cua gấp, sang số vào những cảm xúc lãng
mạn và ray rứt:
Tôi không bao giờ nói từ giã.
tất cả chia tay chỉ tạm thời,
không bao giờ kết thúc;
từ giã là việc thừa
hơn nữa, chỉ là tuồng kịch
là ý nghĩ được dự trữ
rồi nói thành lời cường điệu vụng về
vốn dĩ, biệt ly gây ra cảm xúc
rung động làm biểu lộ tâm tình
và điều đó không cần thiết
vì vậy tôi không nói từ giã
không chia tay
không bao giờ nói tạm biệt
nhưng khi tôi vuốt ve những sợi lông măng
trên cườm tay nàng như lời chào im lặng
nàng khóc nức nở nói: Xin đừng sờ tay em.
Nói về thơ là nói về nghệ thuật ngôn ngữ, nôm na, gọi là nghệ thuật của tiếng nói. Nhận xét về
nghệ thuật này, làm nghệ thuật này , có hai cách nhìn khác nhau. Cách nhìn từ bên ngoài nhìn
vào: Nghệ thuật đích thực là "ghi lại" những tiếng nói khác thường. Chuyện trò là tiếng nói
bình thường vì chiếm đa số. Tiếng khóc, tiếng cười, tiếng la, tiếng hú có phải là khác thường
không? Phải chăng nghệ thuật thơ là ghi lại những tiếng khác thường này. Những âm thanh cưu
mang một cảm xúc cao độ, nồng độ hơn tiếng nói bình thường với tình cảm bình thường?
Cho dù những tiếng khóc, tiếng cười, tiếng la, tiếng hú....có mang nhiều cảm xúc, rung động cao
độ cũng không thuộc dạng khác thường vì đã bị lập đi lập lại quá nhiều, quá dài nên đã trở thành
bình thường.
Cũng khó thuyết phục khi cho rằng tiếng khóc tiếng cười tự nó không có ngôn từ như tiếng nói
nên chúng nó khác thường. Tất cả tiếng động, âm thanh trong trời đất đều không có ngôn từ, kể
cả tiếng động trong tâm can cũng không có ngôn từ, cội nguồn của tiếng nói cũng không có ngôn
từ. Ngôn từ theo cách hiểu là ngôn ngữ thỏa thuận với nhau để sinh hoạt. Ngôn từ bản chất là
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phương tiện bằng ký hiệu. Khi con người ký hiệu được, ghi lại được thì tiếng động đó, âm thanh
đó được gọi là ngôn từ, không phải có ngôn từ.
Ở một khía cạnh khác, sau khi ngôn từ đã phát triển vào mức trạng trưởng thành, như ông Joseph
de Maistre nói: " ý tưởng và ngôn từ đồng nghĩa." ( Thoughts and words are synonymous.) Đã
có tâm tình, cảm xúc vui buồn tức là có ý tưởng và có ý tưởng tức là có ngôn từ hiện hình. Cũng
nên ghi nhận điểm nhấn quan trọng: " ngôn ngữ không chỉ là cách nói, cách diễn tả mà là cách
sống". Như vậy, tiếng khóc, tiếng cười, tiếng la, tiếng hát... đều bình thường. Chỉ có tiếng
"không giống bình thường" là khác thường. Tiếng hú của nhà sư Không Lộ là phi thường. Tiếng
thơ của Bùi Giáng là khác thường. Tiếng thơ của Allen Ginsberg là dị thường. Tiếng thơ của
Octavio Paz là bất thường...v.v... vì những tiếng nói đó không giống bình thường.
Vì sao không giống bình thường? Vì chúng phát xuất từ nguồn gốc không giống bình thường và
được ghi lại một cách khác thường.
Sinh ra quan niệm thứ hai, nhìn từ bên trong nhìn ra. Từ một góc nhìn khác, nghệ thuật đích thực
là "ghi lại" những tiếng nói bình thường một cách khác thường. Tưởng từ ngữ "ghi lại" nên đổi
thành "diễn ra" thì sinh động hơn. Thơ là sáng tạo, người làm thơ là sáng tạo tác, gọi tắt là sáng
tác. Từ "diễn ra" thích hợp với sáng tác hơn.
Nghệ thuật đích thực là diễn ra những tiếng nói bình thường một cách khác thường.
Đi dọc bãi biển
hứng hơi nước đại dương
đi dọc theo bãi biển
nghe sóng vỗ ngập ngừng
đi dọc bãi biển
ngắm bọt trắng đại dương
không có biển
chẳng có hơi nước mặn
không có sóng vỗ
chẳng có bọt trắng
chẳng có hơi mặn
không có biển
chẳng có sóng
không có biển
chẳng có bọt
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không có biển
rồi hơi mặn trở về đại dương
rồi sóng trở về đại dương
rồi bọt trở về đại dương
Hãy ngắm thế giới
ngắm đàn ông
ngắm đàn bà
ngắm Thượng Đế
không Thượng Đế
không thế giới
không Thượng Đế
không đàn ông
không Thượng Đế
không đàn bà
không thế giới
không Thượng Đế
không đàn ông
không Thượng Đế
không đàn bà
không Thượng Đế
Rồi chúng ta trở về
Chúng ta sẽ là MỘT
Thượng Đế là TOÀN THỂ
chúng ta là THƯỢNG ĐẾ

Trong bài thơ ngày 19 tháng 2 năm 1980, Brutus diễn ra (diễn lại) biển một cách khác thường để
từ đó ông bắc thang lên cõi siêu hình. Cơ cấu của bài thơ này cũng là một mô hình nghệ thuật
diễn đạt thơ. Sự lập lại gãy gọn, đều đều như tiếng tụng kinh. Chữ nghĩa bình dị. Hành văn giản
dị. Vậy mà sinh hoạt giữa những yếu tố đó rất khác thường. Ông không xuống hàng để phân biệt
phần đại dương và phần siêu hình. Ông để sự nối tiếp dẫn đưa ngạc nhiên và lý thú khi người đọc
cảm nhận ra khi ta đã về với "đại dương" với "Thượng Đế" thì ta là Thượng Đế. Kinh hát nói
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rằng: Thầy là cây nho, chúng con là ngành. Ngành nào kết hợp cùng cây sẽ trổ sinh hoa trái...
Tuy bài hát đi ngả khác nhưng hãy hiểu rằng, khi trái chín rụng xuống, hạt nẩy mầm, sẽ lên cây
nho. Ngành trở về cây.
Khác thường hơn nữa khi ông đi vào đoạn kết bằng một tam đoạn luận của nhị nguyên mà nội
dung lại trình bày lại nhất nguyên. Chúng ta là MỘT. Chúng ta là thái cực. Thượng Đế là TOÀN
THỂ. Thượng Đế là thái cực. Vậy thì chúng ta là Thượng Đế.
Thơ đấu tranh của Brutus đến từ kinh nghiệm sống của ông, đến từ tấm lòng bất mãn với chính
quyền đương nhiệm, đến từ những cảm thông, chia sẻ của bất công của nghèo đói. Và ông đã
nghệ thuật hóa những yếu tố này để mang vào thơ. Viết về một tháng ngày lịch sử của Nam Tư
như người Việt chúng ta nói về 30 tháng 4, ông dẫn người đọc đi trên những lập lại của tháng 3.
Tiếng vọng dồn dập làm tháng 3 trở nên hoang mang, nghi ngờ, chú ý, rồi tháng 3 nổ ra ở hàng
cuối cùng: tháng Ba vĩ đại đến Tự Do.
Tháng Ba để nhớ
tháng Ba
từ Alex đến Sandton
tháng Ba dài
tháng Ba dài để nhớ
với những tháng Ba khác
tháng Ba ở Sharpeville
tháng Ba ở Sebongkeng
tháng Ba ở Boipatong
tháng Ba ở Ginsburg
tháng Ba ở Bisho
tất cả đều đáng nhớ
gom lại thành tháng Ba vĩ đại
từ tháng Ba vĩ đại đến Tự Do
từ Alex đến Sandton
từ tháng Ba vĩ đại đến Tự Do
(Tháng Ba)
Ngay cả khi có tính cách xách động, thơ của ông cũng không mất bản sắc văn chương.
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Tôi lây lất
từ Luân Đôn đến Ba Lê
từ Amsterdam đến Rotterdam
từ Munich đến Frankfort
từ Warsaw đến La Mã trái tim vẫn khóc cho quê hương!
Lưu đày
là tủi nhục
trong thăng hoa
ở hải ngoại,
là quen thuộc một cách vô tâm
vì nhái lại
sự thăng hoa hoang tưởng.
( Chuyện Tiếp Diễn Ở Nam Phi )
Ông không chỉ nói với người dân da đen lưu vong và người dân Nam Phi bị lưu đày trên chính
quê hương của mình. Ông còn nói cho tất cả những tâm hồn lưu xứ. Những vinh hiển những giàu
có từ vật chất tới tinh thần với những lý luận biện hộ, thực chất là sự thăng hoa của tủi nhục.
Tâm trạng của kẻ "lưu đày" khi sinh hoạt với người bản xứ. Còn người ở lại thì sao?
Từng ngày, từng giờ
không thấy đớn đau
vì lưu đày không như cắt bỏ xác thân,
không có vết thương chảy máu
không như xẻ thịt và đứt đoạn thần kinh
nỗi thầm kín gia tăng
đậy chặt nắp lên trí hiểu biết
đóng kín mùi hôi nung đốt gắt gay
làm bỏng mắt,
hít thở thật nhiều
ổn định đầu óc qua lời than thở
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một hôm có kẻ vô tâm hỏi han
tò mò mở nắp đậy kín;
tôi có thể bỏ quên ý thức lưu đày
cho đến khi có người nhắc nhở.
Trong bài Cho Bác Sĩ Erich Fromm, ông viết:
Tin tưởng
và kinh nghiệm
rằng tất cả con người
cưu mang nhân loại
trong tâm.
" Với tôi
không có gì của người
là xa lạ "
Tôi không thật sự hiểu
trừ phi có thể thấy
trong người khác
những gì trong tôi.
" Chủ nghĩa nhân văn
là phản ứng
đe dọa loài người."
đảng Mác-xít
Thiên Chúa giáo
tất cả chủ nghĩa
tìm kiếm thời Phục Hưng.
Một thi sĩ lớn không những chỉ viết cho mình, cho người yêu, cho xã hội, cho quê hương mà qua
tất cả những điều đó, người đọc ở bất cứ đâu, màu da nào, ngôn ngữ nào cũng đều nhận ra bóng
dáng và tâm tư của riêng họ. Điều thâm trầm của ở tù không phải là đói, là khổ, là nhục nhằn mà
là lòng phản bội với chính mình. Phản bội mình là phản bội điều chân chính nhất của quê hương
mình. Brutus viết:
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luyện thân sắt chịu đựng kiên nhẫn
hoặc cam nhận hình ảnh chúng ta
nếu từ bỏ sẽ một đời tê điếng
người sếp cai ngục nói:
" không có thời giờ
cho những chuyện thế này
họ còn tệ hơn chuột
chỉ nên bắn bỏ thôi."
Trên cao
một đám sao trời lấp ló trong sương
Thánh Giá Miền Nam nở hoa bên dưới;
xiềng xích trên cổ chân
trên cổ tay
nối chúng ta từng đôi
kêu chói tai
lấp loáng.
Chúng tôi bắt đầu đi
ngượng nghịu.
Sau cùng, đặc điểm trong thơ phản kháng, đấu tranh của ông mang một tinh lực sáng tạo của bản
lãnh thi sĩ trình độ. Thơ tranh đấu khác với lời nói sách động tranh đấu. Thơ phản kháng khác
với lời tuyên truyền phản kháng. Khác ở chỗ: sáng tạo.
Lấy nó khỏi trí nhớ
lau sạch rồi đánh bóng
để nó sáng rực như nữ trang
như châu báu bừng lên lộng lẫy
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lóe sáng dưới ánh đèn.
đeo nó như trang sức rạng rỡ
cho nó sáng, cho nó sáng, cho nó sáng
sáng lòa.
Lấy ra khỏi trí nhớ
cho nó hiện ra trên mặt em
cho nó sáng trong đôi mắt
ánh sáng ngời của buổi sáng tươi vui
với sáng sủa của đôi điều
thành tựu
với sáng tươi của công việc
hài lòng
cho sáng tỏa trên khuôn mặt
thắp sáng địa cầu
cho nó sáng, cho nó sáng,cho nó sáng
sáng lòa
tráng lệ
hứng khởi
cho nó sáng
cho nó sáng
cho nó sáng
cho nó sáng
Có chỗ nào giấu kín
vào tận cùng trí khôn
vài ngăn tủ âm u trong ký ức
kềm hãm những hành vi
di tích của trí nhớ
vài việc làm đôi khi bất công
để ủng hộ công bằng?
lấy nó ra
lau sạch
cho nó sáng
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cho nó sáng
cho nó sáng
cho nó sáng như vài đồ trang hoàng
lau sạch rồi đánh bóng
cho nó sáng, cho nó sáng, cho nó sáng ngời
Lấy nó ra
lau sạch
đeo nó lên như danh dự huy chương
biểu dương những hành vi dũng cảm
mang nó lên như phù hiệu thanh danh
cho nó sáng, cho nó sáng, cho nó sáng
sáng ngời
Những xúc động trong tâm tư về đời sống, về cõi siêu nhiên, về chốn sau cùng cũng tạo ra nhiều
bài thơ thâm trầm. Sự lắng đọng của những bài thơ này hoàn toàn ngược lại với sự sôi động của
thơ đấu tranh. Cho người đọc nhìn ra khía cạnh uyên bác của ông về tư duy và kiến năng.
Mỗi sáng tạo
là mỗi giải đáp cho mỗi vấn đề:
mỗi cá nhân
là đám đông được thâu gọn
nhưng điểm nhấn là
mọi người đều đồng dạng
nhìn theo đa số
mọi người đều đặc thù
nhìn theo cá thể
từ nhân loại
người thánh kẻ tội ra đời
người khôn kẻ ngu xuất hiện
mỗi người đều đáng kính
mỗi người mỗi giá trị riêng:
như trong giọt sương
áng nắng lang thang bị giam cầm,
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dựa lưng vào bối cảnh
vách tường thân xác tù nhân
thương tích mới lộ liễu
nở hoa trong tối tăm.
Trên cao con hải âu lẻ loi lượn vòng
cất tiếng khóc bướng bỉnh thách thức
một chiếc lông vọng âm
chao đảo giữa thinh không ca hát
(Trích Cho Vaughan )
Cũng dễ nhận ra, ông rất yêu thích thơ Hài Cú. Trong những tác phẩm về sau, nhiều bài thơ theo
kiểu Tân Hài Cú xuất hiện trong tuyển tập. Và tinh thần trầm lặng để đốt lên nỗi kinh ngạc bất
thần hoặc một băn khoăn tư duy không cần giải đáp hoặc một tâm tình triền miên không kết luận
của Hài Cú bảng lảng khắp lời thơ của ông. Và ông đưa luôn Hài Cú vào thời hiện đại:
Nhận thấy: Sự sung túc
ở Hoa Kỳ được mua
bằng thống khổ từ nơi khác
Recignize: Comfort
in the U.S. is purchased
by anguish elsewhere.
Cỏ cao ánh sáng xuyên mờ
nắng trong chiều chạng vạng:
Cảnh Âu Châu.
Tall grasses gleaming
in laten afternoon sunlight:
European landscape.
Trái tim ngưng đập một thoáng:
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không, không phải lúc thấy em lần đầu
nhưng ngay khi anh biết
em cho phép anh yêu.
A heart-stopping moment:
no, not the moment when I first saw you,
but the instant when I realized
you might let me love you.
( Mar 19, 1996 )
Cánh bướm mong manh
lộng gió như quạt phụ nữ
hoa mận khoe dáng yểu điệu.
Butterfly fragile
airy as ladies’ fans
plum blossoms’ pale grace.
( Feb. 21, 1998 )
Có lẽ trong bình di cốt
tro tôi có thể nghỉ ngơi:
tung hê theo gió thổi.
(Viết lại)
Xin cho tro xương tôi
tản mạn trong gió thoảng
về dưới chân em.
Perhaps in an urn
my ashes might come to rest:
let winds scatter them.
(alternate version)
Let some ash from my
urn be scattered by gentle winds
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before your feet.
Thơ của Dennis Brutus không có một chỗ đứng cao ngất ngưởng trên đài thi ca thế giới nhưng
chỗ đứng của ông đủ cho người đọc ngưỡng mộ tài năng cho dù có thể không đồng ý với quan
niệm hoạt động của ông. Thơ phản kháng của ông chẳng những phản kháng ở hình nhi hạ mà
còn vươn lên cả hình nhi thượng. Chúng ta bắt gặp những lúc ông bối rối với Thượng Đế. Không
dứt khoát như "Thương Đế đã chết", ông băn khoăn nghi ngờ nhìn quyền lực siêu nhiên qua đời
sống khốn khổ của màu da đen. Thơ ông biểu lộ tâm huyết. Không chứng tỏ một cuộc tranh đua
về bệ tượng đài.
Dennis Brutus được nhiều người biết tới qua sự tranh đấu cho nhân quyền và cho tầng lớp dân
nghèo. Nhất là qua việc ông chống đối thế giới để tranh dành quyền tham dự Thế vận hội
Olympics cho các quốc gia Phi Châu. Giới văn chương biết ông qua những bài thơ đấu tranh đầy
nhân tính và nghệ thuật. Thơ Brutus để lại cho người đọc vài điều suy nghĩ: Quê hương là gì? và
Quê hương là ai? Chúng ta, mỗi người, thật sự ta là ai? Đã làm gì? cho mình? cho ai? Là chiếc
bóng băng qua lặng lẽ? hoặc chiếc bóng băng qua để lại bóng mát cho bộ hành phía sau?
GHI:
Những bài thơ của Dennis Brutus trong bài viết đều trích từ những bài thơ trong Tuyển Tập Thơ
Nam Phi và Thơ Phi Châu do Ngu Yên chuyển thơ. Nếu quí vị nào muốn đọc thơ tuyển của Nam
Phi và thơ Phi Châu, xin liên lạc: nguyen112052@gmail.com để nhận bản sách ebook, sách
tặng.

37

Tuyển Tập Thơ Châu Phi. Phần 1: Nam Phi. Ngu Yên. Tập 16.

Dạ Khúc: Phố Đêm
Ngủ ngon, em yêu, hãy ngủ ngon:
đèn hải cảng sáng loáng bến tàu tấp nập
xe cảnh sát như bầy gián chui qua đường hầm
từ xóm nhà tồi tàn những vách mái tôn kêu kẽo kẹt
bạo lực như giẻ rách tung lên đầy sâu bọ
sợ hãi lan khắp nơi như tiếng chuông rung theo gió;
bực bội suốt ngày hổn hển trong cát đá;
nhưng tối thiểu được hít thở về đêm
đất nước tôi, người yêu tôi, hãy ngủ ngon.

Nightsong: City
Sleep well, my love, sleep well:
the harbour lights glaze over restless docks,
police cars cockroach through the tunnel streets
from the shanties creaking iron-sheets
violence like a bug-infested rag is tossed
and fear is immanent as sound in the wind-swung bell;
the long day's anger pants from sand and rocks;
but for this breathing night at least,
my land, my love, sleep well.
( Modern African Poetry. Edited by Gerald Moore and Ulli Beier )
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Thơ Tù
Lạnh
nền xi-măng ẩm ướt
hút dính da chân trần
Bóng đèn vàng ẩm thấp
chiếu tường xám não lòng
đám cỏ mọc lởm chởm
ướt sương 3 giờ khuya
hóa đen cọng lấp lánh;
ngồi trệt trên bê-tông
mút ngón tay ngấu nghiến
cháo sền sệt không đường
chúng tôi dộng vào miệng
rồi đứng lên lao động;
sắp hàng;
luyện thân sắt chịu đựng kiên nhẫn
hoặc cam chịu hình ảnh chúng ta
nếu từ bỏ sẽ một đời tê điếng
người sếp cai ngục nói:
" không có thời giờ
cho những chuyện thế này
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họ còn tệ hơn chuột
chỉ nên bắn bỏ thôi."
Trên cao
một đám sao trời lấp lánh trong sương
Thánh Giá Miền Nam nở hoa bên dưới;
xiềng xích trên cổ chân
trên cổ tay
nối chúng ta từng đôi
kêu chói tai
lấp loáng.
Chúng tôi bắt đầu đi
ngượng nghịu.

Poems About Prison
Cold
the clammy cement
sucks our naked feet
a rheumy yellow bulb
lights a damp grey wall
the stubble grass
wet with three o'clock dew
is black with glittery edges;
We sit on the concrete,
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stuff with our fingers
the sugarless pap
into our mouths
then labour erect;
form lines;
steel ourselves into fortitude
or accept an image of ourselves
numb with resigned acceptance;
the grizzled senior warder comments:
"Thing like these
I have no time for;
they are worse than rats;
you can only shoot them."
Overhead
the large frosty glitter of the stars
the Southern Cross flowering low;
the chains on our ankles
and wrists
that pair us together
jangle
glitter.
We begin to move
awkwardly.
( Modern African Poetry. Edited by Gerald Moore and Ulli Beier )
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Chuyện Tiếp Diễn Ở Nam Phi
1.
Cây Sồi quí cùng cây Dạ Lan Hương
trổ hoa:
cảnh đẹp tuyệt vời
tim tôi co thắt.
2.
Từng ngày, từng giờ
không thấy đớn đau
vì lưu đày không giống cắt bỏ xác thân,
không có vết thương chảy máu
không như xẻ thịt và đứt đoạn thần kinh
nỗi thầm kín gia tăng
đậy chặt nắp lên trí hiểu biết
đóng kín mùi hôi nung đốt gắt gay
làm bỏng mắt,
hít thở thật nhiều
ổn định đầu óc qua lời than thở
một hôm có kẻ vô tâm hỏi han
tò mò mở nắp đậy kín;
tôi có thể bỏ quên ý thức lưu đày
cho đến khi có người nhắc nhở.
3.
Lòng khắc khoải trở về;
sau cơn khủng hoảng, mê sảng,
lắng đọng và trước sau;
tim tôi kiệt sức trong thanh thản,
cảm xúc an tâm dễ lãng quên
nhưng
với sức phục hồi, nẩy bật
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lòng khắc khoải trở về.
4.
Ban đêm
muốn ngủ
tôi chơi trò đếm A,B,C..
nhưng điều gì nhắc nhớ đến em
Tôi bật khóc
và thao thức.
5.
Tôi lây lất
từ Luân Đôn đến Ba Lê
từ Amsterdam đến Rotterdam
từ Munich đến Frankfort
từ Warsaw đến La Mã trái tim vẫn khóc cho quê hương!
6.
Lưu đày
là tủi nhục
trong thăng hoa
ở hải ngoại,
là quen thuộc một cách vô tâm
vì nhái lại
sự thăng hoa hoang tưởng.

Sequence for South Africa
1.
Golden oaks and jacarandas
flowering:
exquisite images
to wrench my heart.
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2.
Each day, each hour
is not painful,
exile is not amputation,
there is no bleeding wound
no torn flesh and severed nerves;
the secret is clamping down
holding the lid of awareness tight shut—
sealing in the acrid searing stench
that scalds the eyes,
swallows up the breath
and fixes the brain in a wail—
until some thoughtless questioner
pries the sealed lid loose;
I can exclude awareness of exile
until someone calls me one.
3.
The agony returns;
after a crisis, delirium,
surcease and aftermath;
my heart knows an exhausted calm,
catharsis brings forgetfulness
but
with recovery, resilience
the agony returns.
4.
At night
to put myself to sleep
I play alphabet games
but something reminds me of you
and I cry out
and am wakened.
5.
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I have been bedded
in London and Paris
Amsterdam and Rotterdam,
in Munich and Frankfort
Warsaw and Rome—
and still my heart cries out for home!
6.
Exile
is the reproach
of beauty
in a foreign landscape,
vaguely familiar
because it echoes
remembered beauty.
1975
Trích UniVerse, a united nations of Poetry
http://www.universeofpoetry.org/south_africa.shtml

45

Tuyển Tập Thơ Châu Phi. Phần 1: Nam Phi. Ngu Yên. Tập 16.

Trích từ DENNIS BRUTUS COLLECTION
Worcester State College
Worcester, Massachusetts.
Ken Gibbs giới thiệu
=============================================

O'Hare
Ánh trăng xuyên ngàn cánh đen
bên dưới, thành phố say ngủ
một năm cuộn mình để mở ra.
Moonlight on dark wings;
below, the sleeping city:
the coiled year crouches.
(Dec. 30, 1997 )
Trăng mềm như kẹo dẻo
liếc mập mờ soi bóng
chân đi.
Soft marshmallow moon
glancing dimly on shadowed
walks.
( Oct. 1998 )
Trái tim ngưng đập một thoáng:
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không, không phải lúc thấy em lần đầu
nhưng ngay khi anh biết
em cho phép anh yêu.
A heart-stopping moment:
no, not the moment when I first saw you,
but the instant when I realized
you might let me love you.
( Mar 19, 1996 )

Banh Gỗ Xanh
Ham muốn quằn quại trong tôi:
một hoa hồng vải đỏ
một ánh đèn bão mờ
một ly Cô-nhắc màu sẫm hổ phách

Bowling Green
Desire writhes in me:
a red cloth rose,
a flame in a stormlamp,
the tawny amber of cognac.
( Feb. 16 and Mar. 7, no year )

Baton Rouge
Sông chảy, dòng sông lớn
trừ tôi ra, phải trả nợ
cho các người.
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Baton Rouge
River, big river,
accept me, I have paid my
dues to my fellows.
( May 4, 1976 )
Người nào đó
giúp tôi sống thật hơn
giống người hơn
Tôi xin trả lại món quà ấy
làm đời sống thật hơn
cho người khác
Someone
made me more alive,
more human;
I repay that gift
by making more alive
someone else.
( Nov. 14, 1976 )
Rụng hết lá, cây cành trơ trọi
nắng mùa thu nhợt nhạt ơ hờ
- màu đỏ tím pha xám.
Stripped of leaves, bare twigs
gleam in pale autumn sunlight
—magenta-silver.
( Nov. 11, 1998 )
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Nếu nhìn lâu đủ
hình ảnh của mình
người sẽ biến mất
If you gaze long enough
at your image of yourself
you will disappear.
( Dec. 11, 1998 )
Mưa thu dập liên hồi
hoa rơi nát nhàu nằm trong bùn
cánh tím bầm.
Battered by autumn
rains, crumpled petals sprawled in
slush show bruised edges.
( Aug. 6, 2000 )

Vườn Trái cây Ở Kyoto
Cánh bướm mong manh
lộng gió như quạt phụ nữ
hoa mận khoe dáng yểu điệu.

Kyoto Fruit Garden
Butterfly fragile
airy as ladies’ fans
plum blossoms’ pale grace.
( Feb. 21, 1998 )
Hương Lài thơm chạng vạng
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chung quanh bãi đậu xe
âm u thung lũng Connecticut:
dáng em cười mỉm chi
hiện về theo hương ngát;
xin cảm tạ (dù) muộn màng
Jasmine scent at dusk
bordering a concrete parking lot
in grey Connecticut valley:
all of your slim laughing grace
comes back with this fragrance;
I offer you belated thanks.
( Jan. 4, 1997 )

Pittsburgh
Sao trên trời sáng hơn
chỉ vì ta bắt đầu
thấy rõ thêm

Pittsburgh
The stars shine brighter
only because I begin
to see more clearly.
( Aug. 9, 1999 )
Đám tang lớn
xe tang đen nối dài
cờ trắng bay trong nắng.
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A major funeral
long lines of black limousines:
white flags in sunlight.
( Sept. 2, 2000 )

Từ Charlotte Đến Pittsburgh
Mảnh vỡ từ cầu vồng
ẩn trong mây nhắn gửi:
Tình yêu đến bất thường.

Charlotte to Pittsburgh
Fragments of rainbows
are hidden in cloud masses:
Love comes in strange ways.
( June 15, 2004 )
Có lẽ khi vào bình di cốt
tro tàn tôi có thể nghỉ ngơi:
tung hê theo gió thổi.
(Viết lại)
Xin cho tro xác tôi
từ bình di cốt tản mạn theo gió thoảng
về dưới chân em.

Perhaps in an urn
my ashes might come to rest:
let winds scatter them.
(alternate version)
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Let some ash from my
urn be scattered by gentle winds
before your feet.
( Sept. 2, 2001
Dấu sờ trên môi má
nhiều năm sau:
tàn theo tro di cốt.
That gentle touch on
your cheek many years from now:
ashes from my urn.
( Feb. 5, 2001 )
Một lá nhỏ khô vàng
trôi theo suối vô định
mục nát nơi vô danh
A little brown leaf
drifting on a wayward stream;
somewhere it will rot.
( Nov. 6, 2005 )

Bài Ca Akhenaton/ Kinh Cầu/ Thánh Ca
Ánh sáng lập lòe qua hàng cây
Ánh sánh hoàng hôn trên ngọn đồi
Ánh sáng vàng rực rỡ
đỏ Rhodesian-Zimbabweau
Ánh sáng hồng-xám trên sa mạc Africa hoang vắng
Ánh sáng từ thánh ca bay bổng giữa tôn vinh
thánh ca thanh thoát lễ Tạ Ơn
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nhận lãnh ánh sáng trong cảm tạ.
Ánh sáng, nguồn cội sự sống
Ánh sáng chiếu khắp nơi, muôn đời
Ánh sánh soi muôn sự, vạn vật.
Ánh sáng ở tâm điểm muôn loài
Ánh sáng là căn nguyên tất cả
Ánh sáng chiếu vũ trụ xa xăm
Không ánh sáng tất cả đều tan biến.
Ánh sáng nẩy mầm cho chúng ta hiện diện
Ánh sáng cài vào, khẳng định, chứng minh sự sống
Ánh sáng định nghĩa loài người hữu thần
Ánh sáng kết hợp con người trong Thượng Đế

Akhenaton’s Song/ Prayer/ Psalm
Light gleaming through trees
light above sunset hills
light glowing golden
Rhodesian-Zimbabweau red
light pink-grey on Africa’s desert wastes
light on lifted psalms in adoration
psalms lifting in thanksgiving
receiving light in gratitude.
light, source of being
light glowing over, everywhere, forever
light glowing over all, over all.
light at the center of all things
light at the origin of all things
light reaching across distances of the cosmos
light without which all that is is nothing.
light the seed of our being
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light that inserts, asserts, establishes being
light that defines us as divinity
light that unifies us with divinity.
( Sept. 24, 1998 )

Phi Trường Boston Logan
Người đâu hết rồi
những kẻ mặc cảm tội lỗi
vì bạo tàn
bất công
áp bức
dân da đỏ
ở đâu? bây giờ họ ở đâu?
những người này đang ở đâu?
tôi muốn quen biết họ
cùng hoạt động chung
cho công bình và hợp lễ
cho dân da đỏ.
Tôi kêu gọi họ đến với tôi.

Boston Logan Airport
Where are the people
who feel guilty
about the cruelties
and injustices
inflicted on the
Native American people
where, where are they?
where are these people?
I want to know them
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so that I can work with them
for justice and decency
for the Native American people.
I beg them to reach out to me.
( Sept. 3 or 5, 1979 )

Eichman Điều Khiển Ngũ Giác Đài
hoặc Người Điên với Quân Đội Hiện Đại
" Chúng ta không có quyền chọn lựa giữa chạy đua vũ khí,
chiến tranh lạnh và hoà bình..."
Nếu 60 triệu người Mỹ
bị giết trong một ngày
có thể chấp nhận được
nhưng 80 triệu người Mỹ
bị giết trong một ngày
sẽ khó được chấp nhận.
Hãy đề phòng những Eichman hiện đại
khá nhiều trong nhân loại.
Bất cứ lúc nào loài người cũng chuẩn bị
chiến tranh nguyên tử
chúng ta chọn lựa muốn chết
sẽ có một lúc
khi chuẩn bị thúc giục hành động.
Chúng ta sắp đến
giờ phút cuối cùng
để lựa chọn
giữa hủy diệt và sinh tồn.
Có những người
rất yêu tử thần.
Trong trận Nội Chiến Tây Ban Nha, Unamuno gào lớn:
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" Chết, muôn năm!"
Tôi không chịu được
sự vô nghĩa này
và tiếng kêu hoan lạc tử thi. (2)

Freedom
chỉ một chữ.
Cho mỗi người tự do
là hoạt động kiên trì
tự do của chúng ta thay đổi
theo từng hành động
khi chọn lựa đổi thay
khi ván cờ Vua bắt đầu
phải chờ đến khi một người thua.
Suy tư
là khả năng
của chí khí.
Suy tư
cần can đảm
để mạo hiểm,
một sự nghi ngờ lành mạnh,
cho dù là lời giễu cợt.
Nghệ thuật sống
là điều rất khó;
thông thường chúng ta
không thực tế.
Để nói Vâng với Hòa Bình
là nói Không
với Chạy Đua Vũ Khí
GHI:
(1) Eichman: Otto Adolf Eichman (1906-1962) là trung tá trong cánh quân Nazi SS của Đức
Quốc Xã. Một trong những nhân vật hàng đầu gây ra tội ác Holocaust. Sau Đệ Nhị Thế Chiến,
ông trốn ở Á Căn Đình với giấy tờ giả. Bị mật thám Do Thái bắt 1960 và bị tử hình 1962.
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(2) Necrophilous đến từ từ ngữ Necrophilism: Bệnh hành dâm với xác người.

Eichman (1) Runs the Pentagon,
or Modern Military Madmen
“We cannot choose the arms race and the cold war
and Peace.”
If 60 million Americans
are killed in a day
that is acceptable
but if 80 million Americans
are killed in a day
that may be less acceptable.
Beware the modern Eichmans
in many of us.
Every moment in which we prepare
for nuclear warfare
we choose death
and there comes a time
when preparation demands action.
Soon we will reach
the last time
to make the choice
between destruction and life.
There are people
who really love death.
Unamuno cried out, during the Spanish Civil War,
“Long live death.”
I cannot tolerate
this senseless
and necrophilous shout.
Freedom
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is only a word.
Freeing one’s self
is a constant action
our freedom changes
with every action
as choices change
when the chess game begins
until one is forced to resign.
Thinking
is a function
of character.
Thinking requires
courage
adventurousness,
a healthy suspicion,
even cynicism
The art of living
is a difficult thing;
our general mood
is not geared to reality.
To say Yes to Peace
is to say No
to the Arms Race.
( Nov. 18, 1980 )

Cho Bác Sĩ Erich Fromm
Tin tưởng
và kinh nghiệm
rằng tất cả con người
cưu mang nhân loại
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trong tâm.
" Với tôi
không có gì của người
là xa lạ "
Tôi không thật sự hiểu
trừ phi có thể thấy
trong người khác
những gì trong tôi.
" Chủ nghĩa nhân văn
là phản ứng
đe dọa con người."
đảng Mác-xít
Thiên Chúa giáo
tất cả chủ nghĩa
tìm kiếm thời Phục Hưng.

For Dr. Erich Fromm
The conviction
and experience
that all humans
carry all humanity
in themselves.
“Nothing human
is alien
to me.”
I have no real understanding
unless I can see
in someone else
what I see in my self.
“Humanism
is a reaction
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to a threat to Man.”
Marxists,
Catholics,
all Humanists,
seek a Renaissance.
( Mar. 18, 1980 )

Frankfort
Có thể có niềm vui;
trong tim kẻ bệnh tâm thần;
họ múa vũ điệu hớn hở,
phụ nữ điểm trang
màu vàng màu đỏ,
đàn ông kịch cợm
trong áo choàng pon-sô
người Chí Lợi:
nhảy múa
trên cánh đồng xanh tươi
trong sân vận động khác
cỏ phủ đầy
cao dày
bởi máu sinh viên dũng cảm.

Frankfort
Joy is always possible;
man’s schizoid heart;
they dance to gay rhythms,
the women in embroidered
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gold and red,
the men in dramatic
ponchos
the Chileans:
they dance on the lush
green field
in another stadium the
grass grows verdant
bloated with gallant
student blood.
( June 3, 1974 )

Thơ Munich: Đang Lúc Thế Vận Hội
Cơn buồn nôn ghê tởm trào trong tôi
túi mật sưng lên ợ mùi hôi
dưới trần vòm cao trong đại sảnh
giữa những bức tường danh dự này
màu da trời với đền thờ chóp xoắn,
có rừng xanh phía sau
qua những cửa tò vò hư hao
thấy Dachau thật gần.
khói dầu
kéo dài hình lông chim
đốt liên tục từ ống khói:
Làm tôi nhớ giết người và giết tập thể,
lò đốt, tra tấn, tiếng kêu gào
Tôi đã biết hết những chuyện đó
chứng kiến khủng khiếp từ bên ngoài
đột nhiên bụng tôi căng phồng vì ghê tởm:
Sát nhân! súc vật! Ta không thể nào quên..
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Munich Poem: At the Time of the Munich Olympics
A disgust nauseous in me
in a foul bulge of bile
here in the vaulted hall
among these lofty walls
with the blue sky, and the spired temple,
and the green woods beyond
through the arched and fretted windows:
nearby is Dachau.
And once long feathers trailed
of greasy and rancid smoke
from the chimneys industriously stoked:
I remember the murders and massacres,
the ovens, the torture, the screams,
and I who have of it all
with a detached observant horror
am suddenly gut-swollen with foulness:
murderers! beasts! I remember you.
( Aug. 25, 1972 )
Đi dọc bãi biển
hứng hơi nước đại dương
đi dọc theo bãi biển
nghe sóng vỗ ngập ngừng
đi dọc bãi biển
ngắm bọt trắng đại dương
không có biển
chẳng có hơi nước mặn
không có sóng vỗ
chẳng có bọt trắng
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chẳng có hơi mặn
không có biển
chẳng có sóng
không có biển
chẳng có bọt
không có biển
rồi hơi mặn trở về đại dương
rồi sóng trở về đại dương
rồi bọt trở về đại dương
Hãy ngắm thế giới
ngắm đàn ông
ngắm đàn bà
ngắm Thượng Đế
không Thượng Đế
không thế giới
không Thượng Đế
không đàn ông
không Thượng Đế
không đàn bà
không thế giới
không Thượng Đế
không đàn ông
không Thượng Đế
không đàn bà
không Thượng Đế
Rồi chúng ta trở về
Chúng ta sẽ là MỘT
Thượng Đế là TOÀN THỂ
chúng ta là THƯỢNG ĐẾ
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Walk by the ocean
and feel the ocean spray
walk by the ocean
and hear the ocean waves break
walk by the ocean
and see the ocean-foam
without the ocean
no ocean-spray
no ocean-waves
no ocean-foam
without the spray
no ocean
without the waves
no ocean
without the foam
no ocean
and the spray returns to the ocean
and the waves return to the ocean
and the foam returns to the ocean
see the world,
see men,
see women,
see God
without God
no world
without God
no man
without God
no woman
without the world
no God
without man
no God
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without woman
no God
we all return
we are all One
God is All
We are all God.
( Feb. 19, 1980 )

Hai Chiến Sĩ Da-ia (Zaire)
Họ trẻ và cởi mở
hăm hở nói tiếng Anh chưa rành
hiếu kỳ về thế giới rộng lớn
quyến rũ lòng sân si:
họ được huấn luyện giết người
dấu kín khả năng sát nhân
trong khuôn mặt ngây thơ vô tội
họ biến thành lính hầu đáng phục cho thế giới vô hình
một thế giới chưa hiện hữu.

Two Zairian Soldiers
They are young and open
eager to speak their halting English
curious about the larger world
envious of its glamour:
they are trained for lethal acts
and coiled with a deadly efficiency
but their fresh-faced innocence
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makes them admirable servants of an unborn world
of a new world yet to be born.
( n.d. )

Tưởng Niệm Leeuwkop
Trên thảm mỏng, trên nền đá
trong đêm tối, thân thể không tắm bốc mùi
la hét, người lính gác bồng súng
bóng nhìn nghiêng hiện trên chân trời
như bầy nô lệ trong cảnh nô lệ:
cho người nào tìm về kinh nghiệm
cảm nhận tuồng kịch
thời đó và bây giờ
- rõ ràng vài sắc dân
vài khích lệ, họ đã biết khổ đau thế nào,
việc gì đã xảy ra
và việc gì đang xảy ra hôm nay
nô lệ hóa vẫn còn thử thách
sức chịu đựng vẫn cần phải có
lòng phản kháng vẫn thịnh nộ đều đặn nổi lên.

Remembering Leeuwkop
On a thin mat, on a stone floor,
in night’s dark, odors of unwashed bodies
clamoring, a guard’s rifled shadow
profiled against a dim skylight
it was like it was for slaves in slavery:
so one could enter the experience
sense the continuity
how it was then, how it was now
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—clearly there was some community
some consolation, knowing how they had suffered,
how things had been for them;
and how things are even now
enslavement was still attempted
endurance was still required
and resistance still raged steadily.
( Apr. 11, 1999 and Sept. 2, 1999 )

Cho Những Tù Nhân
Hãy cùng nhau lên tiếng
hãy cùng nhau chia sẻ suy tư
đừng quên bản tính chung nhân loại
và tiếng nói cương quyết của chúng ta:
chúng ta giữ vững mạnh
chúng ta giữ can đảm
trong thâm tâm mỗi người
đốt ngọn lửa hy vọng, ngọn lửa ý chí
sẽ đủ sức chịu đựng.

For Fellow Prisoners
Let us speak together
let us share our thoughts
remember our common humanity
and voice our resolution:
we will keep strong
we will keep our courage:
a strong flame will burn
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deep inside each of us
a flame of hope, a flame of will;
we will endure.
( Feb. 28, 1999 )

Seattle
Không thể tự do khi trí óc bị gông cùm:
khi nhiều dối trá bao quanh thêu dệt
sẽ bị bẫy trong lưới giăng lừa bịp
sẽ qui hàng, thành tù nhân của lừa dối,
dù thân xác tự do, cũng không tự do
không thể tự do nếu trí óc bị xiềng xích.

Seattle
You are not free if your mind is in chains:
if a web of lies is woven around you
and you are trapped in a net of deception
and you submit, a prisoner of falsehood,
though your body be free, you are not free
you are not free if your mind is in chains.
( Feb. 27, 1982 )

Quá nhiều chuyện xảy ra
vậy mà, không có gì xảy ra,
Không có gì thay đổi lớn
quá nhiều chuyện xảy ra
có lẽ quá nhiều chuyện xảy ra
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nên không có gì xảy ra
không có thay đổi lớn
bí mật nào đây
chúng ta cần làm gì
cho thay đổi lớn xảy ra?
Nói chung, chỉ xảy ra cùng với thảm họa
- nhưng dù vậy
cần phải chuẩn bị sẵn sàng
biến cố có thể tiên đoán.
Thay đổi có thể xảy ra, thay đổi lớn
nhưng phải chuẩn bị:
Bằng cách nào? Phải làm gì để xảy ra?
Nhận biết là cách đúng đắn.
So much is happening
and yet, nothing is happening,
nothing that makes major change
so much is happening
perhaps too much is happening
so that nothing is happening
that makes major change.
What is the secret
what must we do
to make major change happen?
Generally, it only comes with catastrophe
—but even then,
there must be preparedness
happenings in anticipation of happenings.
Change can come, major change
but it must be prepared for:
How? What must we make happen?
Awareness is something.
( Nov. 30, 1997 )
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Cho Vaughan
Mỗi sáng tạo
là mỗi giải đáp cho mỗi vấn đề:
mỗi cá nhân
là đám đông được thâu gọn
nhưng điểm nhấn là
mọi người đều đồng dạng
nhìn theo đa số
mọi người đều đặc thù
nhìn theo cá thể
từ nhân loại
người thánh kẻ tội ra đời
người khôn kẻ ngu xuất hiện
mỗi người đều đáng kính
mỗi người mỗi giá trị riêng:
như trong giọt sương
ánh nắng lang thang bị giam cầm,
dựa lưng vào bối cảnh
vách tường thân xác tù nhân
thương tích mới lộ liễu
nở hoa trong tối tăm.
Trên cao con hải âu lẻ loi lượn vòng
cất tiếng khóc bướng bỉnh thách thức
một chiếc lông vọng âm
chao đảo giữa thinh không ca hát
trong mắt nhìn vô tư
trên mặt đất đầy hoài bão
thấy bóng đen diễn hành
bị xiềng xích
70

Tuyển Tập Thơ Châu Phi. Phần 1: Nam Phi. Ngu Yên. Tập 16.
còng lưng lao động muôn năm:
- Tiếng kêu than từ sợi xích
vang lên: Đây là xiềng xích rên rỉ
tiếng kêu liên tục rầm rì
là tiếng thở dài ngục tù muôn kiếp
vọng lại từ xó góc và khe núi.

For Vaughan
Every creation
is a response to a problem:
every individual
is the mass written small
but highlighted:
all is uniform
seen in the mass
all is unique
seen in the singular
out of our humanity
comes saint and sinner
comes idiot and genius
each worthy of respect
each valuable:
in a dewdrop
all the sun’s wonder is caught,
against a grim backdrop
a wall of prisoner’s bodies
fresh wounds stand out
they flower against darkness.
Overhead a lone seagull wheels
lifting its stubborn defiant cry,
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a single feather resonates
with soaring singing spaces
an unjudging eye’s vision
of teeming nourishing earth
sees a parade of shadows
silhouettes in chains
bending in unending labour:
—the groans come from the chains
souffisant: it is the chains that groan
the sonorous continuing sough
is the never-ending prison sigh
that echoes from corners and crevices.
( July 19, 2004 )
Bên dưới vấn nạn này
nhiều vấn nạn khác nổi lên
lù lù trồi cao trong sương mù
Bên dưới đồng cỏ này
tập trung nhiều năng lượng
chúng ta biết
sẽ có nhu cầu
khi giờ đã điểm.
Beyond this problem
many others rise
peaks loom through mists
beyond this range
gathering our energies
we know much more
will be demanded
in times to come.
( 9 July 21, 2004)
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Cho Amy Goodman của Dân Chủ Hôm Nay
Có một tiếng nói
vọng lên
từ chia rẽ rối loạn
giọng ngọt dịu rõ ràng
trời đang xanh, bỗng chốc
mây xám kéo che
ngàn dặm dặm đúng thật, là tiếng hót trong lành.

For Amy Goodman of Democracy Now
There is a voice
that comes through
muddles of discords
with such sweet clarity
suddenly there is blue sky
silver clouds sailing
miles of distances—
truth, clear songs of birds.
( June 28, 2004 )
Ôi, năm tháng qua nhanh quá!
lời ghi hai năm cũ còn đây
như hôm qua mới viết.
Ôi, năm tháng qua nhanh quá!
Cơ hội mất dần theo.
Thời gian tồn tại dần ngắn lại;
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trái tim héo dần theo tháng năm.
How the years fly by!
Notes two years old lie around
as if I wrote them yesterday.
How the years fly by!
Chances lost for things to do.
My time on earth diminishes;
my heart shrinks as the years shrink.
( Mar. 18, 1996 )
Nàng ngồi xa vắng
nhìn vào trống không
đôi mắt đờ đẫn
đôi tay yếu mềm
không đuổi nổi bầy ruồi
bu từng đám, từng đám
chung quanh miệng bé thơ
đang bú vô kỳ vọng
núm vú không còn sữa.
She sits starring
into emptiness
with lusterless eyes
her hands too feeble
to trouble the flies
clustering around the
mouth of her infant
sucking vainly at her
milkless nipple.
( 2000 )
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Bà già da đen
khốn khổ
nói rằng, tôi đã cho bà
"những cảnh đời mới"
- một người cha mất con
bởi lý tưởng anh hùng
tìm được an ủi
trong thơ của tôi.
Bấy giờ tôi hiểu
thơ tôi viết cho họ
đã thành công.
An old black woman,
suffering,
tells me I have given her
“new images”
—a father bereaved
by radical heroism
finds consolation
in my verse.
then I know
these are those I write for
and my verse works.
( June 20, 1980 )

Báo New York Times, Ngày 29-3-1979
Nhìn vào ngôi mộ Meddi Spedi
hình anh ta nhìn ra.
Mẹ anh
đứng trước hình con
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( mắt đăm đăm đôi lông mày rậm )
Con ạ
Đừng nhìn mẹ như vậy.
Một người trẻ đi qua.
Hãy đến đây như là con của ta.
Bà ôm anh ta.
Anh ứa nước mắt;
Bà an ủi vỗ về.
Buổi sáng mùa xuân
chóp nhọn sáng loáng
trên nóc lầu Chrysler
rực rỡ
so với bệnh viện Bellvue
trời trong vắt
xanh nhợt nhạt.

New York Times, 3/29/1979
At Meddi Spedi’s grave
his photograph looks out.
His mother
stands before his picture
(eyes stare under bushy eyebrows)
Don’t look at me like that,
my son.
A young man passes.
Please come and be my son.
She embraces him.
He weeps;
She comforts him.
Spring morning;
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the metal spire
of the Chrysler Tower
glitters
over Bellevue hospital
the clear sky
is ice-blue.
( n.d.)

Nhiều Góc Trong Tim Tôi
Có nhiều góc trong tim
tôi chưa dám nhìn vào
một góc kín trong tim
tôi không dám mở ra
hình ảnh em đâu đó
khuôn mặt nhìn nghiêng nghiêng

In the Alcoves of my Heart
There are alcoves in my heart
I have not looked into
and closets in my heart
I have not dared to open.
Somewhere are images of you
your head in profile.
( n.d.)

Chuyến Bay Đi Seattle
Mây trắng lớp lớp cuồn cuộn
anh thấy hai hình dạng ôm nhau
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hình nằm trên có tóc bờm xờm
hình nữ hai tay ôm, nằm ngửa
choàng thân thể bên trên;
anh theo dõi, đôi tình nhân nhập một,
rồi biến tan vào biển mây mù:
nghĩ đền tình ta hầu như tuyệt hảo.

Flying to Seattle
White cumulus cloud forms.
I saw two shapes embrace,
a shaggy haired one lying over
a supine female whose arms reached up
to the body athwart her;
and as I watched, the lovers merged,
dissolved in cloud mist:
and I thought of our so nearly perfect love.
( May 21, 1976 )

Cho Yvonne
Ôi hoa đẹp làm sao
dưới ánh nắng Africa!
Ấm áp gợi thêm ấm áp,
quyến rũ tăng thêm quyến rũ,
lòng thích thú bừng lên
tỏa ra lan khắp nơi.
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For Yvonne
How beauty comes to flower
in the African sun!
Warmth evoking warmth,
Charm charming,
And a glowing content
Over all and everywhere.
( July 4, 1974 )
Tôi tiết kiệm từng ngày
đếm từng ngày trân quí
tựa như ngày cuối cùng.
Rồi khi ngày ấy đến
hy vọng còn bản lãnh
đón nhận phút cuối đời
Rồi quay lại âu yếm
trân trọng không phàn nàn,
kho tàng dành dụm cho tôi.

I hoard each day
I count each day as precious
as if it is the last.
And when the last day comes
I hope I will have the grace
to accept it as the last
and then turn back to fondle
gravely, but with no repining,
my treasured hoard.
( Jan. 25 no year )
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Tôi không bao giờ nói từ giã.
tất cả chia tay chỉ tạm thời,
không bao giờ kết thúc;
từ giã là việc thừa
hơn nữa, chỉ là tuồng kịch
là ý nghĩ được dự trữ
rồi nói thành lời cường điệu vụng về
vốn dĩ, biệt ly gây ra cảm xúc
rung động làm biểu lộ tâm tình
và điều đó không cần thiết
vì vậy tôi không nói từ giã
không chia tay
không bao giờ nói tạm biệt
nhưng khi tôi vuốt ve những sợi lông măng
trên cườm tay nàng như lời chào im lặng
nàng khóc nức nở nói: Xin đừng sờ tay em.
I never said goodbye.
All partings were temporary,
never final;
goodbyes were needless
besides, it was drama
when the ideal was reserve
and melodrama was gauche
above all, partings evoked feeling
emotions would show or be stirred
and that would not do
so I said no goodbyes
made no partings
never said farewells
when I tried to stroke the fine hairs
of her wrist in mute greeting
she cried out: please don’t touch me.
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Ballad Tên Đường
Hãy hát lên, những bài hát như tên gọi
những tên gọi phải xúc động con người
nơi nào đó trong một khung cảnh
rung cảm sẽ vang lên
như trí nhớ bật dậy
nơi nào đó sau lưng đôi mắt
những giọt lệ bắt đầu rơi.

Ballad of Street Names
Singing, song-like are the names
that names should move one so!
somewhere in the frame
heartstrings vibrate
as memories take shape
somewhere behind the eyes
teardrops start.
( Sept. 22 and Dec. 6, 1999 )

Có lẽ, nếu yêu em tha thiết
bóng em sẽ che dần tối tăm
tất cả tháng ngày của anh
có ai biết, có ai có thể nói?
Có lẽ, nếu yêu em tha thiết
em sẽ là tất cả thiếu nữ anh quen
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em sẽ không che khuất
tất cả thiếu nữ quen anh
đố ai biết được?

Perhaps if I had loved you well
your shadow would darken
all my days
who knows and who can tell?
Perhaps if I had loved you well
you would be all the women I have known
you would not shadow all the
women I have known
who knows?

Sau Ngày 28 tháng 11, Sinh Nhật 72
Lạ lùng thay!
Tôi sống quá lâu!
Làm nhiều việc
Đi nhiều nơi!
Vòng quanh thế giới hai lần - và hơn nữa
Dự tính qua năm 197???: Durban/ Westville/ Hawaii/ San Francisco/
Boulder/ E.Lansing/ Philadelphia/ Binghamton/ Cape Town?
Và về hưu? Lợi tức? du lịch?
Nhưng đủ rồi:
Tôi xin bằng lòng
với những gì đã có: không ĐẮC Ý không cam phận
Còn những gì sắp xảy ra:
Phải chăng là ân sủng?
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Post November 28, My 72nd Birthday
Incredible!
That I should have lived so long!
And done so much
And so much travel!
Around the world twice—and more.
And plans for 1997?: Durban/Westville/Hawaii/San Francisco/
Boulder/E. Lansing/Philadelphia/Binghamton/ Cape Town?
And retirement? And income? And travel?
But enough:
I will be content with
What I have done: Not SATISFIED nor compliant
Forward to whatever:
Amnesty?
( Dec. 1, 1996 )

Verona, PA
Nghĩa địa xanh cỏ nghiêng nghiêng
đổ xuống nỗi buồn, trên mồ mả
nơi hủy hoại mục nát từ từ
nội tạng và gân cốt
trong khi xương lặng lẽ biến tan:
bóng đen từ hàng thông u ám
ngã dài trên cỏ cố sinh tồn:
tình si tự nó đủ sát hại
vài người, đang chết, đổ tội lên
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tử vi hoặc số mệnh. .
Tình sống rồi tình chết, đời vẫn trôi
vài người không than trách
trên đường vào mộ sâu.

Verona, PA
Green cemetery slopes
tell of sadness, of mounds where decay
works its slow patient will
through organs or ligaments
while bones quietly moulder:
black shadows from dark cypresses
fall across grass with stubborn vitality:
passion itself is enough to kill
some, dying, blame it on
fate or stars.
Love lives, love dies, life lives;
some turn uncomplainingly
to their graves.
( July 21, 2004)

Nắng chang chang chiều thứ Bảy
cười cợt trôi trên những chai bia
nghe nhạc, hút thuốc:
bên ngoài, chiếc xe tồi tàn
đậu dọc đường, trái tim ai
thắt lại: em có vậy không, đôi mắt
sáng ngời lệ lưng tròng,
tức tưởi chua xót trong câm nín
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buồn sầu, không một lời biệt ly?
Sunlit Saturday afternoon
laughter drifting over beers,
music, cigarette smoke:
outside, in a shabby vehicle
parked curbside, someone’s heart
is constricted: did you too, my beauty
eyes brighter with unshed tears,
catch your bitter breath in unspoken
sorrow, wordless parting?
( Aug. 10, 2004)

Ông là thi sĩ Dennis Brutus
Tôi sẽ làm cho ông chuyện này có vẻ vui nha.
Thơ ông viết rất hay đăng báo Tiếng Nói Sinh Viên Hay nhất mà tôi biết.
You’re Dennis Brutus the poet
I’ll do it for you—
it will be kinda fun.
Your poetry is terrific—
in the Student Voice—
Best I’ve seen.
( Feb. 20, 20001 )
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TUYỂN TẬP THƠ MỚI. NEW POEMS.
from the
Dennis Brutus Collection

Hát Mừng Lễ Giáng Sinh Ở Pittsburgh
Bên bờ sông Alleghany
chúng tôi tụ họp trong bóng tối rồi khóc
đường đông đầy đá và mưa tầm tã lầu cao
chúng tôi ôm nhau trong lạnh rét mà khóc.
Cố gắng hát lên
nhưng lời ca
nghẹn ngào nơi cổ
cố gắng nguyện cầu
nhưng lời kinh
tan vở trong tim
Chúng tôi gọi tên Chúa
khi không thể ngủ
nhưng Chúa đang ngủ, không nghe
Bên bờ sông Alleghany
chúng tôi ôm nhau trong bóng tối rồi khóc
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A Pittsburgh Christmas Carol
By the waters of Alleghany
we huddled in the dark and wept
by ice-clad streets and rain-soaked buildings
we huddled in the cold and wept.
we tried to sing
but the words of the song
strangled in our throats
we tried to pray
but the words of the prayer
crumbled in our hearts
we called to God
when we could not sleep
but God, unhearing, slept
by the waters of Alleghany
we huddled in the dark and wept.
( For Crafford Gryll )
A, cây Sồi nhỏ bạc thếch
kéo dài những cành yêu kiều
tại sao nàng lạ quá?
Ah, slim silver beech
trailing your graceful branches,
why was she so strange?
( July 29, 1995 )
Bình minh từ trời Đông
đám mây màu xám
bầy chim bay qua.
Viết lại:
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Bình minh từ trời Đông
đám mây bay qua
như bầy chim xám

At dawn from eastern skies
clouds like silver
birds come flying.
Alternative:
At dawn from eastern skies
flocks of clouds come flying
like silvery birds.

Ba Tây: Về Thăm Lại
Nắng bình minh chầm chậm thấm bầu trời Sao Paulo
trông như miễn cưỡng tìm lại lời xưa bội ước
hoặc vạch trần điều mới trên vùng đất Lula chán chường
( Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế/ Ngân Hàng Thế Giới hai tên vô lại
có móng vuốt bấu chặt và tham lam )
nhưng bóng cây vươn mình lên trời nhạt
chống lại mùi hoa Diễn nồng nàn
mọc bất kể theo sinh tồn loạn xạ
nắng ban ngày sáng chói trừ hoàng hôn
thiên nhiên trong luật Cycladic phức tạp. (1)
Hoa Diễn màu đỏ đà
màu máu đông bầm đậm
nhắc nhở mùa thu rón rén gần
GHI:
(1) Cycladic: Nền văn hóa Cycladic khoảng 3,000 BC- 2,000 BC, trước thời đại Sơ-Đồng.
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Brazil: Revisited
Dawnlight seeps slowly into Sao Paulo skies
as if reluctant to rediscover old betrayals
or disclose new ones in Lula’s disappointed lands
(IMF/World Bank scoundrels have tenacious
as well as rapacious ravening claws)
but trees silhouetted against pale skies
against malodorous salvias assert
irrepressible growth, undeterrable vitality:
daylight advances, accepts sunset
all elements of daedal Cycladic law.
Browning salvias hint
at autumn’s stealthy approach;
blood coagulates.
( Oct. 12, 1999 )

Lấy nó khỏi trí nhớ
lau sạch rồi đánh bóng
để nó sáng rực như nữ trang
như châu báu bừng lên lộng lẫy
lóe sáng dưới ánh đèn.
đeo nó như trang sức rạng rỡ
cho nó sáng, cho nó sáng, cho nó sáng
sáng lòa.
Lấy ra khỏi trí nhớ
cho nó hiện ra trên mặt em
cho nó sáng trong đôi mắt
ánh sáng ngời của buổi sáng tươi vui
với sáng sủa của đôi điều
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thành tựu
với sáng tươi của công việc
hài lòng
cho sáng tỏa trên khuôn mặt
thắp sáng địa cầu
cho nó sáng, cho nó sáng,cho nó sáng
sáng lòa
tráng lệ
hứng khởi
cho nó sáng
cho nó sáng
cho nó sáng
cho nó sáng
Có chỗ nào giấu kín
vào tận cùng trí khôn
vài ngăn tủ âm u trong ký ức
kềm hãm những hành vi
di tích của trí nhớ
vài việc làm đôi khi bất công
để ủng hộ công bằng?
lấy nó ra
lau sạch
cho nó sáng
cho nó sáng
cho nó sáng
cho nó sáng như vài đồ trang hoàng (1)
lau sạch rồi đánh bóng
cho nó sáng, cho nó sáng, cho nó sáng ngời
Lấy nó ra
lau sạch
đeo nó lên như danh dự huy chương
biểu dương những hành vi dũng cảm
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mang nó lên như phù hiệu thanh danh
cho nó sáng, cho nó sáng, cho nó sáng
sáng ngời.

Fetch it out of memory
dust it off and polish it
and let it shine like some bright jewel
a jewel of glowing luster
that flashes when it catches the light.
Wear it like some bright jewel
and let in shine let it shine let it shine
brilliantly.
Fetch out that memory
and let it show in your face
let it shine in your eyes
with the brightness of a glad confident morning
with the glow of achievement
of something done
with the glow of contentment
of service given
and let it shine in your face
to light up the world
let it shine let it shine let it shine
brilliantly
splendidly
inspiringly
let it shine
let it shine
let it shine
let it shine
Is there tucked away
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in some back corner of your mind
some dim cupboard of your memory
bits of an action
remnants of a memory
some action some time against injustice
in support of justice?
fetch it out
brush it off
and let it shine
let it shine
let it shine
let it shine like some ornament
brushed off and polished
let it shine, let it shine, let it shine brilliantly
Take it out,
brush it off
and wear it like a badge of honor
an emblem of some gallant action done
wear it as your badge of honor
and let it shine, let it shine, let it shine
brilliantly.
( Jan. 4, 2000 )

Cho W.M.S.
Say bí tỉ anh đi
bước lướt khướt, hèn hèn bệnh hoạn
dáng kẻ say tự mãn của phế nhân:
khổ đau chất chứa với mồ hôi lâu ngày lợm thúi
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hận sầu phần phật quần áo te tua
nhưng cũng thơm phức mùi hoa heo héo
mùi hoa tàn tươi lại sau cơn mưa
lòng hận đời dọ dẫm bài thơ bất khuất
rồi thần kỳ: hương ngần ngừ từ phụ nữ gợi tình.

For W.M.S.
On a jagged way you go
with a broken-backed cur’s shamble
a drunk’s jaunty gait amid rubble:
pain clings with the stench of stale sweat
and anger flaps its tattered rags.
but also the fragrance of wilted blossoms,
the grace of battered flowers erecting after rain,
angers fumbling lyric defiance
and magic: scent lingering from a woman’s roused flesh.
( Sept. 30/Oct. 30 (rev); version 7.)

Phi Trường JFK
Đèn phi đạo soi dặm trường
phi cơ đáp xuống như đom đóm
trên cao sáng vầng trăng.
Ngày 6 tháng 11, giờ Luân Đôn
vui sướng nổ tung cả vũ trụ
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cảm xúc cả trần gian
đang cơn sốt làm mùa thu bốc cháy
trong đỏ thẫm phôi pha khô vàng
hân hoan hiển lộ thành vũ điệu
mừng sáng tạo nhảy múa triền miên.

JFK Airport
Miles of landing lights
planes landing like fireflies:
overhead the moon.
Nov. 6 midnight, London time
Joy explodes through the universe
pulses through the cosmos
is in the fever that burns through autumn
in lambent crimson searing yellows
joy expresses itself in the dance
irrepressibly joy dances through creation.
For Bob Johnson, Shona Shariff
( Oct. 10, 1999. )

Đi Tìm Langston?
Đang tìm Langston phải không?
Bạn sẽ gặp anh ta nơi có tiếng cười
nơi có nước mắt
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nơi có buồn rầu
nơi có sợ hãi,
và nơi lòng can đảm nguyên vẹn tồn tại
trong sự hồi phục và lạc quan
thắp đèn soi khắp đường phố tối bất kể thành phố nào! tìm kiếm anh ta
hãy tiếp tục tìm Langston.

Looking for Langston?
Looking for Langston?
You will find him where there is laughter
where there are tears
where there is sorrow
and where there are fears,
and where unbreakable courage survives
in the resilience, the optimism
lights the dark streets of the city—
any city! Keep looking for him
keep looking for Langston.
( Pittsburgh, Feb. 25, 2003 )

Gần phố Rega de Sao Francisco
trong quảng trường nơi buôn bán
máy thâu băng, bưu thiếp và bao cao su
cho khách du lịch
đó là khu Pillourihno
có giàn gông cùm nơi nô lệ khi xưa
bị đánh đập trước công chúng
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vì vô lễ hoặc vì bất cứ tội gì:
Thánh Francis, ít nhiều đã hiểu
nỗi khổ đau
và vết thương bật máu
có lẽ khiến ông đổi ý
trừng phạt kẻ khác.

Near the la Rega de Sao Francisco
in the square where they sell
cassettes, postcards and condoms
for the tourists
is the Pillourihno
the pillory where slaves were
publicly whipped
for disrespect or whatever:
St. Francis, who knew something
about pain
and bleeding wounds
might have turned his mind to
another scourging.

Bóng Rặng Thông
Đi băng dưới
bóng rặng thông
trên triền đồi Acropolis
tuổi già biến mất
tuổi già chạy trốn.
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Những con đường bóng cây che dễ chịu
những ngôi nhà kín đáo ẩn mình
những màn cửa sổ buông xuống
như giấu che bí mật gì đây:
Tôi cũng có những điều thầm kín
những điều ẩn mật say mê:
dĩ vãng sẽ qui hồi nước mắt bốc hơi sẽ về lại
trong sương mù, mưa giọt hoặc sương đêm.

Pine Shadows
Walking through
pine shadows
on slopes of Acropolis
ages dissolve
ages flee.
Pleasant tree-shadowed streets
discreetly set back houses
their shuttered windows blank
concealing possible secrets:
there I had my own secrets
my own hidden delights:
the past will come back—
tears vaporized may return
as mist, raindrops or dew
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Nhớ Cairo
Trên bãi cát một mình tôi đi
dọc theo Kim Tự Tháp
cát nóng bỏng dưới chân:
Trời quang đãng màu trời miên viễn
vô tận trên cao sao vô hình:
người lao động tả tơi trong bụi bặm
cào sậy khô trong những vũng nông
trẻ con bằng đôi mắt đói khát
nhìn tò mò những khách lạ ngoại kiều
Khi trò chơi quyền lực không thương tích
chuyện vương triều lập lại phô bày;
buồn rầu, chúng ta thêm thắt chuyện lòe loẹt.
Ai cập đóng vai trò hào nhoáng
trong nỗi khổ đau của Palastine
không có gì mới lạ, buồn thay.

Remembering Cairo
Solitary I walked the sands
beside the Pyramids
hot soil beneath my feet:
ageless the cloudless skies
aeons above invisible stars:
men labored in dusty rags
parched reeds wilted in shallows
children with dark hungry eyes
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gazed, curious, at alien intruders
while power games unwound
dynastic narratives unscrolled;
sorrowing, we braced for tawdry tales.
Egypt is playing a tawdry role in
the agony of the Palestinians;
but it is not new, sadly.
( Jan. 1909 )

Tháng Ba
Tháng Ba để nhớ
tháng Ba
từ Alex đến Sandton
tháng Ba dài
tháng Ba dài để nhớ
với những tháng Ba khác
tháng Ba ở Sharpeville
tháng Ba ở Sebongkeng
tháng Ba ở Boipatong
tháng Ba ở Ginsburg
tháng Ba ở Bisho
tất cả đều đáng nhớ
gom lại thành tháng Ba vĩ đại
từ tháng Ba vĩ đại đến Tự Do
từ Alex đến Sandton
từ tháng Ba vĩ đại đến Tự Do
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The March
The march will be remembered
the march
from Alex to Sandton
the long march
the long march will be remembered
with all the other marches
the march in Sharpeville
the march in Sebokeng
the march in Boipatong
the march in Ginsburg
the march in Bisho
they will all be remembered
together they make the Great March
the Great March to Freedom
from Alex to Sandton
the Great March to Freedom.
( Oct. 31/2002; rev. Aug. 31, 2002 )
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Sipho Sepamla
_____________________________________________________________________________
SYDNEY SIPHO SEPAMLA (1932 - 9 tháng Giêng
2007 )
Sinh quán gần Krugersdorp. Cả đời hầu như sinh sống tại
Soweto. Dạy học ở đại học Pretoria Normal. Hoạt động
với phong trào Black Consciousness.
Ông là sáng lập viên của Liên đoàn Hiệp Hội Nghệ Sĩ Da
Đen, nay gọi là Fuba Academy of Art.) và là chủ bút của
tạp chí New Classic và tạp chí sân khấu S'ketsh.
Ông lãnh giải Thomas Pringle Award năm 1977 và giải
thưởng của Pháp Ordre des Arts et des Letters.
Hầu hết thơ của ông, tự viết bằng Anh ngữ một số ít viết
theo thổ ngữ.
Ấn Phẩm:
Thơ:
Hurry Up to It! (Donker, 1975)
The Soweto I Love (1977)
Selected poems (Donker, 1984)
From Gorée to Soweto (1988)
Văn:
The Root is One (1979)
A Ride on the Whirlwind (1981)
______________________________________________________________________________
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Sipho Sepamla: Kỹ Thuật Nhấn Trong Thơ Đấu Tranh
Kỹ thuật có thể thiếu nghệ thuật nhưng nghệ thuật không thể thiếu kỹ thuật. Vì vậy kỹ thuật là
một phần quan trọng căn bản của sáng tác và sáng tác là một tiến trình chờ đợi sáng tạo. Sáng tạo
là tất cả những gì gọi là nghệ thuật.
Kỹ thuật là kết quả của chọn lọc từ kinh nghiệm của khả năng làm tốt đẹp, hay hơn, đúng hơn từ
những sự vật bình thường hoặc những sự vật, sản phẩm không có tiêu chuẩn. Kỹ thuật có tính
cách "máy móc", qui tắc, phương thức. Trong khi nghệ thuật từ gò bó, qui định vượt lên để đưa
cái tốt đẹp bình thường trở nên khác thường. Nói một cách khác, kỹ thuật làm cho sự kiện chưa
đẹp chưa tốt trở nên tốt đẹp và từ đó nghệ thuật làm cho tốt đẹp này khác hơn, mới hơn, giá trị
hơn. Kỹ thuật sáng tác thơ cũng không ngoại lệ.
Người ta thường nói đến kỹ thuật của con kiến, con ong xây tổ hoặc tổ chức đời sống. Nói cho
cùng, đó không phải là kỹ thuật chỉ là bản năng. Tạo hóa sinh ra, ong và kiến đã như vậy. Không
thêm, không bớt, nếu có chăng là xoay quanh địa hình địa thế để sinh tồn. Kỹ thuật tự thân là
biến hóa, thay đổi theo đời sống. Là sản phẩm của trí tuệ. Và là sản phẩm của con người.
Con chim hót hay khác với con người hát hay. Con người càng ngày càng có kỹ thuật để hát hay
hơn, hát thích hợp với nhiều thể điệu, nhiều loại âm nhạc. Chim chỉ hót như vậy, từ tiền sử đến
nay. Con két kêu ú ớ được tập thành nói oang oang, chẳng phải vì con két có kỹ thuật mà vì con
người có kỹ thuật tập cho két nói. Kỹ thuật sáng tác thơ cũng không ngoại lệ.
Có người cho rằng làm thơ không cần kỹ thuật. Như vậy là muốn nói đến sinh nhi chi tri, sinh ra
với tài năng thiên phú để làm thơ. Không có bao người, ngoài ra nếu không có học tập, kỹ thuật
nghệ thuật nuôi dưỡng về sau, tài năng thường sẽ bị thui chột, đứt gánh...
Mỗi bài thơ là một phần ý tưởng, một phần kinh nghiệm, một phần tâm tình, một mảnh đời con
của thi sĩ. Để người đọc có thể chia xẻ được bài thơ, người làm thơ phải biết rõ mình viết cái gì.
Thậm chí, nếu bài thơ viết về không có gì để viết, người đọc cũng có thể cảm nhận được ý tác
giả. Nhất là những loại thơ có tính cách thuyết phục hoặc xách gợi tâm tình và lý trí mà không
diễn đạt được, thông thường là bài thơ thất bại. Trong quan niệm nghệ thuật hóa, bài thơ vẫn có
những mấu chốt, những kỹ thuật để chia xẻ mà không bị rơi vào hạng bình dân.
viên đạn
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thật ra, chẳng bao giờ là đồ vật tốt
viên đạn
được sinh ra để hăm dọa

để gây thương tích

do nhân loại làm nên

trở thành vô nhân

để giết chết

viên đạn
viên đạn
đối nghịch với bàn tay

là kẻ thuyết phục hèn nhát
viên đạn
hóa người sử dụng trở nên hung ác

sát nhân qua định nghĩa đạo đức

viên đạn
banh xương thịt ra

để trái tim nằm lại

xuyên qua lưng trẻ con

giết và giết và giết

viên đạn

( Bullets )
Ông Sepamla viết bài thơ Viên Đạn với một ý định rất rỏ ràng:
 Vũ khí được tạo ra từ lý do bảo vệ con người nhưng đã trở thành giết người.
 Con người sử dụng vũ khí vô nhân đạo sau bình phong nhân bản.
Và ông đã khéo léo dùng hình ảnh viên đạn là vũ khí nhỏ nhất nhưng căn bản nhất và trực tiếp
nhất để giết người. - Đó là kỹ thuật biểu tượng-tượng trưng.
Bài thơ không viết hoa. Không có bắt đầu, không có chấm dứt, chỉ có xuống hàng và những
khoảng trống. Hãy tự hỏi, tại sao lại để những khoảng trống? - Đó là kỹ thuật thuộc về trình bày
(layout): Liên tục và ngập ngừng.
Bài thơ bắt đầu từ cảm nghĩ nhìn ngắm viên đạn và kết bằng hành động cao độ nhất của viên
đạn: giết và giết và giết. - Đó là kỹ thuật dẫn cảm xúc leo thang.
Sẽ có người cho rằng sử dụng nhiều kỹ thuật sẽ làm bài thơ giả tạo, mất tự nhiên. Bất cứ làm thơ
kiểu nào, dù là viết đại xuống, tự thân vẫn có kỹ thuật của nó. Chỉ là kỹ thuật hay hoặc kỹ thuật
dở; kỹ thuật non nớt hoặc kỹ thuật già dặn; kỹ thuật kém hoặc kỹ thuật có giá trị....
Dòng họ Hậu là dòng họ giỏi về cung tên. Chàng thanh niên họ Hậu không thỏa mãn bí quyết gia
truyền lên đường tìm thầy học thêm nghề bắn: Bách bộ xuyên dương. Gặp nhà sư chủ trì Tiển
Đạo. Sư ông nói: " Cách một trăm bước, con có thể bắn trúng con bồ câu không?." Chàng thanh
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niên trả lời: "Mười lân như chục, con bắn không sai." Sư ông dạy rằng: " Mỗi ngày con ra ngoài
rừng, nhìn chiếc lá dương cách một trăm bước, cho tới khi nào con thấy chiếc lá lớn bằng con bồ
câu, tự dưng con sẽ bắn trúng. Mười lần như chục." Nhà sư nói về nghệ thuật bắn cung. Chàng
thanh niên nhìn chiếc lá ròng rã một năm, vẫn không sao thấy chiếc lá lớn bằng con bồ câu.
Một hôm, một người khách đến viếng chùa, thấy chàng thanh niên học Tiển Đạo mãi không
thành. Sau khi thăm hỏi, liền bày một cách khác. Ông nói: " Anh hãy đứng trước chiếc lá dương
một bước thôi rồi bắn cho trúng. Khi đã bách phát bách trúng thì lùi lại một bước, tức là đứng
trước lá dương hai bước, tập bắn cho trúng. Cứ như thế cho đến khi anh có thể bắn được chiếc lá
dương từ một trăm bước." Ông này nói về kỹ thuật. Vài năm sau, chàng thanh niên đã bắn được
lá dương. Về sau bắn rụng cả mặt trời. Chàng tên là Hậu Nghệ.
tôi tưởng đến thiên đàng
lần đầu ăn trái sung
tôi nghĩ người da trắng
lần đầu thấy hình Chúa
tôi nghĩ người da đen
lần đầu gặp quỷ trên trần gian
thành thật mà nói
không phải chỉ do giáo dục bộ lạc
tất cả do những gì họ gọi: văn minh tây phương.
Bài thơ này có tựa đề là Văn Minh A Ha Ha. Cười nhạo báng hay cười chua chát? Thi sĩ
Sepamla dùng hai loại cụm từ trong bài thơ ngắn này: Loại cụm từ đầu là "thiêng đàng", "người
da trắng" "Chúa" và loại cụm từ tương phản là "quỷ", "người da đen" và "trần gian" (mặt đất).
Để dẫn câu kết luận sự phân biệt, chia rẻ nhân loại do văn minh mà ra. Nói đúng hơn là do văn
minh chưa được thấu đáo mà sinh cớ sự nô lệ, lòng kỳ thị. Con người vốn ở trên mặt đất, cư ngụ
ở trần gian. Văn minh đã cho phép con người nhân danh một thượng đế chưa ai gặp. Văn minh
hứa hẹn một thiên đàng chỉ có chết mới biết. Văn minh thúc đẩy con người xây dựng rồi leo lên
tháp Babel. Từ đó, chia lìa muôn vạn nẻo.
Bài thơ này có thể viết thành những câu dài. Ví dụ:
tôi tưởng đến thiên đàng, lần đầu ăn trái sung
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tôi nghĩ người da trắng, lần đầu thấy hình chúa
tôi nghĩ người da đen, lần đầu gặp quỷ trên trần gian
.............................................
Nhưng ông Sepamla đã không trình bày như vậy. Sự "xuống hàng thụt vào" tạo cách biệt không
cần dấu phẩy mà vẫn liền thành câu. Sự xuống hàng thụt vào, tạo chữ " lần đầu" lập lại ở đầu
câu để nhấn mạnh ý nghĩa của các cụm từ chính: "thiên đàng và ăn sung" / "người da trắng và
hình chúa" / " Người da đen và quỷ" . Nếu viết liền câu bài thơ sẽ không có tác dụng như trên.
Tưởng cũng trình bày qua cách sử dụng từ ngữ của ông. Hầu hết thơ của ông do chính ông sáng
tác bằng Anh ngữ. Ông rất quan tâm về thuật dụng ngữ và tạo từ mới. Dọc theo dòng thơ của
ông, người đọc bắt gặp rất nhiều chữ ghép hoàn toàn không có trong tự điển bình thường và
không sử dụng hàng ngày ngoài công chúng. Sepamla chủ trương không viết hoa cho dù là địa
danh hoặc tên riêng, kể cả tên Thượng Đế. Không chấm, không phết. Ít khi chia đoạn. Đọc thơ
ông nếu không có xuống hàng sẽ thấy liền liền chữ như lối viết truyện tân tiểu thuyết, được yêu
chuộng một thời trong văn chương Pháp và Âu Châu. Chữ đồng nghĩa với ý. Có nghĩa là ý nghĩ
trôi đi liên tục, miên mang không phân biệt, khiến cho người đọc đôi lúc phải tự dừng lại để chận
đứng sự hối thúc của con chữ nườm nượp trên giấy trắng.
Để nhấn mạnh những nổi bật trong bài thơ, phải có sự chọn lựa. Bài thơ dù dài cách mấy, cũng
không phải là bài văn. Câu thơ dài nhất giới hạn trong một chiều dài của hơi thở bình thường. Đó
cũng là lý do tại sao câu thơ từ 7 chữ đến 10 chữ là câu thơ thông dụng. Một đoạn thơ thường là
4 câu hoặc 8 câu. Một bài thơ trung bình có chiều dài " khoảng" một trang. Nói cách nào đi nữa,
tựu trung bài thơ có giới hạn của nó. Vì sự giới hạn này, hai chữ cô đọng trở thành quan trọng.
Cô đọng ở đây thường đặt vào cách chọn lựa ngôn ngữ. Bên trên ngôn ngữ, chính là sinh hoạt
của hình ảnh. Khi quan sát một diễn tiến của sự việc, hoặc ngoài thực tế hoặc trong hồi tưởng
hoặc trong tưởng tượng, có rất nhiều hình ảnh, màu sắc, âm thanh sinh hoạt với nhau. Người làm
thơ phải chọn lựa những hình ảnh, yếu tố nào để diễn đạt ngắn gọn nhất, ý nghĩa nhất và thuyết
phục nhất. Không phải chiều dài của bài thơ làm người đọc ngán ngẩm mà chính là những thừa
thãi, rườm rà, gây lẫn lộn trong một bài thơ làm người đọc mất sự thích thú.
Nói một cách khác, một tứ thơ bao gồm sự sinh hoạt của hình ảnh, màu sắc, âm thanh, hoạt
động...Sự tuyển chọn tứ thơ xuất sắc, độc đáo, thú vị là tài năng nhạy cảm của thi sĩ và là kỹ
thuật "edit".
Ông Sepamla nói về sự kỳ thị và thời điểm của da đen vùng dậy. Sự thắng lợi sau cùng của kỳ thị
ngả vào lòng can đảm chống đối. Ông chọn hình ảnh " Bà bán hàng da trắng" trong gian hàng
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bán mỹ phẩm cao cấp và hình ảnh "Cậu trẻ da đen" tò mò giữa buôn bán giàu sang. Người đàn
bà da trắng là hạng được tôn trọng bậc nhất ở tây phương. Cậu trẻ trai da đen là thành phần đại
diện cá tính ngỗ nghịch phá phách của dân da màu. Hai hình ảnh này không cần lời nói nào cũng
đã kỳ thị sôi nổi. Sinh hoạt mâu thuẫn giữa hai người lôi kéo sự miệt thị, trịch thượng, uy quyền
của cảnh sát. Cuối cùng sự phản kháng của cậu trẻ da đen đã làm bà bán hàng bật khóc. Đó cũng
là hình ảnh chiến thắng của Nam Phi giành lại độc lập. Không có thắng lợi nào mà không bắt đầu
từ lòng phản kháng và can đảm thực hành qua đấu tranh cụ thể.
Người phụ nữ chỉ một chỗ cách xa
cậu nhỏ, đứng lùi vào kia
tôi không biết
cậu ngửi cái gì
Bà làm tôi nghĩ đến
nắng mặt trời
xà-phòng mùi dầu dừa - ô liu (1)
Trí nhớ quay nhanh về thời hậu chiến
đến núi cao và
phao cứu đắm thuyền
Tôi thấy hình ảnh người đưa tay lên lòi nách
để vệ binh khám xét
và
người đó câm lặng
Vì vẻ trịch thượng của bà tôi trả lời
tôi muốn thử nước hoa
và mỹ phẩm helena rubinstein (2)
Bà múa ngón tay chỉ tôi và cao giọng
đừng rắc rối
cậu nhỏ
tôi sẽ gọi
cảnh sát
Tôi nói bà trợn mắt tóe lửa
gọi đi
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bà đã hết thời rồi
Người phụ nữ bật khóc
( Shop Assistant. Bà Bán Hàng )
Nhất là trong thơ tranh đấu, hình ảnh và sinh hoạt giữa các hình ảnh, phải được tuyển chọn sắc
xảo, gây hiệu quả, gây áp lực và có tính cách nhân bản đại đồng. Có như vậy mới thuyết phục
được người đọc trên cả thế giới.
để diễn thuyết đã có tôn giáo
để mang súng đã có hàng xe tang
để treo cờ nửa cột đã có khăn tay ướt đẫm nước mắt
Chúng ta vẫn gân cổ cất tiếng cao la
vì họ chèn ép khiển trách mắng mỏ
một lũ người rướm máu dưới nắng chói chang (3)
Trong bài thơ Đất Nước Này, This Land, ông đã vượt lên những tình tự thường hằng của quê
hương để nói lên từ góc nhìn "triết học" thâm thúy: quê hương là tôi và tôi là quê hương. Lưu
vong luôn luôn là một loại thi ca được thế giới chú ý. Người lưu vong, nghĩ tới quê nhà, thương
nhớ quê nhà là chuyện đương nhiên. Không có thơ lưu vong nào thiếu tiết mục này. Và những
bài thơ thương nhớ này chỉ chuyên mục cảm động, nhất là thuyết phục dễ dàng cho người đọc
đồng hương.
Xuyên qua những tình cảm nồng nàn, xung động này, còn có những ưu tư khác của người lưu
vong địa lý hoặc lưu vong trên chính quê hương. Đó là: Quê hương là gì? là người? là cảnh? là
bản đồ? là địa danh? là tên gọi? Quê hương chứa đựng cái gì? Chúng ta than khóc cho ai, thương
nhớ cái gì? Con người chết đi trên con đường lưu vong, quê hương vẫn tồn tại nhưng khi một
người nào chết đi, liệu quê hương trong tim họ còn tồn tại? Nói một cách triết lý hơn, quê hương
của mỗi người có phải là do mỗi người tạo ra với những hệ lụy riêng với nó. Quê hương của tập
đoàn là quê hương do tập đoàn đó tạo ra với những hệ lụy riêng của nó. Quê hương trong tự điển
là do ý tưởng tạo ra, định nghĩa và không thật sự có sự sống đính kèm. Mỗi người đọc sẽ rất bở
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ngỡ nếu chúng ta so sánh mỗi quê hương riêng trong lòng mỗi người. Sepamla cũng có quê
hương riêng trong một quê hương chung Nam Phi.
có người đàn ông tự bông đùa
khi làm điều dại dột ngây ngô
cố gắng muốn trở thành có thật
giỡn mặt với tôi
tôi sinh ra từ cú đấm của chiến tranh
tôi sinh ra từ hủy hoại của bệnh tật
hậu quả dịch hạch hoành hành
tôi biết mùi hôi của đất nước
tôi chưa bao giờ phải xác nhận
đất nước này của tôi
vì đất nước này luôn luôn là tôi
được đặt tên theo tôi
đất nước mang hình hài do tôi sinh dựng
mồ hôi và máu do tôi pha mặn
cơ bắp liên hành do tôi rèn luyện
cho đất nước này được trở mình
tôi là đất nước của tôi
chưa bao giờ xin được chia phần
chưa bao giờ cần phải như vậy
tôi là toàn thể đất nước này
( This Land )
Điểm nhấn ở đây là chiều sâu của thơ. Chung chung những thi sĩ được thế giới ngưỡng mộ
không phải chỉ riêng về những cảm xúc, những rung động mà phần lớn là những cảm nghiệm do
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trí tuệ phối hợp với kinh nghiệm sống mà thành. Chiều sâu của thơ thể hiện trong bài, trong câu,
trong tứ , thậm chí là trong chữ làm người đọc choáng váng, tâm phục.
Tiến trình của thơ tranh đấu bắt đầu bằng quan sát, theo dõi, ghi nhận, cảm tưởng; rồi xúc động
thành hình, nung náu, trăn trở, ám ảnh; rồi một lúc bất chợt bật lên ngôn ngữ. Có hai yếu tố quan
tâm ở đây:
1. Phát xuất từ cảnh thật, chuyện thật. Cho dù thi sĩ có cắt xén, biến hóa, thêm bớt, căn nguyên
vẫn là cảnh hoặc chuyện đã xảy ra. Nhờ quan sát và trăn trở nên những chi tiết "sống" ám ảnh
sâu đậm hoặc những hình ảnh độc đáo tồn tại trong sâu thẩm, sẽ trở thành những sinh hoạt đại
biểu trong bài thơ. Tưởng tượng nhiều trong loại thơ này, nhất là hoang tưởng, dễ sinh cảm nhận
giả tạo.
2. Vì "Kể lại" những sự thật đau lòng hoặc sự thật xung động, chữ nghĩa lúc kể lại sẽ đến tự
nhiên mang theo lửa. "Anh bạn dãi dầu không bước nữa / gục lên súng mũ bỏ quên đời…/ Tây
Tiến đoàn quân không mọc tóc..." (Tây Tiến. Quang Dũng.). Những câu thơ này làm cho lòng
người cảm khái vì sự thật được cưu mang và kể lại. Quang Dũng biến cảnh quân lính đi rừng
phải cạo tóc vì chống chí rận thành một hình ảnh kiêu hùng và xách động. Ngược lại, những hô
hào cực đoan, những lý giải cố gắng, những chứng minh lý thuyết thường làm bài thơ tranh đấu
trở thành một bản tuyên truyền.
Tôi Nhớ Sharpeville là một bài thơ ghi nhận lại một biến cố tàn sát người dân tại vùng này. Dỉ
nhiên, Sharpeville không phải là cái cớ mà chính là sự thật của bạo quyền vượt qua lương tâm
nhân đạo. Điều ông muốn nói ở đây, chẳng những là cái chết thảm khốc của những người da đen
mà chính là cái chết của lương tâm da trắng và cái chết của linh hồn tôn giáo.
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Ngày 21 tháng Ba năm 1960
buổi sáng
giận dữ-phá hoại-sụp đổ-lục soát
biển đen dâng trào
vũ lực đi trước
trí tuệ theo sau
thế kỷ thất vọng chính sách bạo quyền cũ kỹ...
hút vào cốt lõi
người lớn và trẻ em
vây trong khu nhà kín
của dầu thô đen
rồi một tia lóe
từ con mắt nhìn
súng nổ...
người chạy trốn người ngã dài
đầu chúng ta cúi xuống
lòng nhục nhã cháy cao
niềm tin rúng động
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chúng ta chôn họ vì những gì họ làm
những anh hùng ngã gục theo lịch sử
Những cảnh ngộ thiếu nhân quyền xảy ra hàng ngày. Những ý tứ về bạo quyền, bạo hành dàn trải
khắp nơi. Thơ đấu tranh thành công ngoại trừ vì biết chọn lựa những tứ thơ, hình ảnh độc đáo, để
gây xúc động cho chính mình và cho người đọc, thơ đấu tranh còn biết chọn sự xúc động cho
mình và cho người. Nếu chính thi sĩ không có xúc động thì làm sao có thể truyền sức rung cảm
này đến người thưởng ngoạn? Những xúc động này thường tìm thấy dễ dàng nơi những cảnh
ngộ, những chuyện thật xảy ra. Họa sĩ Paul Cézanne viết: Rien n'est beau que le vrai, le vrai seul
est aimable. (Cái đẹp chỉ ở trong sự thật, chỉ có sự thật là đáng yêu.)
Những cuộc binh biến tranh giành quyền lực tại Châu Phi thường kéo theo những tàn sát tập thể,
cưỡng hiếp phụ nữ và sát hại trẻ em. Trong Tôi Nhớ Sharpeville, ông đã ghi nhận vụ án ngày 21
tháng 3 năm 1960. Trong bài The Outrage, ông ghi lại chuyện cưỡng hiếp với cái nhìn của một
người bảo vệ nhân quyền, không chỉ hời hợt kêu gào che chở phụ nữ, mà nhìn vào căn nguyên
của sự trả thù, thấu hiểu cái thú tánh của thiếu giáo dục và hậu quả của nó. Nhân vật người anh
em (brother) bị tù tội, trừng phạt vì bản chất đàn ông bị dồn nén: "...bị bạo hình vì thủ dâm.
Không một ai nói chuyện bẩm sinh súc vật truyền giống..." để khi ra tù với vô thức hận thù đã la
lên: "...hãy bứt con cu ra...rồi tống nghẹt vào tử cung phụ nữ..." Anh ta thỏa mãn thú tánh như
một cách cân bằng lòng oán hận đã bị cuộc đời bạc đãi. Nhưng rồi sao? Anh ta bị trừng phạt.
Thiếu nữ bị khổ đau. Câu chuyện chỉ có vậy thôi? Điều mà ông quan tâm, chính là hậu quả:
"...but the seeds have germinated..." (nhưng những tinh trùng đã thụ thai).

Cưỡng Hiếp
khi người anh em bị bạo hình
trong khu tập trung trừng phạt thô bạo
vì thủ dâm
không một ai nói chuyện bẩm sinh súc vật truyền giống
lúc nơi ai oán dâng cao căm hận
anh được thuê bằng nửa ổ bánh mì
thêm 30 đồng kẽm

Panga
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trong túi kêu leng leng
rồi phóng thích
anh chăn gia súc với cây dao lớn (1. Panga)
chặt chém con đường đến Mzimhlophe
rồi tiếng ré dâm đảng xảy đến trong đêm
người anh phun rảy tinh trùng
lên cô em khắp nơi mềm mại
cô lấy gân chống đỡ
máu tét chảy bên trong
người anh dính vết máu phụt lên
anh bóp nghẹt tội lỗi với mẹ
cưỡng hiếp em một cách dã man
người cha kẹp tay anh
cho đớn đau cùng máu nhỏ xuống
thở hổn hển lời nói sau cùng
' hãy bứt con cu ra
rồi tống nghẹt vào tử cung phụ nữ '
chuyện cưỡng hiếp đã xuyên thấu đêm
đổ vỡ cửa gương xáo trộn yên tỉnh
họ chen lấn làm nhân chứng hành vi tồi bại
tôi cố gắng ghép lại
những chi tiết trong đêm xảy ra
nhưng đau buồn cản ngăn trí nhớ
Tôi muốn hủy bỏ đêm này
trên cuốn lịch chứng cớ
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nhưng hạt giống đã nảy mầm (1)

GHI:
(1) Có lẽ câu này nên chuyển là: nhưng tinh trùng đã đậu thai.
Trở lại câu chuyện chàng Hậu Nghệ. Bách bộ xuyên dương là truyền thuyết. Là huyền thoại
cường điệu của nghệ thuật cung tiển. Biết rằng không có mà người viết, người kể, người nghe
đều thú vị. Như vậy mới biết uy lực của huyền thoại và nỗi vô lý của lòng ước mơ, ẩn núp sâu
thẳm trong lòng người. Thơ có rất nhiều huyền thoại. Nhiều người làm thơ "chết" trong huyền
thoại với nụ cười mãn nguyện. Thật ra, làm thơ là đi ngược huyền thoại của thơ. Những điều gì
đám đông cho thơ LÀ... đó là những điều nên tránh xa.
Thơ của Sipho Sepamla cũng như những nhà thơ đấu tranh nhân quyền và độc lập cho xứ sở
trong thời đại của ông, thu hút được người đọc trên thế giới, trước hết vì bản chất thời sự và lòng
nhân đạo của con người trổi dậy trước bạo quyền tàn sát, hãm hiếp, đói khổ của các nạn nhân da
đen. Vượt qua sự thu hút tự nhiên này là tài năng của những thi sĩ đương cuộc. Thời gian trôi
qua, Nam Tư độc lập, người da đen làm chủ đất nước của họ, bây giờ giá trị văn chương sẽ gạn
lọc. Hàng trăm ngàn bài thơ đấu tranh chỉ tồn tại một số. Hàng ngàn thi sĩ chỉ sống sót mươi
người. Sipho Sepamla là một trong số thi sĩ đó.
Nói đến giá trị văn chương, giá trị văn học là nói đến sự gạn lọc và minh chứng của thời gian.
Tại sao người đi sau lại có khả năng chọn người đi trước? Họ hay hơn, giỏi hơn hay sao?
GHI:
(1) Palmolive soap: Là một loại xà phòng làm bằng dầu dừa và dầu Ô liu do hãng B.J. Johnson
cho ra đời năm 1898. Là xà phòng bán chạy nhất trên thế giới trong thời điểm này.
(2) Helena Rubinstein: Là một nữ kinh doanh thời thượng của đầu thế kỷ 20. Bà đã đưa ra những
sản phẩm nước hoa và mỹ phẩm dẫn đầu trong thời đó.
(3....for orations we had the religious
for gun-carriers we had a string of hearses
for flags half-mast tear-soaked hankies
We craned necks to raise voices higher still
for them that lay row upon row crammed
a regiment under the blazing bloodied sun...
113

Tuyển Tập Thơ Châu Phi. Phần 1: Nam Phi. Ngu Yên. Tập 16.

Trong Ngày Phán Xét
dân da đen sinh ra làm ca sĩ
dân da đen sinh ra làm đấu thủ
dân da đen sinh ra yêu hòa bình
những huyền thoại hóa ta ngây thơ
chúng ta hớp nhiều bọt sâm-banh
được mệnh danh nghẹt thở vì bụi
rồi quằn quại vì nỗi đau nhục nhã
ca sĩ
đấu thủ
người yêu hòa bình
không ai thật sự thấy giông tố đe dọa giữa chúng ta
không ai quan tâm khi chúng ta rơi sâu tận đáy hố
tiếng cười trở thành tiếng khắc khoải sầu lo
ca sĩ
đấu thủ
người yêu hòa bình
đường tôi đi
tôi sợ rằng chúng ta sẽ hát đêm cầu nguyện
tôi nghĩ rằng chúng ta chạy để ẩn trốn
tôi không hiểu hòa bình nào để có thể yêu
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On Judgment Day
black people are born singers
black people are born runners
black people are peace-loving
these myths make of us naiveté
we have been sipped with bubbles of champagne
we have know choking dust
and have writhed with the paint of humiliation
singers
runners
peace-loving
nobody really sees the storm raging within us
nobody cares to know that we've reached our bottom
laughing has become agonizing
singers
runners
peace-loving
my foot
I fear we will all sing at night-vigils
and as I see things we will all run for cover
what I don't know is which peace will be lovable
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VĂN MINH, ha ha ha!
tôi tưởng đến thiên đàng
lần đầu ăn trái sung
tôi nghĩ người da trắng
lần đầu thấy hình Chúa
tôi nghĩ người da đen
lần đầu gặp quỷ trên trần gian
thành thật mà nói
không phải chỉ do giáo dục bộ lạc
tất cả do những gì họ gọi: văn minh tây phương.

CIVILIZATION Aha
i thought of eden
the first time i ate a fig
i thought of a whiteman
the first time i saw god's portrait
i thought of a blackman
the first time i met satan on earth
i must be honest
it wasn't only bantu education
it was all part of what they say is western civilization

(Trích Modern African Poetry )
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Nói Với Cây Đào
Hãy hỏi chim nhạn mùa hè đến thăm ta
những xứ sở kia có gì lạ
Hãy hỏi chiếc bóng chiều
ngày nay đã ra sao
Hãy nâng gia súc ngang hàng với nhân loại
hỏi chúng những điều không được biết về người
chữ đã mất ý nghĩa
ký hiệu bị lạm dùng
hầu hết mọi người đều công nhận
đàn bà than khóc thường cường điệu tâm tình
Hãy hỏi cơn nóng tê liệt cả không trung
bao lâu nóng nhẫn tâm tồn tại
Hãy lựa vài thứ từ đống phế thải
hỏi xem mùi thúi đó ra sao
Hãy hỏi cây đào
cảm tưởng gì khi bị chôn trong đất
Hãy hỏi vầng trăng lặn
có phải vì thiếu nhìn thế sự thăng trầm
nhanh lên
hãy hỏi chính quỷ sứ
đã đến giờ rồi
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Talk To The Peach Tree
Let's talk to the swallows visiting us in summer
ask how it is in other countries
Let's talk to the afternoon shadow
ask how the day has been so far
Let's raise our pets to our level
ask them what they don't know of us
words have lost meaning
like all notations they've been misused
most people will admit
a whining woman ca overstate her case
Talk to the paralyzing heat in the air
inquire how long the mercilessness will last
Let's pick out items from the rubbish heap
ask how the stench is like down there
Let's talk to the peach tree
find out how it feels to be in the ground
Let's talk to the moon going down
ask if it isn't enough eyeing what's been going on
come on
let's talk to the devil himself
it's about time.
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Tôi Nhớ Sharpeville

Ngày 21 tháng Ba năm 1960
buổi sáng
giận dữ-phá hoại-sụp đổ-lục soát
biển đen dâng trào
vũ lực đi trước
trí tuệ theo sau
thế kỷ thất vọng chính sách bạo quyền cũ kỹ...
hút vào cốt lõi
người lớn và trẻ em
vây trong khu nhà kín
của dầu thô đen
rồi một tia lóe
từ con mắt nhìn
súng nổ...
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người chạy trốn người ngã dài
đầu chúng ta cúi xuống
lòng nhục nhã cháy cao
niềm tin rúng động

chúng ta chôn họ vì những gì họ làm
những anh hùng ngã gục theo lịch sử

I Remember Sharpeville
On the 21st March 1960
on a wrath-wrecked
ruined-raked morning
a black sea surged forward
its might ahead
mind behind
it had downed centuries-old containment…
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it sucked into its core
the aged and the young…
into a solid compound
of black oozing energy
in a flash
of the eye
of gun-fire…
they fled they fell…
our heads bowed
our shame aflame
our faith shaken
we buried them for what they were
our fallen heroes and our history

Hình ảnh trên @Drum Social Histories / Baileys African History Archive / Africa Media Online.
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Kể Tôi Nghe Vài Tin Tức
Kể tôi nghe về người anh em
đã tự treo cổ trong tù
bằng chiếc mền
có phải anh ta đã điên loạn.
Kể tôi nghe về người anh em
đã nhảy lầu tự tử
từ tầng thứ chín căn lầu cao
có phải anh ta vụng về không bám được cô đơn trên đó
Kể tôi nghe về người đội mũ trùm đầu
đã giết người giữa cuộc diễn hành rồi tự sát
có phải da anh ta bắt đầu
đổi màu cô độc
Ô, kể tôi nghê về người chị
mang thai trở về nhà
từ tù ngục
có phải chị bị phạm luật Đạo Đức
Kể tôi nghe về người anh em
đã treo cổ trong tù
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Tell Me News
Tell me of a brother
who hanged himself in prison
with a blanket
was he punch-drunk
Tell me of a brother
who flung himself to death
from the ninth floor of a building
did his grip fumble with the loneliness up there
Tell me of a hooded man
who picked out others of his blood on parade
was his skin beginning
to turn with solitude
Oh, tell me of a sister
who returned home pregnant
from a prison cell
has she been charged under the Immorality Act
Tell me of a brother
who hanged himself in jail
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Tâm Nguyện
Tôi muốn sánh mình như quái điểu trên không
quấn quít bay với mây chiều
Tôi muốn được phép khuất phục trời đêm
Tôi muốn làm cuốn bản đồ có quyền lực
ngăn cản sông đi hoặc đổi hướng sông về
Tôi muốn thử thâu không gian nhỏ lại
bằng một bàn tay
Nghe đây, Tôi muốn tự kéo mình ra khỏi
bao tử lộng lẫy ấm áp của địa cầu
Tôi là hạng người như vậy
nhưng tâm nguyện còn lại của tôi
là hòa bình vĩnh viễn cho nhân loại.
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A Wish
I have rivaled the birded in the air
enfolded by clouds even
I’ve been given to bend the sky at night
I am an atlas in my own right
holding back mighty rivers or changing their course
I defy distance reducing it to a point
as little as my hand
listen, I have pulled myself out of
the earth’s warm womb glittering
I am that kind of man
but a wish of mine remains
peace at all times with all men

(Trích: http://poetsagainstthewar.org/content/sipho-sepamla-soweto-poetry )
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Bên Kia Sự Cô Đơn
Như những giọt mưa vang tí tách
Nước rơi từng giọt và từng đôi
Rồi một dòng nhanh như chân trợt
Chảy rối loạn trên sân
Trôi những căng thẳng cuối cùng của sức lực.
Tôi từng thấy trái tim hồi hộp
Sau một khuôn mặt lộ trần
Mệt mỏi từ đô thị vội vã
Tâm hồn thương tật bởi quyền hành
Tôi từng thấy cả đám đông người
Biến mất chôn vào một lỗ nhỏ
Tôi thao thức việc gì đang xảy ra
Bên kia sự cô đơn

The Loneliness Beyond
Like raindrops pattering
They come singly and in pairs
Then a torrent as the rush of feet
Shuffles onto platforms
Dragging the last strains of energy.
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I've seen hearts palpitating
Behind a single maskless face
Tired from the hurrying of a city
Spirits maimed by commands
I've seen throngs of people
Disappear into little holes of resting
And I've pondered what might be happening
With the loneliness beyond
( Trích: http://seasonscometopass.blogspot.com/2012/02/loneliness-beyond-sipho-sepamla.html )
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Trích

The Soweto I Love
1977
Sipho Sepamla
=============================

Sáng Nay Tôi Đã Thấy
Sáng nay tôi đã thấy
cảnh hoảng sợ xảy ra nơi đây
trẻ con ôm túi sách
trốn chạy
chúng băng qua đồng trống
chạy xuôi ngược trên đường
tìm nhà mình ẩn núp
Tôi thấy nơi đây kinh hãi quay cuồng
trẻ con chạy trốn quái vật chưa thấy
chợt nghe tiếng đứa trẻ khóc la
tiếng kêu cứu
cậu bé này tàn tật
nước mắt tuông xuống má dòng dòng
cậu lăn xe chung quanh người thầy giáo
tay níu chặt
không còn nghe thấy gì
không còn xấu hổ bị trêu chọc
sợ hãi đã chiếm đoạt tâm hồn
128

Tuyển Tập Thơ Châu Phi. Phần 1: Nam Phi. Ngu Yên. Tập 16.

Sáng nay tôi đã thấy
những gì xảy ra
như tin đồn kinh hãi

I Saw This Morning
I saw this morning
panic in this location
little children clasping schoolbags
put to flight
I saw them run across an open veld
up and down the streets
they were seeking the refuge of their homes
I saw terror whirl around and about the
location
little children fleeing from an unseen monster
I heard the screams of a child
he was a crippled little boy
yelling
tears furrowing his cheeks
he was wheeling around his teacher
held tight
no words reached him
no bullying cowed him
his mind was gripped by this fear
I saw this morning
what it is like
to be scare by rumour
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Một Đứa Trẻ Chết Thảm
Nó chỉ là thằng bé
chết vì lòng tò mò
một buổi sáng nó thấy
lửa cháy tiệm bán hàng
chứng kiến lửa phừng phực
giận dữ
thiêu hủy hết hàng hóa
chợt còi xe chữa lửa hú lên
nghe kể quái vật này ra đường hung tợn
thiếu suy nghĩ
thằng bé sợ chạy xa
nó chạy rồi chạy
xa đám cháy
nhưng trí vẫn say mê
mắt chỉ thấy toàn lửa
miên mang
thằng bé chạy rồi chạy
đến khi ngã đập vào
tay người to lớn giận dữ
nó bị tóm cổ
bị đè xuống đất
như một hạt thóc
bị đánh bị đập
bằng báng súng
ngày hôm sau
chúng ta chôn đống thịt
cầu cho linh hồn nó được an nghỉ
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A Child Dies
He was a mere kid
consumed by curiosity
which brought him one morning
to a burning scene of a shop
the fire raged before his eyes
it was angry
eating up every article
then came an alarm
because a monster was known to stalk the streets
unthinking
the child fled
he just ran and ran
away from the fire
but his mind was engrossed by the fascination
his eyes fixed on the burning scene
un thinking
the child ran and ran
until he fell smack
into the hands of towering giant
he was grabbed
he was hurled to the ground
like grain
he was pounded and pounded
with a gun-butt
we buried the mess
another day
may his soul rest in peace
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Như Con Hà Mã
Ôi, tạo hóa nghĩ gì súc sinh này
chỉ có quỷ mới biết
đây là sự hỗn hợp
tất cả xấu xa quái thú trên đời
bốn chân
phía trước nhìn giống chuột
phía sau xù xì thấy ghê
màu da như Hà Mã
con gì quá dơ
không giống Hà Mã
nó phóng uế chung quanh
như Hà mã
tiến tới ì ạch
làm cho người xông máu rùng mình
như có cua bò trên thân thể
nó không cắn
không cào
nhưng tàn sát hàng loạt
như quái vật cổ sơ
mang định mệnh phá hủy lịch sử
rất nguy hiểm, giết chết trẻ em
đêm đêm nó gào thét
tựa như thấy trong mơ
thời đại đang đe dọa
nó cố ý
kéo tất cả chúng ta
về lại thời xưa
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Like A Hippo
how nature sees this creature
the devil only knows
it is a combination
of all nature's ugliest monsters
four legged
a front mouse-like
a back as rugged as it is fearful
its colour is like a hippo's
a dirty something
unlike hippo
it shoots shit all around
like a hippo
its lumbering forward
serves the human flesh creeps
as if a crab were crawling on it
it doesn't bite
nor does it claw
but it mows down
like a prehistoric monster
as it is meant to destroy history
it is deadly, deadly to kids
they scream in the night
a menace of the age
it tries
to take us all
back in time

133

Tuyển Tập Thơ Châu Phi. Phần 1: Nam Phi. Ngu Yên. Tập 16.

Hoàng Hôn
Mặt trời tạm nghỉ về hướng tây
trốn bổn phận công nhân soi đường
đêm mang vào trong đài tử tội
thêm nhiều đầu rụng xuống hy sinh
tàu lửa lùa ngàn người bước xuống
mỏi mệt tìm đường về
biến mất sau những ngôi nhà chui rúc (1)
họ sợ nụ cười giấu nước mắt
vì tiếng cười sẽ vọng ra đường
một sung sướng say sưa bị đè nén.
như lửa thảo nguyên bùng cháy trở lại
ngọn táp cao lên tận không trung
cháy văn phòng, ngân hàng, thư viện, tiệm buôn (anh bới chữ bán)
xe buýt, xe tải, xe du trại (2), xe hơi bốc khói
cuồn cuộn dâng cao tan vội vào đêm
những hộp thiết trống, những thùng đậy nắp gây ồn ào dữ dội
công nhận một chiến thắng điên cuồng
thời điểm phát động
khi tuổi trẻ ôm nhau thống nhất
reo hò mê sảng khóc la
Sức mạnh! Sức mạnh! Sức mạnh!
tiếng súng rút lui ngầm chứa tai ương
không dấu vết báo bi kịch mới
cho đến bình minh hôm nào
sẽ mang tin báo tử
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trái tim mắc nghẹn trong cuống cổ
nỗi đau sự chết quá nặng nề
chúng ta nuốt từng miếng mật đắng
nguyền rủa đấu tranh đã xoay chiều
thề trả nợ này bằng mọi giá

GHI:
(1) Mouseface: Mặt chuột, mặt Mickey Mouse, tôi chọn là nhà chuột ở (mousefaced house)
(2) Kompi: Xe lớn mở ra như nhà dùng cắp trại của hãng Volkwagen.

At Sunset
the sun went to rest in the west
escaping the role of scavenger
the night carried in the scaffolding
for more heads to sacrifice
trains dislodged thousands of people
rodents that picked their way home
disappearing behind mousefaced houses
they were fearful of the laughter between tears
for there was a laughter of sorts abroad
an intoxicating urge now in command
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like from veld-fires fanned afresh
flames leaped into the air
as offices, banks, libraries, shops,
buses, trucks, kombis, cars belched
billows that rose hurriedly into the blackened sky
amidst a maddened triumph
it was a moving moment
when you embraced in unity
shouting a delirious cry
Power! Power! Power!
the guns were in ominous retreat
no trace of a new tragedy signaled
until the dawn of another day
brought news of the dead
our hearts stood like lumps in our throats
heavy with the pain of death
we swallowed bitter gall
as we cursed the turn of events
and swore to pay the debt with defiance
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Bình Minh Như Mọi Ngày
Trong bình minh như mọi ngày
vài người cuống cuồng lê bước
đi làm
mướn văn phòng
bỏ văn phòng
kẻ khác muốn mặt trời mùa đông sưởi ấm hơn
người thất nghiệp từng giờ ray rứt
trong khi sinh viên sắp hàng chờ đợi nơi chỉ định
buổi sáng hôm đó kéo dài
những cô gái chỉ mẹ cách đeo thắt lưng
buổi sáng hôm đó trẻ em
bào chữa quá khứ
phàn nàn hiện tại
bàn tay nắm chặt đầy tương lai
vào lúc sinh viên đi từng bước tới
cảnh sát cản đường gây sự bất an
rồi tình thế căng thẳng
giới trẻ giận dữ lan truyền khắp nơi
sinh lực vùng lên
thời điểm hỗn loạn
sai lầm nổ bùng
cướp mất
học vấn
cướp mất
hứa hẹn
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cướp mất
hy vọng
cướp mất
lời nói
cho
tôi
ngày
này
chính tôi
tôi sẽ học chính tôi một lần nữa
tôi sẽ đọc chính tôi từ ngọn cây
tôi sẽ lượm chính tôi từ kẻ khác
tôi sẽ từ bỏ chính tôi vì em
trong diễn biến ngày hôm đó
bữa ăn trưa bỏ dở dang
một nhà buôn chết đứng trên dòng máu
chảy xuống từ khuôn mặt
mọi lệnh lạc đều lơ lửng lưng chừng
trong bình minh như mọi ngày
chúng ta có thể thắc mắc về lý do
nhưng đâu cần
khi loài chó được nuôi để sống khá hơn
chúng ta có thể đòi hỏi nhân chứng
nhưng nhân chứng nào thay thế súng nổ
khi mặt trời chứng kiến suốt vở tuồng
trong bình minh như mọi ngày
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tạch-tạch-tạch-tạch-tạch-tạch
lúc đó súng bắn như kêu ca
người bắn chảy mồ hôi bốc khói lắt lư như say rượu
tạch-tạch-tạch-tạch-tạch-tạch
sự tàn sát phải được cấm ngăn
theo ý nghĩa luật pháp và trật tự
tạch-tạch-tạch-tạch-tạch-tạch
tạch-tạch-tạch-tạch-tạch-tạch
tiếng súng kéo dài quá lâu
chúng ta không thể bắt đầu đếm xác chết
trong bình minh như mọi ngày
sức mạnh đẩy người như sóng lớp lớp sóng
tiến lên trước vũ lực đạn bay
làm người bắn bắt đầu toát mồ hôi sợ hãi
đàng này chạy tán loạn
đàng kia chạy nhốn nháo
nhưng đàng đó nhóm người trẻ tập trung
trong bình minh như mọi ngày
Ôi, đúng vậy, tôi hiểu thế nào là tổn thương
giống như cột cái đầu vào bàn tay điên loạn
tôi hiểu tổn thương
khi vắt con tim cho cạn máu
như xác tôi thường ngưng đập nhịp tim
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tôi hiểu sự tàn nhẫn
thứ khiến tôi khóc không nước mắt
tôi hiểu sự tàn nhẫn
như bóp nghẹt tiếng la vì đớn đau
làm thân tôi rũ mềm tê dại
cướp mất
nụ em cười
trả lại tôi
tiếng cằn nhằn
cướp mất
đức hạnh em
trả lại tôi
nhân tính
trong bình minh như mọi ngày

At The Dawn of Another Day
At the dawn of another day
some people were trudging frantic
to work
to rent-offices
to pass-offices
others wished the winter sun would burn harder
the unemployed tormented the moment
while students were waiting their turn at appointed places
it was on that long morning
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that daughters showed their moms how to gird girdles
it was on that day children
excused the pass
deploring the present
their fist clenched full of the future
at the moment when students were taking the forward pace
the police stood shattering the peace
at the height of the day
youth rage spilled all over the place
unleashing its own energy
confounding the moment
exploding the lie
take away
your teachings
take away
your promises
take away
your hope
take away
your language
give
me
this
day
myself
i shall learn myself anew
i shall read myself from the trees
i shall glean myself from all others
i shall wean myself of you
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in the course of that day
luncheons were left uncompleted
the businessman stood dead on his tracks
blood drained from his face
all instructions poised midair
at the dawn of another day
we might have asked reasons
but what for
when dogs have been made to live better
we might have asked for witnesses
but what witness for a gunshot
when the sun stares down upon the act
at the dawn of another day
rat-tat-tat-rat-tat-tat
said the guns as they deplored the moment
gunners sweating smoke swaying drunkenly
rat-tat-tat-rat-tat-tat
the nuisance must be contained
by all means law and order
rat-tat-tat-rat-tat-tat
rat-tat-tat-rat-tat-tat
the noise went on for so long
we could never begin to count our dead
at the dawn of another day
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wave upon wave of human power
rose before the might of gun-fire
that the gunners began to sweat fear
there was stampede here
there was a scampering there
but over there was a regrouping of young might
at the dawn of another day
oh yes i have known hurt
the kind that binds the head to unreasoning hands
i have known hurt
to wring the heart of all blood
for my body has often been left without rhythm or beat
i have known cruelty
the kind that makes me cry without tears
i have known cruelty
to pinch the loud cries of pain
leaving my body to limp along numb
take away
your smiles
give me back
the snarls
take away
your morality
give me back
my humanity
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Anh Tôi Đã Chết Như Thế Nào
tôi muốn cưu mang những điều này
kể lại cho em nghe
từ miệng tôi sẽ nói ra sự thật
để bước đi hãnh diện mặt ngẩng cao
Tôi nhớ một buổi sáng
anh rời khỏi nhà
đến nơi làm việc
đã năm năm dài
tôi nhớ anh mặc áo trắng
bộ vét xám mới giặt ủi xong
bó thân hình thon gọn, đôi vai cứng cáp
sức khoẻ lành mạnh
đi thẳng đứng ngay
tôi không rõ tâm sự của anh
nhưng anh yêu làng xóm ( nghĩa thế nào đây )
không thù hận
không treo cờ
mặc dù anh không hèn nhát
nhìn thẳng mắt mọi người
vì tay không bôi bẩn
bằng máu của người khác
khi người ta báo tin về anh
gặp tai nạn ở ga xe lửa
trái tim tôi đập mạnh cuống cuồng
dìu mẹ tôi đến nơi bất hạnh
khi thấy giấy báo đắp lên xác người
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như mộ chưa đào tung tóe máu tươi
như một kẻ điên căm hờn phát tiết
quì gục người rũ liệt vô hồn
tôi muốn cưu mang những điều này
vì chưa hề biết thù hận trước đây
tôi nhớ lưỡi tôi líu lại
ngực thắt đau
tôi nhìn mặt anh dưới giấy che
cảm nhận đớn đau anh khi anh gục ngã
bởi viên đạn kia

How A Brother Died
i want to remember these things
that i may tell them to my little brother
i want to speak from this mouth only the truth
that i may walk the street tall
i remember the morning
elder brother walked out of the house
heading for his place of work
where he had been for the last five years
i can still see his white shirt
and grey suit lately dry-cleaned
fitted well on strong limbs and sturdy shoulders
for he stood well
good in health
of his thoughts i didn't know much
145

Tuyển Tập Thơ Châu Phi. Phần 1: Nam Phi. Ngu Yên. Tập 16.
but he loved his neighbour (whatever that means )
he harboured no grudges
he flew no flags
albeit he was no coward
he could look anyone in the eye
because his hands were not soiled
by the blood of others
when they came to tell us brother
had met with an accident at the train station
our hearts thumped madly on our sides
and we had to pillar mother to the scene
when we saw the body shrouded with newspapers
its undug grave sputtered with blood
as if a hateful madman had let it gush furiously
knees buckled with the loss of strength
i want to remember these things
because i had never know such hate before
i remember the click of my tongue
my muscles tightening round my chest
i looked at his covered face
feeling the crush of pain as he being felled
by that bullet
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Viên Đạn
viên đạn
thật ra, chẳng bao giờ là đồ vật tốt
viên đạn
được sinh ra để dọa nạt

để gây thương tích

do nhân loại làm nên

trở thành vô nhân

để giết chết

viên đạn
viên đạn
đối nghịch với bàn tay

là kẻ thuyết phục hèn nhát
viên đạn
hóa người sử dụng trở nên hung ác

sát nhân qua định nghĩa đạo đức

viên đạn
banh xương thịt ra

để trái tim nằm lại

xuyên qua lưng trẻ con

giết và giết và giết

viên đạn

Bullets
bullets
are never nice things really
bullets
are made to scare

to injure

to kill
147

Tuyển Tập Thơ Châu Phi. Phần 1: Nam Phi. Ngu Yên. Tập 16.
bullets
made by humans

are inhuman

bullets
are cowardly persuaders

them vs hands

bullets
brutalize the user

murderer by moral definition

rip the flesh open

leave the heart inert

bullets
bullets
pierced the backs of kids

killed and killed and killed
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Cho Nụ Cười
tôi bắt đầu bật cười
thành thật về lòng tốt
tôi bắt đầu ha ha ha
về những người đặt ra giới hạn
họ cho tôi sống hạnh phúc trong một nơi có hàng rào vây quanh
cho anh da màu sinh nhai trong khoanh vùng phân loại
rồi tự cho họ những vùng ngoại thành có đại lộ cây xanh
tôi đã bắt đầu nói
toàn thể hoang tưởng quá nghiêm trọng
đáng cho ta phá cười ngặt nghẽo
nhưng những người cực đoan xuất hiện
bắn hạ chúng tôi bằng đạn hung tàn
dùng gậy đánh anh em da màu kháng cự
rồi cảnh cáo con cháu thôi gây loạn ồn ào
bây giờ tôi bắt đầu kinh ngạc
về những chứng kiến của người
và ý thức công bình của nhân loại
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For A Laugh
i had begun to have a laugh
honest to goodness
i had begun to ha ha about how
some people draw lines
they put me in a fenced-in-location to live happily
had my coloured brother in a park of sorts
and set themselves up in a suburb of avenues and trees
i was beginning to say
the whole idea was too grand
it deserved a hard laugh
but came the riots
they shot us down with violent bullets
they baton-charged my coloured brother rioter
then they warned off their own riotous kids
now i've begun to wonder about
the human eye-sight
and man's sense of justice
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Quê Hương
Rồi có một ngày một lần nào đó
tôi sẽ vui lòng gọi tiếng "quê hương"
quê hương mặc dù núi non hiểm trở
dày đặc cây rừng trên những triền cao
quê hương mang dạng hình lũng chén (1)
nhưng
làm sao tôi gọi nơi này là quê hương
khi mẹ tôi phải bụm vết thương nhiểu máu
bằng đôi tay hiền hậu dãi dầu
khi chị phải làm bia đỡ đạn
vú héo dần phọt chảy thương đau
làm sao tôi gọi được quê hương
nơi cha ngồi ôm đầu
gục sâu vào tuyệt vọng
mơ ước nhạt nhòe không biết mai sau
làm sao tôi gọi được quê hương
khi kẻ khác gọi Nam Tư Tây Phương (2)
Limehill hoặc Vergenoeg
vì sao quê hương này
lại trở thành ngục tối
nơi sinh con cháu không chút băn khoăn
làm sao có thể là quê hương
nơi mồ mã mọc lên như nấm
nơi trí con người ngu muội bởi mưu toan
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tôi đi tìm một quê hương vô vọng
một quê hương cưu mang trong tim
ôi quê hương

GHI:
(1) Cupped Land: Đất đai hình cái chén hoặc thung lũng. Nhưng nhìn bản đồ Nam Phi, thấy
không giống cái "cup". Có lẽ ông có ý gì khác?
(2)Doornkop Thornhill: nghĩa là một vùng đất trên bản đồ tây phương có hình dạng Nam Phi.
Hiểu theo nghĩa địa lý, văn chương về đất nước Nam Phi.

Home
There's a time yes a time
i would have liked to say home
home even to rugged mountains
and trees huddled on hill sides
home to cupped lands but
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how can i say this is home
when mother has to plug wounds dripping blood
with sweat stained hands
when sister has to shield from bullets
breasts drooping squirting pain
how can i say home
where father sits with his head
dipped in despair
his vision blurred by indecision
how can i call this home
when others call it Doornkop Thornhill
Limehill or Vergenoeg
how come this home
has come a dungeon
rewombing its children without qualms
how can this be home
where graves grow fast
and the people's minds are stunted by intrigue
i seek a care-less home
home to my heart's content
home
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Đất Nước Này
có người đàn ông tự bông đùa
khi làm điều dại dột ngây ngô
cố gắng muốn trở thành có thật
giỡn mặt với tôi
tôi sinh ra từ cú đấm của chiến tranh
tôi sinh ra từ hủy hoại của bệnh tật
hậu quả dịch hạch hoành hành
tôi biết mùi hôi của đất nước
tôi chưa bao giờ phải xác nhận
đất nước này của tôi
vì đất nước này luôn luôn là tôi
được đặt tên theo tôi
đất nước mang hình hài do tôi sinh dựng
mồ hôi và máu do tôi pha mặn
cơ bắp liên hành do tôi rèn luyện
cho đất nước này được trở mình
tôi là đất nước của tôi
chưa bao giờ xin được chia phần
chưa bao giờ cần phải như vậy
tôi là toàn thể đất nước này
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This Land
there's a man fooling around with himself
and in trying to make his tomfoolery
look the real thing
fools around with me
i was born by the stroke of wars
i was born by the ravages of disease
by the events of plagues
i know the stench of this land
i have never had to say
this land is mine
this land has always been me
it is named after me
This land defines its texture by me
its sweat and blood are salted by me
i've strained muscles yoked
on the turning wheel of this land
i am this land of mine
i've never asked for a portion
there's never been a need to
i am the land
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Khi Tôi Mất Sống Đời Ổ Chuột
tôi sẽ xin trở về nơi ổ chuột
tôi cảm thấy nhiều sai lầm khi đi xa
trên đường lưu lạc nhiều thứ mất
tôi mất lập trường để đứng ngay
tôi mất nhịp đều để bước đúng
tôi mất tâm tư thích khôi hài
tôi mất tâm tình để yêu mến
tôi mất cảm quan ngửi được mùi
tôi mất cảm giác bị kỳ thị
tôi mất tự hào vì thiếu khôn ngoan
tôi mất nhịp tim chia rộng lượng
tôi mất kiêu hùng như Sofasonke Mpanza (1)
để cảm thông cảnh ngộ này, bạn phải hiểu
tôi mất bóng mát từ cây nhựa cội nguồn
nơi che chở và người yêu quê nương náu
tôi bắt đầu nắm chắc cả ảo tưởng vào tay
tôi bắt đầu yêu làm việc thiện
tôi bắt đầu nghĩ an tâm có thật
tôi bắt đầu lo vệ sinh và thuốc đánh răng
tôi bắt đầu mặc áo quần sạch như thể xứng mang đồng hồ vàng
tôi bắt đầu tìm ánh sáng màu da như thể chuyện thực tế
tôi bắt đầu xem thường hương vị cuộc đời
tôi chọn cách bắt chước
tôi mua đồ cũ như thể không mua với giá rẻ
tôi cần bám víu cái gì
như mái nhà tôn gợn sóng bóng loáng hoặc rỉ sét mặt ngoài
tôi cần phải lấy cái gì
ít dễ ghét hơn khói cuồn cuộn từ nhà máy cạnh bên
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tôi cần một cái sân rộng
để múa nguyện cầu hoặc nhảy điệu Jive (3)
tôi cần nóc nhà có thể vang dội
tiếng vỗ tay ồn ào tiếng hát xuất thần và tiếng nhịp dậm
chân
hoặc tiếng ầm ĩ của người say cãi vả
tôi biết tôi không chỉ muốn làn gió mới
tôi cần mùi hương dịu ngọt trong đời
Ô, đúng rồi, tôi muốn sống huy hoàng một lần nữa.

GHI:
(1) Sofasonke Mpanza: (1889-1970) Tên thật là James Mpanza. Lãnh tụ đảng người da đen
chống lại xã hội đương thời ở Orlando. Bị bắt giam 13 năm. Ra khỏi tù 1927, thống lãnh hàng
ngàn dân da đen chiếm lấy Orlando. Tên "Sofasonke" là tên hiệu, có nghĩa: Chúng ta cùng chết.
(2) Gum Tree: Cây Khuynh Diệp (Bạch Đàn. Eucalyptus.) Hoặc những loại cây cho ra chất
nhựa. Nhưng Gum Tree thường dùng ở ý nghĩa khác.
(3) Jive: Điệu nhảy của Hoa Kỳ phát ra từ điệu nhảy ở Châu Phi. Thịnh trong thời 1930. Là một
trong năm điệu nhảy quốc tế của Châu Mỹ La Tinh.

When I Lost Slum Life
I will have to ask for my slum location again
I feel a lot went wrong when I was moved from it
a lot died in the process
I lost my stance for standing up straight
I lost my rhythm of walking right
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I lost my sense of humour
I lost the feel for loving
I lost my sense of smell
I lost the sense of discriminating
I lost my pride of not caring for smart things
I lost that heart for sharing
I lost Sofasonke Mpanza's guts
but to understand my real plight you've got to know
I lost the gum-tree which was my shade
my lean-to and a lovers' lean-on
I began to grasp for real all illusions
I began to love charity
I began to think comfort was real
I began to worry about the hygiene of toothpaste
I began to wear clean clothes as if that's wearing a golden watch
I began to seek a light complexion as if that was a reality
I began to despise the smell of life
I went in for imitations
I bought second-hand as if that wasn't paying for cheap class
I need to hold on to something
like the shine of corrugated-iron roofs or the rusted coating
I need to take in something
less obnoxious than the billowing smoke from nearby factories
I need a big wide yard
in which to dance in prayer or do the jive
I need a roofing that can resound
with hard hand-clapping soulful singing and foot-stamping
or just the thud of drunken brawls
I know I don't just want fresh air
I need the smell of sweaty life
oh yes I want to live colourfully once more
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Màn Trình Diễn Muộn, Thật Muộn
Tôi nhìn họ cười chế giễu
một nhếch cười cất trong túi
cách họ đàn áp tôi
như thủ phạm mất trí
họ làm những gì có thể làm
để bào chữa sai lầm
tôi đứng sửng sốt đã lâu
bởi hôn mê của họ
tôi luôn luôn tỉnh thức
để tranh đấu phần mình
không bao giờ quy thuận
cho dù bị tra tấn
Tôi thấy họ khinh miệt
đùa cợt lòng can đảm của tôi
như thể họ luôn biết
sẽ có ngày hôm nay
Tôi từ tốn chịu đựng
từng lúc từng chút bị giày vò
Tôi thấy họ chạy rối loạn
lót đường vàng tôi đi
Tôi nghe họ nói nhỏ
muốn cùng tôi chia bóng tối của trăng
Tôi cảm giác nụ cười tôi nhăn nhó
lòng nhẫn nại đang mất dần
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The Late, Late Show
I watch with a grin
a bit of laughter is in my pocket
how they jostle about me
the victims of fits
they are doing their damnedest
to repair the damage done
for long I've stood dazed
by their insensibilities
awake at all times
to the scramble for my parts
I've never taken from them
even as they dismembered my body
I've seen their arrogance
tease the fibre of my courage
it's as if they knew always
it will come to this some day
I would show the tolerance
gnawed at bit by bit
I see them scurry about me
paving my streets with gold
I hear the little noises they make
wanting to share with me the moon's dark side
I can feel my grin turn to a grimace
my patience has been wearing thin
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Đảo Biển
Rồi hòn đảo lên tiếng
Ta rất uy quyền
không ai đến gần mà không run sợ
Ta đã nhiều năm chống chọi đại dương
muốn nuốt lấy ta và những gì ta có
Ta rất kiêu hùng
cả thế giới đều biết
có người thét to những mơ ước cho ta
nhưng không ai dám dẫm chân lên đảo
Ta rất cứng rắn
giữ kín lâu đời những bí mật trong tim
cũng có những người trung thành tâm huyết
nhưng ta e dè những kẻ tầm thường
Ta rất cương quyết
đã bẻ gãy âm mưu của nhiều người
lại mua chuộc lòng trong sạch của họ
nhưng quá nhiều kẻ làm ta nghi ngờ
Ta rất mạnh bạo
chỉ cần bóp chặt bất kỳ ai cũng đổ máu
có thấy Madela và Sisulu tuy già (1)
nhưng tinh thần họ vẫn tin tưởng ta (2)
Ta rất kiên cường
tuổi tác làm nhăn da trên mặt
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đôi mắt nổi tiếng không nhắm bao giờ
nhưng lời đồn một hôm ta sẽ thành sa mạc
Ta rất kiên trì
nhưng lòng can đảm bắt đầu tan chảy

GHI:
(1) Madela: Nelson Rolihlahla Mandel, Tổng thống da đen đầu tiên ở Nam Phi 1984.
Sisulu: Walter Max Ulyate Sisulu, (1912-2003), hoạt động nhân quyền chống kỳ thị tại Nam Phi.
Là thành viên dân cử của quốc hội Châu Phi. Bộ trưởng bộ ngoại giao.
(2) Defy: có thể đến từ Desfier, từ cũ của Pháp ngữ, nguồn từ Latinh: Fidere. Có nghĩa là tin
tưởng.

The Island
And so said the island
I am strong
no-one nears me without a tremble
I have for many years dares the sea
to swallow me and my innards
I am strong
the whole world knows of me
men talk loudly of their whishes for me
but none can walk on my shores
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I am strong
I've for long held great secrets in my heart
I've known men of royal blood as well
but it's been the common man I've always feared
I am strong
I've broken the back of many men
I've even tampered with their sanity
but as many have left me defiant
I am strong
my grip will drain the blood of anyone
see how Madela & Sisulu have grown grey
but their spirits still defy me
I am strong
I wear wrinkles of age on my face
yet my eyes have been known not to blink
but rumour has it I'll be deserted one day
I am strong
but my courage has begun to seep out
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Bà Bán Hàng
Người phụ nữ chỉ một chỗ cách xa
cậu nhỏ, đứng lùi vào kia
tôi không biết
cậu ngửi cái gì
Bà làm tôi nghĩ đến
nắng mặt trời
xà-phòng mùi dầu dừa-ô liu (1)
Trí nhớ quay nhanh về thời hậu chiến
đến núi cao và
phao cứu đắm thuyền
Tôi thấy hình ảnh người đưa tay lên lòi nách
để vệ binh khám xét
và
người câm lặng
Vì vẻ trịch thượng của bà tôi trả lời
tôi muốn thử nước hoa
và mỹ phẩm helena rubinstein (2)
Bà múa ngón tay chỉ tôi và cao giọng
đừng rắc rối
cậu nhỏ
tôi sẽ gọi
cảnh sát
Tôi nói vào mắt bà tóe lửa
gọi đi
bà đã hết thời rồi
Người phụ nữ bật khóc
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Shop Assistant
The lady showed me a distance
stand back boy
i don't know what
you smell
She made me think of
sunlight and
palmolive soap
My mind raced back postwar to
big ben and
lifebuoy
I saw vision of men armpits raised for
right guard
and
mum for
men
To her superior airs I said
helena rubinstein and
eau de cologne i've tried
She wagged a finger at me singing
don't-be-rudeboy
i'll-call-thepolice
I said to her burning eyes
go ahead
your time runs out
The lady broke down in tears
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Nói Về Sợ Hãi
từ lâu
chúng ta chạy trốn lòng sợ hãi
nỗi sợ vô hình
chúng ta trăn trở ngày đêm
chỉ để thấy
sợ hãi đăm đăm nhìn thẳng vào mặt
những ngày đó
khi chúng ta đi trong hồi hộp ngu đần
sợ cả tiếng xào xạc trên cây
dù lá được ví như tai nghe ngóng
những ngày đó
sợ hãi quay chúng ta vòng vòng bằng ngón tay
thả ra khi muốn
bóp chặt không động lòng
về đêm
từng bước chân ngoài sân
giẫm lên linh hồn lạnh lẽo
mỗi tiếng gõ cửa
đóng đinh tinh thần
khi thời cơ bắt bớ lên cao độ
nói chuyện thì thầm là liên hệ tình nghi
chúng ta nghe nói về thẩm vấn tra tấn
chửi rủa thô tục
như đàn ngựa xổng cương
chen nhau phóng chạy
nghe đôi môi bị bạo quyền hành hung
tiếng gào thét vì sắt nung tra khảo
những hành động dã man
được hợp pháp
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rồi an ủi
rồi tự nghĩ
sợ hãi thâm nhập khắp nơi
hôm nay đào sâu nơi này
ngày mai bới rộng nơi kia
như con chuột chũi
và chúng ta thề khinh bỉ nỗi sợ
đây là niềm tin
chúng ta sẽ chiến thắng sợ hãi

On Fear
for days
we were run on fear
a fear of the unknown
we would turn day and night around
only to find
fear stares us in the eye
those were the days
when we walked through dense suspense
fearing the rustle of trees even
for leaves have been known to be ears
those days
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fear spun us around her finger
unleashing us at will
tightening the grip unfeelingly
at night
each footfall in the yard
was a cold treading on our souls
each knock on the door
a hammering on our spirits
at the height of the detentions
whispered conversations marked our associations
for we heard of grueling interrogations
where vulgar words
like unbridled horses
galloped one after another
from lips brutalized by abuse
we heard of searing screams
inhuman proceedings
being legalized articles
our comfort then
was in the thought that
fear is all-pervasive
burrowing here today
and there tomorrow
like a mole
and as we swear to loath fear
it is our belief
we'll yet triumph over all fear
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Nhật Ký Tình Nhân
Thứ Hai đôi ta tựa đầu trên vai nhau
Thứ Ba tuông đường vào phố với đống đồ giặt
Thứ Tư cầm tay nhau trong rạp hát xem phim
Thứ Năm xem Auntie Betty khệnh khạng trên đường Eloff
Thứ Sáu siết tay theo nhịp tim đón cha trở về
Thứ Bảy vào phố đông người đi chợ cho tuần tới
Chủ Nhật cười lén với nhau trong nhà thờ
đó là chuyện xảy ra trước khi luật mới cai quản đời-tình
bây giờ chúng ta chỉ ái ân bằng tưởng tượng
tìm kiếm tương lai trong giấc mơ
trái tim đôi ta lưu đày cách biệt
vẫn tiếp tục yêu dù mong manh
tình đôi ta chưa hề chấm dứt
dù có thể kết liễu sự sống
không thể dễ dàng xua đuổi tình yêu
anh vẫn luôn luôn nâng niu đôi vú
vẫn luôn luôn tìm môi em đêm đêm
nhà- giam không ngăn nổi anh vuốt ve em trong nhớ
anh đã học được sự khốn nạn của cô đơn
nhưng tình ta sẽ không bao giờ chịu dấu ấn của bất chính
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A Lover's Diary
Monday we rested heads on each other's shoulders
Tuesday we bulldozed our way through town with bundles of washing
Wednesday we held hands into a movie
Thursday we watched Auntie Betty strutting in Eloff Street
Friday we clasped hands over our hearts for the return of our fathers
Saturday we crowded town for the week's groceries
Sunday we exchange furtive smiles in church
but that was before the law took over our love-life
now we must make love in our minds
we must look for the future in dreams
our hearts have been exiled from each other
but carry on girlie
it isn't over yet with us
those that have banned me from living
cannot banish love that easily
I remain fumbling in your breast as always
I seek your lips in the dark as always
my house-arrest doesn't reach my touching you in a way
I've only been taught the cruelty of loneliness
but our love must never bear the marks of the unjust
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Cưỡng Hiếp
khi người anh em bị bạo hình
trong khu tập trung trừng phạt thô bạo
vì thủ dâm
không một ai nói chuyện bẩm sinh súc vật truyền giống
lúc nơi ai oán dâng cao căm hận
anh được thuê bằng nửa ổ bánh mì
thêm 30 đồng kẽm
trong túi kêu leng leng
rồi phóng thích
anh chăn gia súc với cây dao lớn (1. Panga)
chặt chém con đường đến Mzimhlophe
rồi tiếng ré dâm đãng xảy đến trong đêm
người anh phun rảy tinh trùng
lên cô em khắp nơi mềm mại
cô lấy gân chống chỏi
máu tét chảy bên trong
người anh dính vết máu phụt lên
anh bóp nghẹt tội lỗi với mẹ
cưỡng hiếp em một cách dã man
người cha kẹp tay anh
cho đớn đau cùng máu nhỏ xuống
thở hổn hển lời nói sau cùng

Panga

' hãy bứt con cu ra
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rồi tống nghẹt vào tử cung phụ nữ '
chuyện cưỡng hiếp đã xuyên thấu đêm
đổ vỡ cửa gương xáo trộn yên tĩnh
họ chen lấn làm nhân chứng hành vi đốn mạt
tôi cố gắng ghép lại
những chi tiết trong đêm xảy ra
nhưng đau buồn cản ngăn trí nhớ
Tôi muốn hủy bỏ đêm này
trên cuốn lịch chứng cớ
nhưng hạt giống đã nảy mầm (1)

GHI:
(1) Có lẽ câu này nên chuyển là: nhưng tinh trùng đã đậu thai.

The Outrage
When brother was slotted
in a rough-hewn-hostel
to masturbate
no one spoke of the animal breeding
at the height of the location outcry
he was fed half-a-loaf of bread
given thirty pieces of silver
to jingle in his pocket
and let loose
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he went about grazing with a panga
hacked his way into Mzimhlophe
soon shrill screams leered into the night
brother sprayed sperms
all over sister's tender tissue
she strained her muscles
she bled internally
brother caught a whiff of blood in the air
he strangled mother's guilt
and raped her savagely
father cupped his hands
to let bitterness and blood to drip in
he gasped his last command
' rip off his penis
and foul up the women's wombs'
the outrage pierced the night
broken windows shattered its silence
they stood gaping to bear witness to the ignominy
I've tried to piece together
fragments of the night's act
but the mind's searing pain refuses
I want to cancel off this night from
the calendar of our deeds
but the seeds have germinated
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Nhịp Trống
Một đêm nào tôi có thể đếm sao
chắc giữa chừng tôi sẽ xây xẩm
nhưng số ngôi sao vẫn còn nguyên
một ngày nào tôi có thể đếm thương tích
bị tổn hại dưới danh nghĩa công bình
dồn tất cả đau đớn
đủ làm tôi tê dại
đúng rồi, tê dại - điều kiện để sinh tồn
phần thưởng cho ngu xuẩn
tôi ngu ngốc vô tâm
đã từng đếm
đã từng nói 300 năm
đời sống như cứt
tự do trong đời tôi, suốt đời tôi
không phải hoàn toàn duy cảm
tôi gióng lên hồi trống này
năng lực đã phục hồi, xung động đã dâng cao
nếu dừng lại huênh hoang hay mê sảng
tôi biết tôi sẽ không đếm được lâu
nhưng tôi biết tôi sẽ buồn lòng vì đã vô tâm

174

Tuyển Tập Thơ Châu Phi. Phần 1: Nam Phi. Ngu Yên. Tập 16.

Drum Beat
Given the night I could count the stars
I know I would end up dizzy
but the number would be there
given the day I could number wounds
inflicted in the name of justice
but the pain of it all
would be enough to leave me numb
that's it, numb - a condition of existence
a reward for being so dumb
I am innocuously dumb
I've counted before
I've said for 300 years
life has been shit
freedom in my lifetime, in my lifetime
and it hasn't been for sheer sensationalism
I've beaten these drums
my batteries have charged rage to an unbridled pitch
if I should stop to rant and rave
I know I won't be counting for long
but I know I'm going to hate my own ruthlessness
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Tìm Về Nguồn Cội
Chúng ta sẽ phải dùng mỡ súc vật
không cần dùng mỹ phẩm và những thứ điểm trang
chúng ta sẽ phải đổ máu
mới giữ vững truyền thống của tiền nhân
chúng ta phải xem giờ từ mặt trời
và ngưng xích xiềng trên cổ tay đau đớn
chúng ta phải uống bia dân tộc
và từ bỏ tinh thần quyền thế cùng vật chất
chúng ta phải đi tìm
hoa đen, xanh và vàng rực rỡ
chúng ta phải cất tiếng nói
vì bị người khác nói giùm quá lâu
chúng ta phải cười sung sướng
dù đó chỉ là ảo tưởng
chúng ta cần làm tất cả những điều này
để chứng tỏ Phi Châu chưa bao giờ được khám phá
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In Search of Roots
We will have to use animal fat
and not bother with cosmetics and so on
we have to spill blood
just so that we keep contact with our ancestors
we will have to read time from the sun
and stop hurting our wrists
we have to drink home beer
and give up potent spirits and things
we will have to seek out
black, green and gold flowers
we will have to speak up
because for too long others have
we will have to laugh hard
even if it is at our own illusions
we will have to do all these things
just to show the world Africa was never discover
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Keorapetse Kgositsile
______________________________________________________________________________

KGOSITSILE, KEORAPETSE
(19 tháng 9 năm 1938)
Người ta thường biết ông qua tên: Bra
Willie. Thi sĩ Nam Phi và nhà hoạt động
nhân quyền.
Thành viên của quốc hội Châu Phi năm
1960 và 1970.
Quốc gia Công Huân thi sĩ năm 2006.
Lưu vong tại Hoa Kỳ từ 1962 đến 1975.
Ở New York , trong thời điểm 1970, ông
là một trong vài thi sĩ da đen được giới
văn học chú trọng. Ông ảnh hưởng và
nâng cấp phong trào thi ca của người Mỹ
gốc Phi Châu tại Hoa Kỳ.
Ông cũng rất tích cực và trở thành một
trong những lãnh tụ của phong trào thơ
Pan-African.
Ông được xem như là cha đẻ của nghệ sĩ
Hip-Hop trong nhóm Odd Future, Earl
Sweatshirt. Ông thường xuất hiện đọc thơ tại các phòng trà nhạc Jazz.




Tác phẩm ấn hành:
Thơ:
Spirits Unchained. Detroit: Broadside Press, 1969.
For Melba. Chicago: Third World Press, 1970.
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My Name is Afrika. New York: Doubleday, 1971.
Places and Bloodstains: Notes for Ipeleng. Oakland, California: Achebe Publications, 1975.
The Present is a Dangerous Place to Live. Chicago: Third World Press, 1975. 2nd ed. 1993.
When the Clouds Clear. Johannesburg: Congress of South African Writers, 1990.
To the Bitter End. Chicago: Third World Press, 1995.
If I Could Sing: Selected Poems. Roggebaai, South Africa: Kwela Books, and Plumstead, South
Africa: Snailpress, 2002.
This Way I Salute You. Cape Town: Kwela Books, and Snailpress, 2004.




Tác Phẩm khác:
The Word Is Here: Poetry from Modern Africa. New York: Anchor, 1973.
Approaches to Poetry Writing. Chicago: Third World Press, 1994.
Xem Youtube: Kgositsile đọc thơ:
http://www.youtube.com/watch?v=R6RXqJwOvMM
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Từ Gió Tôi Nghe
Từ gió, tôi nghe,
buốt lạnh theo thanh âm
tìm kiếm. Trí nhớ
hôm nay và ngày mai lâm râm
trong bụng như nhịp điệu
của gió vô tâm
nơi con mắt rơi giọt
lệ. Chết rồi không thể
nhớ cho dù nhớ lại
tiếng cười của chết. Nhưng trí nhớ
bướng bỉnh như tiếng gào đau đớn
dâng lên theo sóng lúc bình minh
bên trong cây dừa
nơi sa mạc: đứng lặng mình
cho hình dong thảm thiết
của quá khứ quyện vào
tương lai vô tận
hiện lên mặt lá
từ nụ cười cao cả
hơn một người sinh ra.....

The Air I Hear
The air, I hear
froze to the sound
searching. And my memory
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present and future tickles
the womb like the pulse
of this naked air
in the eye of a tear
drop. The dead cannot
remember even the memory
of death's laughter. But memory
defiant like the sound of pain
rides the wave at dawn
in the marrow of the desert
palm: stands looking still
and the bitter shape
of yesterdays weaves
timeless tomorrows
in the leaves
of laughter larger than
singular birth...
( MAP )
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Tôi Trong Nỗi Sầu Đau
Và trước cánh cửa mắt (1)
vẫn nghe tiếng gọi quê hương.
Cha trước cha của tôi
đã biết dùng lửa.
Cha trước cha của tôi,
với vị thần nhiều đầu,
ngồi vòng tròn trên ghế thấp
sau một ngày sắp tàn. Đôi khi đúng lúc
giữa màu nắng đỏ từ hai mặt trời,
biết thời giờ không ra đời hôm qua.
Vòng tròn vẫn tiếp tục
Thời giờ vẫn như vậy
mặc dù phút giây tự nó không biết sống.
Nhiều đời sống thay đổi cuộc sinh tồn
Đôi khi đúng lúc cạn kiệt
hay bị giậm dưới chân
trên lưng tên nô lệ.
Nhiều chu kỳ trong dòng tuần hoàn
Tôi có thể tự than khóc khi tôi chết
hoặc khóc thương khi em chết
trong lúc vô ích này, tự hỏi:
đời sống ở đâu ta đã tìm đến sống?
Thời gian vẫn như vậy
Quákhứhiệntạitươnglai (2) mãi mãi là bây giờ
Đời sống rồi ở đâu ta đã tìm đến sống?
GHI:
(1) Ý tứ của câu này thật khó hiểu. Và: tức là bài thơ tuy bắt đầu nhưng tiếp tục từ một số thơ
trước. at the door of the eye: Phải chăng là giây phút cuối trước khi nhắm mắt? Hoặc chứng
kiến trước sự thay đổi của thế giới ?
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(2) Nguyên chữ của ông là: Pastpresentfuture. Cũng có thể chuyển nhẹ hơn:
hômquahômnayngàymai luôn luôn là bây giờ

I In The Mourning
And at the door of the eye
is the still voice of the land.
My father before my father
knew the uses of fire
My father before my father,
with his multiple godhead
sat on his circular stool
after the day was done. At times even
between the rednesses of two suns,
knowing that time was not born yesterday,
The circle continues
Tim will always be
in spite of minutes that know no life.
Lives change in life
At times even rot
or be trampled underfoot
as the back of a slave.
There are cycles in the circle
I may even moan my deadness
or mourn your death,
in this sterile moment asking:
Where is the life we came to live?
Time will always be
Pastpresentfuture is always now
Where then is the life we came to live?
( MAP )
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Gương Soi, Không Tiếng Hát
Này người anh em, đừng nói là đưa tay ra
sẽ chạm đến hồn tôi. Hồn này
sâu thẳm với mong manh
và biết được cái chết của anh.
như vậy có gì khác không
răng tôi thường lộ liễu thế nào
khi tôi cười mỗi ngày mỗi ít?
Buổi sáng không buồn thức dậy
mắt nhìn qua cửa sổ
than thở, hay tiếc thương
chuyện này ngày kia đã lãng phí
Tôi chết trong cõi đời
và sống trong cõi chết
trong trí tôi, tiếng cười
mỗi ngày mỗi ít
Bây giờ anh thấy chưa
mọi ngày, như người nô lệ,
ngẩng mặt vô danh,
vô sinh như tấm gương in hình người chết khác?
Người anh em, tôi cười mỗi ngày mỗi ít
đừng nói sẽ đưa tay ra
để chạm hồn tôi. Hồn này
sâu thẳm với mong manh
và biết được cái chết của anh.
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Mirrors, Without Song
Do not tell me, my brother, to reach
out and touch my soul. My soul is
inside and thin
and knows your death too
Does it matter then how
often my teeth are seen
when I laugh less and less?
Morning does not wake up
with my eye out the window
moaning, or mourning,
a thing or day gone to waste
I die in the world
and live my deadness
in my head, laughing
less and less.
Do you see now
another day, like a slave,
shows its face to be nothing,
nothing but a mirror of the death of another?
When I laugh, my brother, less and less
do not tell me to reach
out and touch my soul. My
soul is inside and thin
and knows your death too.
( MAP )
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Ca Khúc Cho Ilva Mackay Và Mongane
Hãy lắng nghe âm thanh nước lụt
Của ước mơ của ký ức ước ao
Của ngày xưa người nông dân đã biết
Không còn cười lúc bất phùng thời. Người anh em
Hiểu, không có chết trong đời sống
Chỉ có trong cõi chết. Nhạc đó là dân ca
Vì vậy tôi ca tụng tên anh
Anh là con cái của thổ ngữ
Sinh ra sẽ có súng
trong mắt này và lựu đạn trong mắt kia
Anh là Tito (1): Không có chuyện
vượt thoát và ẩn núp trong đời nơi
Mọi sự đến để đi theo thông lệ (2)
Nơi mỗi giọt máu là ký hiệu của chết hoặc sống
Anh là Mandela (3) Anh là tất cả
Tên tuổi chúng ta nơi Robben Island (4)
Anh là con cái của âm thanh và cảm giác
Anh có thể nhìn quá khứ
Nhìn thẳng vào mắt
Để biết mùa này và kết quả
Anh phải đến từ hôm qua
Để nhắc nhở sự sống
Rằng chết không nhớ
cấm đoán tù ngục lưu vong tử biệt
Nơi này tôi gặp anh
Xin ca ngợi anh cách này
bằng vết máu trên lưỡi tôi:
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Tôi không phải là người hát bài ca xách động (5)
Anh đã dạy tôi điều này:
Anh có thể nói anh đến từ Capetown
Hoặc Johannesburg Accra hoặc Bagamoy
New York Kingston hoặc Havana
Khi anh phải đến từ tương lai
Chúng ta nhận ra nhau bằng vết máu
GHI:
(1) Josip Broz Tito ( 1892-1980 ): Lãnh tụ của đảng Yugoslav, chống lại phong trào Nazi. Khi
trở thành tổng thống đầu tiên của Yugoslavia (1953-1980), được coi như là nhà độc tài của thời
đại.
( 2) Tôi chọn diễn cụm từ when they do trong câu này như là một "hoạt động".
(3) Nelson Rolihlahla Mandela, tổng thống Nam Phi 1994-1999.
(4) Robben Island: Nơi có nhà tù từng giam giữ những nhà hoạt động chính trị tên tuổi ở Phi
Châu như Mandela, Jacob Zuma, Brutus.....
(5) Calypso.

Song For Ilva Mackay And Mongane
Hear now a sound of floods
Of desire of longing of memories
Of erstwhile peasants who can
No longer laugh downhill. My brother
Knows there is no death in life
Only in death. That music is native
So I sing your name
You are child of your tongue
You will be born with gun
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In one eye and grenade in the other
You are Tito: There is no such thing
As escape or sanctuary in life where
All things come to pass when they do
Where every bloodstain is a sign of death or life
You are Mandela You are all
The names we are in Robben Island
You are child of sound and sense
You can look the past
Straight in the eye
To know this season and purpose
You have come from yesterday
To remind the living that
The dead do not remember the banned
The jailed the exiled the dead
Here I meet you
And this way I salute you
With bloodstains on my tongue:
I am no calypsonia
But this you have taught me:
You could say you were from Capetown
Or Johannesburg Accra or Bagamoy
Newyork Kingston or Havana
When you have come from tomorrow
We shall know each other by our bloodstains
( MAP )
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TRÍCH THƠ TUYỂN
http://www.poetryinternationalweb.net/pi/site/poet/item/5379/10/Keorapetse-Kgositsile

Bài Nói Của Ông Mandela
Thần thánh là vô nhân tính
họ không có gì để mất
ngoại trừ nhẫn nại
Thượng Đế giả giết chết thi sĩ trong tôi. Bây giờ
tôi đào phần mộ
bằng nghệ thuật chân chính

Madela's Sermon
Blessed are the dehumanized
for they have nothing to lose
but their patience
False gods killed the poet in me. Now
I dig graves
with artistic precision
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Cội Nguồn
sâu trong đôi má em
tiếng cười rõ ràng thú nhận
mọi sự về hướng nam của những bóng ma
có lần là chúng ta. thẳng phía trước
ký ức gật đầu ra hiệu từ tương lai
em và tôi thuộc bộ lạc da đen
bài hát này vũ khúc kia
nhịp điệu thần thánh để khai sinh
bước chân của ký ức
linh hồn thật sự hiến dâng. Ca khúc
của những ca khúc cội nguồn từ khởi đầu bất diệt
cái này gọi là gì
tình yêu

Origins
deep in your cheeks
your specific laughter owns
all things south of the ghosts
we once were. straight ahead
the memory beckons from the future
you and I a tribe of colours
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this song that dance
godlike rhythms to birth
footsteps of memory
the very soul aspires to. Songs
of origins songs of constant beginnings
what is this thing called
love
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Những Tình Cờ Ghi Lại Cho Con
Con ơi, hãy cẩn trọng, lời nói
thường mang theo huênh hoang
của ước muốn mù quáng cũng mang theo
cặn bã từ ảo tưởng
nhỏ giọt như mủ trên lưng kẻ nô lệ bị bạo hành
ví dụ như họ nói về quyền lực da đen mà đôi mắt
không thể đe dọa sự hoá trắng dễ dàng dù cố tâm
hôm nào con sẽ được truyền lại?
bóng hình nào sống trong lặng câm?
Bao nhiêu năm, cha mong mỏi nói ra
những lời hùng biện nhất cho quá khứ cao đẹp. Nhưng bây giờ
lưỡi đã khô hóa thành giòi khi chúng ta tiếp tục lầy lội
chết và cười toe tét.Ngoại trừ hôm nay được hợp lệ la to
vì kiêu hãnh và tốt đẹp mặc dù vẫn không biết
" nô lệ và người chết không có vẻ đẹp "
Hỗn độn
trong cha và chung quanh
gây rối loạn. Sự khổ đau này
không đến từ quá khứ. Sự khổ đau này
không phải vì chúng ta thiếu
hiểu biết:
đất nước này của chúng ta
đầy hỗn loạn và vay mượn sợ hãi
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Chúng ta sống như những bụi cây
héo hon trên mảnh đất
khô cằn và nứt nẻ
xuyên qua tiếng khóc rạn vở của cha:
Hình hài nào
được tán thành được tiến lên
với người ta đôi mắt của sơ sinh
xác định được ước muốn, biết được
không nước mắt lo sợ nào sẽ rơi
trên ngọn lửa tốt lành. Cha
thất bại với các danh nghĩa của mình
ngoài trừ đôi mắt sơ sinh, già nua như
sinh sản, cần phải chạm vào ngày,
nói trong ngôn ngữ chúng ta,
hôm nay chúng ta hành động, chúng ta hành động?

193

Tuyển Tập Thơ Châu Phi. Phần 1: Nam Phi. Ngu Yên. Tập 16.

Random Note To My Son
Beware, my son, words
that carry the loudnesses
of blind desire also carry
the slime of illusion
dripping like pus from the slave's battered back
e.g. they speak of black power whose eyes
will not threaten the quick whitening of their own intent
what days will you inherit?
what shadows inhabit your silences?
I have aspired to expression, all these years,
elegant past the most eloquent word. But here now
our tongue dries into maggots as we continue our slimy
death and grin. Except today it is fashionable to scream
of pride and beauty as though it were not known that
'slaves and dead people have no beauty'
Confusion
in me and around me
confusion. This pain was
not from the past. This pain was
not because we had failed
to understand:
this land is mine
confusion and borrowed fears
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it was. We stood like shrubs
shrivelled on this piece of earth
the ground parched and cracked
through the cracks my cry:
And what shapes
in assent and ascent
must people the eye of newborn
determined desire know
no frightened tear ever rolls on
to the elegance of fire. I have
fallen with all the names I am
but the newborn eye, old as
childbirth, must touch the day
that, speaking my language, will
say, today we move, we move ?
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Thần Linh Tạo Dựng
Chúng ta là hơi thở từ giọt mưa
Hạt mầm trong cát biển bay theo gió
Chúng ta là cội rễ cây Bao-Ba (1)
Thịt da của đất nước
Máu của Congo sơn màu cao cả
Như đôi vú của mây đen
Sửa chảy qua tháng năm rên rỉ
Chúng ta đều biết
Những thế kỷ hôi mùi
Cứt trắng đóng cuối đường xương sống
Cây Baobab
Sự chọn lựa là của ta
Đời sống cũng vậy
Nhạc trổi lên từ tiếng cười tái sinh
Vũ điệu Tyityimba và Boogaloo mê mẩn (2)
Từ mắt thần mặt trời trong máu ta
cất tiếng cười suốt đêm suốt ngày
lan tràn khắp phố thị thoái hóa ở Châu Mỹ
huyên náo trên mặt đất. Có phải chăng
Tất cả do thần linh tạo dựng!
Tôi nói, hãy xoay chiều sự cố
Hãy để chúng mở ra
Theo nhịp điệu chúng ta nhảy múa
Anh biết chăng, đây là tình tuyệt đích!
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John Coltrane (3) nói với tiền nhân
Chúng ta ngóng chúng ta nghe lời nhắn
Nói với tổ tiên anh đã cho nhạc điệu tiến lên
Trane và chúng tôi nhận lãnh
Sự lựa chọn thuộc về ta
Cũng như trí tuệ và những gì tương xứng
Sự chọn lựa thuộc về ta
Cũng như sự khởi đầu
" Chúng ta sinh ra không phải để than khóc vĩnh viễn "
Sự chọn lựa thuộc về ta
Cũng như cần thiết và ước muốn
Sự chọn lựa thuộc về ta
Cũng như viễn cảnh của tháng ngày

The Gods Wrote
We are breath of drop of rain
Grain of sea sand in the wind
We are root of baobab
Flesh of this soil
Blood of Congo brush elegant
As breast of dark cloud
Or milk flowing through the groaning years
We also know
Centuries with the taste
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Of white shit down to the spine
The choice is ours
So is the life
The music of our laughter reborn
Tyityimba or boogaloo passion
Of the sun-eyed gods of our blood
Laughs in the nighttime, in the daytime too
And across America vicious cities
Clatter to the ground. Was it not
All written by the gods!
Turn the things! I said
Let them things roll
To the rhythm of our movement
Don't you know this is a love supreme!
John Coltrane John Coltrane tell the ancestors
We listened we heard your message
Tell them you gave us tracks to move
Trane and now we know
The choice is ours
So is the mind and the matches too
The choice is ours
So is the beginning
'We were not made eternally to weep'
The choice is ours
So is the need and the want too
The choice is ours
So is the vision of the day
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GHI:
(1) xem hình
(2) Tyityimba là một loại nhạc và kiểu nhảy múa ở Phi Châu.
Boogaloo là một thể nhạc và kiểu nhảy phát xuất từ Latin và phát triển ở Hoa Kỳ trong thập
niên 1960.

Tyitymba
Boogaloo
(3) John Coltrane: Nhạc sĩ nhạc Jazz trong thập niên 1950. Chuyên thổi Saxophone. 1960, ông
và nhóm nhạc sĩ của ông đã thay đổi nhạc Jazz trong phong cách "Nhạc Cảm Nghiệm"
(Experimentation) và "Nhạc Ngẫu Hứng" (Improvisation).
(4) Trane: Tên gọi tắt của John Coltrane.
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Tâm Hồn Phá Xích Xiềng
Nhịp điệu chính là chúng ta
đi chống đối tàn ác xấu xa
từ những kẻ hung bạo cố tiêu diệt Tâm Hồn
Đây là sức mạnh ca khúc
làm rực rỡ mỗi hành vi
khi ta đi từ cặn bã của kẻ áp bức
Can đảm là ý chí đưa ta ra khỏi bùn lầy
Chính nhịp điệu can đảm
từ máu da đen, cứng như đá Hoa Cương
cuồn cuộn như sông, sừng sửng như núi
Chính là nhịp điệu Tâm Hồn phá xích xiềng
sẽ thắp lửa lên tay
soi sáng đường đi
biểu lộ sức mạnh
để phục sinh con người chân chính

Spirits Unchained
Rhythm it is we
walk to against the evil
of monsters who try to kill the Spirit
It is the power of this song
that colors our every act
as we move from the oppressor-made gutter
Gut it is will move us from the gutter
It is the rhythm of guts
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blood-black, granite hard
and flowing like the river or the mountains
It is the rhythm of the unchained Spirit
will put fire in our hands
to blaze our way
to clarity to power
to the rebirth of real men...

© 2002, Keorapetse Kgositsile
From: If I Could Sing
Publisher: Kwela Publishers, South Africa
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Oswald Mtshali
_____________________________________________________________________________

MTSHALI, OSWALD sinh 17 tháng Giêng 1940.
Tác phẩm đầu tay Sounds of a Cowhide Drum ấn
hành năm 1971 mang đầy nội dung kỳ thị chủng
tộc Nam Phi, là cuốn sách da màu đầu tiên được
phân phối ở số lượng lớn và gây nhiều tranh cãi,
chú ý của giới da trắng.
Sau khi trở thành một thi sĩ nổi tiếng, ông trở thành
phó viện trưởng của đại học Pace Colledge. Và dạy
học tại New York City Colledge of Technology.
Hiên nay, ông sinh sống tại Soweto, sáng tác bằng
Anh ngữ và ngôn ngữ Zulu.

_____________________________________________________________________________
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Trong Căn Lều Zulu Của Tôi
Như một tổ ong
không có con ong nào
để xây những vách tường
bằng gạch vàng mật ngọt.
Một hang động ồn ào
tiếng cối xay,
những bầu đựng sửa chua (1)
những hũ đất chứa bia sủi bọt
những nệm ngủ bằng cỏ
những đầu giường bằng gỗ
những tấm da dê
cột bằng dây mây (2)
dựng lên thành nóc
đen mờ bởi khói
đốt bằng phân bò
cháy dưới
nồi ba chân
trên đất
nấu cháo yến-mạch

(1) Trái Calabash dùng làm bầu
chứa

(2) Riempie: Một loại tranh có thể đan hoặc cột
để làm đồ dùng. Hoặc là dây cắt bằng da thú.
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Inside My Zulu Hut
It is a hive
without any bees
to build the walls
with golden bricks of honey.
A cave cluttered
with a millstone,
calabashes of sour milk
claypots of foaming beer
sleeping grass mats
wooden head rests
tanned goat skins
tied with riempies
to wattle rafters
blackened by the smoke
of kneaded cow dung
burning under
the three-legged pot
on the earthen floor
to cook my porridge.
( MAP )
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Cưỡi Xe Chiến Mã, Chết
Họ cưỡi
xe chiến mã,chết
chạy đến đồi Golgotha
ba chàng du mục
có giấy phép vào đế quốc Caesar
chưa chuẩn bị sẵn sàng
Nắng đốt
cơ thể họ héo hon
trong ngôi mộ di động
như cá đóng hộp, kín hơi.
Chúng ta nóng!
Chúng ta khát!
Chúng ta đói!
Quan chỉ huy
chạm lưỡi họ
bằng đầu nhọn
ngọn lao
lướt qua lãnh đạm:
" Đừng than khóc với ta
khóc với Caesar
người sẽ đóng đinh các ngươi "
Người đàn bà đến
lau mặt họ
bà mang khăn rửa chén
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đầy cả bánh và trà.
Chúng ta sắp chết!
Quan chỉ huy
rửa sạch tay.

Ride Upon The Death Chariot
They rode upon
the death chariot
to their Golgotha
three vagrants
whose papers to be in Caesar empire
were not in order.
The sun
shivelled their bodies
in the mobile tomb
as airtight as canned fish.
We're hot!
We're thirsty!
We're hungry!
The centurion
touched their tongues
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with the tip
of a lance
dipped in apathy:
" Don't cry to me
but to Caesar who
crucifies you."
A woman came
to wipe their faces.
She carried a dishcloth
full of bread and tea.
We're dying!
The centurion
washed his hands.
( MAP )
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Ngày Sinh Của Shaka
Tiếng sơ sinh hắn khóc
như tiếng sói con
xé toạc cổ
sư tử cái
vì hắn không có lông.
Thần linh
đun sôi máu hắn
trong cái nồi ngày đầy đam mê
chảy trong huyết mạch.
Trái tim hắn hóa thành tấm khiên da bò
đánh bại mọi kẻ địch.
Tiền nhân rèn
bắp thịt hắn thành
dây da cứng
như làm bằng vỏ cây
và thần kinh
nhạy bén
như gai cây syringa
Mắt hắn như đèn treo
tỏa sáng từ thung lũng u tối trên đất Zulu
để thấy chim nhạn trắng
đến từ bờ biển kia.
Tiếng hắn khóc cho hai người thân bị ám sát:
" Thấy chưa ! ngươi có thể giết ta
nhưng không bao giờ cai quản được đất này!
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The Birth of Shaka
His baby cry
was of a cub
tearing the neck
of the lioness
because he was fatherless.
The gods
boiled his blood
in a day pot of passion
to course in his veins.
His heart was shaped into an ox shield
to foiled every foe.
Ancestors forged
his muscles into
thongs as tough
as wattle bark
and nerves
as sharp as
syringa thorns.
His eyes were lanterns
that shone from the dark valleys of Zululand
to see white swallows
coming across the sea.
His cry to two assassin brothers:
"Lo! you can kill me
but you'll never rule this land! "
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Trích:
http://afrilingual.wordpress.com/2011/05/07/nightfall-in-soweto-oswald-mbuyiseni-mtshali/

Chỉ là Người Qua Đường
Tôi thấy họ đánh anh ta bằng gậy
nghe anh kêu gào đớn đau
như nạn nhân bị đồ tể
Tôi ngửi thấy mùi máu tanh phun ra
từ mũi anh
tung tóe xuống đường
Tôi đi vào nhà thờ
quỳ gối trên ghế dài
" Lạy Chúa! Con yêu Chúa
Con cũng yêu bà con láng giềng. Amen."
Tôi đi ra
trái tim nhẹ nhõm như nụ hôn thiên thần
phớt trên má của linh hồn thánh thiện.
Về đến nhà tôi len lỏi
qua đám đông người xem.
Rồi bà ấy bước vào
bà hàng xóm nói:
" Ông nghe tin chưa, họ đã giết chết anh của ông. "
" Trời ơi! Tôi có biết gì đâu. Tôi đang đi nhà thờ."
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Just A Passerby
I saw them clobber him with kieries,
I heard him scream with pain
like a victim of slaughter
I smelt fresh blood gush
from his nostrils,
and flow on the street.
I walked into the church
and knelt in the pew
“Lord! I love you.
I also love my neighbour. Amen”
I came out
my heart as light as an angel’s kiss
on the cheek of a saintly soul.
Back home I strutted
past a crowd of onlookers.
Then she came in –
my woman neighbour:
“Have you heard? They’ve killed your brother.”
“O! No! I have heard nothing. I’ve been to church.”
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Đêm Xuống Soweto
Đêm xuống
như bệnh hoạn kinh hãi
thấm qua lỗ chân lông
trên thân thể khỏe mạnh
rồi hủy hoại không cách cứu chữa.
Bàn tay sát nhân
rình rập trong bóng tối
cầm chặt dao găm
đâm ngã nạn nhân không kháng cự.
Tôi là nạn nhân
Tôi bị làm thịt
ngoài đường hàng đêm
Sợ hãi dồn tôi vào xó góc
dày vò con tim ươn hèn
tôi héo hon vì bất lực .
Người trở thành thú vật.
Người trở thành mồi săn.
Tôi là con mồi
bị truy đuổi đến kiệt sức
bởi kẻ cướp hung tàn
được thả ra trong đêm thảm họa
từ địa ngục.
Nơi nào cho tôi an toàn?
Nơi nào cho tôi tị nạn?
Chắc chắn không phải là căn nhà hộp diêm
Nơi tôi phòng thủ khi đêm xuống
lo sợ khi bước chân lạo rạo vang lên
run rẩy khi tiếng gõ cửa ầm ĩ.
"Mở cửa" như chó dại sủa to
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đang khát máu của tôi.
Đêm xuống! Đêm xuống!
Đêm là kẻ thù chí mạng.
Không hiểu vì sao ngươi được tạo ra?
Tại sao không phải là ngày?
Tại sao không là ngày mãi mãi?

Nightfall In Soweto
Nightfall comes like
a dreaded disease
seeping through the pores
of a healthy body
and ravaging it beyond repair
A murderer’s hand,
lurking in the shadows,
clasping the dagger,
strikes down the helpless victim.
I am the victim.
I am slaughtered
every night in the streets.
I am cornered by the fear
gnawing at my timid heart;
in my helplessness I languish.
Man has ceased to be man
Man has become beast
Man has become prey.
I am the prey;
I am the quarry to be run down
by the marauding beast
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let loose by cruel nightfall
from his cage of death.
Where is my refuge?
Where am I safe?
Not in my matchbox house
Where I barricade myself against nightfall.
I tremble at his crunching footsteps,
I quake at his deafening knock at the door.
“Open up!” he barks like a rabid dog
thirsty for my blood.
Nightfall! Nightfall!
You are my mortal enemy.
But why were you ever created?
Why can’t it be daytime?
Daytime forever more?

214

Tuyển Tập Thơ Châu Phi. Phần 1: Nam Phi. Ngu Yên. Tập 16.

Trích:
http://seasonscometopass.blogspot.com/2012/02/men-in-chains-mbuyiseni-oswaldmtshali.html

Người Bị Xích Xiềng
Chuyến tàu lửa dừng lại
trên sân ga đồng quê.
Bằng đôi mắt buồn ngủ
qua gương cửa sổ mờ
tôi thấy sáu đàn ông:
những kẻ bị biến dạng
mất nhân phẩm làm người
như cừu bị cắt trụi
kêu đau gió rát da,
" Thổi nơi khác! Này, gió lạnh! Thổi nơi khác!
Ngươi không thấy chúng a trần trụi hay sao?"
Họ khập khiễng leo lên tàu lửa
đi chân không
cổ tay mang cùm
cổ chân mang khóa
kéo xích sắt như gia súc vào lò sát sinh
đang đến gần cửa tử.
Một người tù
đầu trọc như củ khoai
thì thầm với mặt trời ló dạng
con mắt đỏ được lau bởi đám mây
như khăn tay rách rưới
" Ôi, mặt trời!
Có thể nào sưởi ấm tim ta
bằng một niềm hy vọng?"
Chuyến tàu tiếp tục hành trình về nơi vô định.
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Men In Chains
The train stopped
at a country station.
Through sleep curtained eyes
I peered through the frosty window,
and saw six men:
men shorn
of all human honour
like sheep after shearing,
bleating at the blistering wind,
"Go away! Cold wind! Go away!
Can't you see we are naked?
They hobbled into the train
on bare feet,
wrists handcuffed,
ankles manacled
with steel rings like cattle at the abattoirs
shying away from the trapdoor.
One man with a head
shaven clean as a potato
whispered to the rising sun,
a red eye wiped by a tattered
hankerchief of clouds,
" Oh! Dear Sun!
Won't you warm heart
with hope?"
The train went on its way to nowhere.
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Trích:
http://poefrika.blogspot.com/2008/03/song-of-sunrise-by-oswald-mbuyiseni.html

Ca Khúc Bình Minh
Lưỡi gươm lúc tảng sáng
đâm rách toạc màn đêm
che ngang vòm trời,
rồi buổi sáng
hé nhìn qua tấm mền
như đứa bé đứng dậy
từ chiếc nôi
để lắng nghe
chuông réo.
Thức dậy! Thức dậy!
Hỡi tất cả công nhân!
Đi làm! Đi làm!
Các ngươi phải đi làm!
Xe buýt chạy ầm ầm
Tàu lửa chạy rầm rộ
Tắc xi chạy huýt còi.
Tôi lấn vào xếp hàng
chân đi giẫm lộp cộp
trên sàn sân ga,
tình cờ gặp ông sếp
vắt tôi như trái chanh
vắt hết tinh túy đời tôi.
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The Song Of Sunrise
(by Oswald Mbuyiseni Mtshali)
The sword of daybreak
snips the shroud
of the night from the sky,
and the morning
peeps through the blankets
like a baby rising
from its cot
to listen to the
peal of the bell.
Arise! Arise!
All Workers!
To work! To work!
You must go!
Buses rumble,
Trains rattle,
Taxis hoot.
I shuffle in the queue
with feet that patter
on the station platform,
and stumble into the coach
that squeezes me like a lemon
of all the juice of my life.
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Trích:
http://mollusco.wordpress.com/2013/01/20/mtshalis-boy-on-a-swing/

Cậu Bé Trên Xích Đu
Cậu đu đưa chậm chậm
tới rồi lui, tới rồi lui,
rồi nhanh dần nhanh dần
đu vun vút lên rồi xuống.
Áo xanh
phồng bay cuộn trong gió
như cánh diều.
Thế giới đảo lộn:
đông hóa nên tây
bắc trở thành nam;
bốn phương
hội tụ trong đầu cậu.
Mẹ ơi!
Con đến từ đâu?
Khi nào con được mặc quần dài?
tại sao cha con ở tù?
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Boy On A Swing
Slowly he moves
to and fro, to and fro,
then faster and faster
he swishes up and down.
His blue shirt
billows in the breeze
like a tattered kite.
The world whirls by:
east becomes west,
north turns to south;
the four cardinal points
meet in his head.
Mother!
Where did I come from?
When will I wear long trousers?
Why was my father jailed?
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Trích:
http://www.poemspoet.com/oswald-mtshali

Phật Và Thần Nữ
Vì thế tôi dựng ra câu chuyện:
Một hôm ông Phật đang đi
theo lối mòn qua rừng ở Oak Grove tại Ojai,
đi vô định
tâm vô phương.
Và hoa Sen, sáng ngời sương mai lóng lánh
nở diệu kỳ theo mỗi bước đi
êm như lụa lót ngón chân Phật.
Đột nhiên, từ bầu trời xanh ngọc lam,
nhảy múa trước đôi mắt dưỡng thiền khép nhẹ
ánh sáng lung linh đẹp như cầu vồng
hoặc như lưới nhện óng sắc
trong suốt như sương đọng trên cành sen
-- Chập chờn Thần Nữ xuất hiện
như cánh chim Mật (1) đậu trước mặt thiền sư.
Nàng, đúng là nàng
như Phật có tuệ nhãn
nhìn thấu bất đồng qua huệ tri
thông thường nàng mặc màu đỏ
mặc dù khi ánh sáng đổi thay
thấy chớp nhá như cầu vồng rực rỡ.
Nàng trần truồng
ngoài trừ những vòng hoa trang điểm
Thần Nữ thường đeo.
Tóc nàng dài
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màu biển đậm, đôi mắt chứa không gian
vô tận và mắt thứ ba cất lửa đỏ ngọn
hát ca.
Phật chắp tay
chào Thần Nữ:
" Ồ, Thần Nữ, vì sao cô cản đường bần tăng?"
Trước khi gặp cô, bần đạo vân du thanh thản vô định
giờ chợt băn khoăn không biết về đâu."
"Ngài có thể đi vòng qua ta, "
Thần Nữ trả lời, xoay nhanh trên gót chân như cánh chim
sắp phóng mình bay cao,
nhưng chỉ nhúc nhích một chỗ,
"Hoặc ngài có thể đi theo
nhưng đừng giả vờ ta không có mặt
Khu rừng này cũng thuộc về ta. "
Nghe vậy, Phật liền ngồi xuống
mềm như thân rắn
cứng như thân đá
dưới thân Bồ Đề
cành lá xum xuê
che bóng mát.
"Có lẽ chúng ta nên chuyện trò, "
Phật nói.
" Sau bao năm khổ công tu tập
vào lúc sao mai mọc lên
bần đạo nhập vào thực tại và..."
" Khoan đã, Phật ạ, " Thần Nữ ngăn lại
"Ta chính là thực tại."
Trái đất ngưng xoay
đại dương đứng sóng
gió nhủ gió lắng nghe
-- một ngàn La Hán, Bồ Tát và Thiên Du Thần Nữ (2)

(Thiên Du Thần Nữ)
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thần thông hiện hình nghe ngóng
chuyện gì sẽ xảy ra.
"Bần đạo hiểu, tự tay cầm sinh mệnh, "
Phật nói,
" Nhưng bần đạo là người-không biết sợ
-- vậy thì như thế này..."
Phật và Thần nữ
không nói thêm lời nào
chỉ thoáng nhìn trao đổi.
Ánh sánh như nắng trời
bắn tới
sáng lòa cho dù
Sariputra (3), La Hán-thấy-tất cả,
cũng phải quay mặt không nhìn.
Rồi Phật và Thần Nữ trao đổi ý tưởng
Cuộc khai trí sáng ngời như đèn kim cương
Rồi họ trao đổi trí tuệ
sự im lặng vĩ đại mênh mông như vũ trụ
đã
cưu mang vạn vật.
Rồi họ trao đổi thân mình
trao đổi y phục
Rồi Phật hóa sinh
thành Thần Nữ
Thần Nữ hóa sinh thành Phật.
Hóa thân nhiều lần
cho trăm ngàn trăm ngàn đầu thai.
Nếu ai gặp Phật
sẽ thấy Thần Nữ,
nếu ai gặp Thần Nữ
sẽ thấy Phật
Chẳng những vậy. Đây mới là:
Phật là hư vô
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Thần Nữ là hạnh phúc
Thần Nữ là hư vô
Phật là hạnh phúc
Và đó là gì
Và những gì-không phải-là bạn
Đó là sự thật.
Như vậy câu niệm chú đến từ Thần Nữ và
Phật,
là niệm chú không vượt qua Phật-Thần. Chỉ để đọc
niệm chú,
chỉ để nghe niệm chú một lần, chỉ nghe lời nói
của
niệm chú một lần cho tất cả vạn vật thành sự thật: OK.
Và đây:
Đất-đi/trời-đi
Này một im lặng, Này một nói
Không phải hai/không phải một
Không ngăn cách/ không phân ly.
Đây là trái tim
Hạnh phúc là hư vô
Hư vô là hạnh phúc
Hãy là hơi thở, AAAAAAaaaaa
Này, hãy cười. hãy thư giản, Hoooooo
Hãy nhớ rằng: Bạn sẽ không sai lầm.

GHI:
(1) Humming bird: Chim ruồi, chim ong, chim mật.
(2) Dakini: Theo nghĩa dân gian ở Ấn Độ, Du Hành Nữ là thần nữ ở tiên giới, có thể gọi nôm na
là tiên nữ. Trong Kim Cương Thừa, Không Hành Nữ biểu hiện nguồn cảm hứng qua các hình
tượng lõa thể. Trong Phật giáo Tây tạng, là thần bảo hộ, giúp giải thoát năng lực của các nhà tu
hành. Thiên Du Thần Nam gọi là Daka.
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(3) Sariputra: Một trong hai môn đệ lớn của Đức Phật. Trở thành La hán đứng đầu huệ tri và tuân
thủ Phật pháp.

Buddha And The Goddess
Thus have I made up:
Once the Buddha was walking
along the forest path in the Oak Grove at Ojai,
walking without arriving anywhere or having any
thought of arriving or not arriving.
And lotuses, shining with the morning dew
miraculously appeared under every step
Soft as silk beneath the toes of the Buddha.
When suddenly, out of the turquoise sky,
dancing in front of his half-shut inward-looking
eyes, shimmering like a rainbow
or a spider's web
transparent as the dew on a lotus flower
--the Goddess appeared quivering
like a hummingbird in the air before him.
She, for she was surely a she
as the Buddha could clearly see
with his eye of discriminating awareness wisdom,
was mostly red in color
though when the light shifted
she flashed like a rainbow.
She was naked except
for the usual flower ornaments
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goddesses wear.
Her long hair
was deep blue, her eyes fathomless pits
of space, and her third eye a bloodshot
song of fire.
The Buddha folded his hands together
and greeted the Goddess thus:
"O goddess, why are you blocking my path?
Before I saw you I was happily going nowhere.
Now I'm not so sure where I go."
"You can go around me,"
said the Goddess, twirling on her heel like a bird
darting away,
but just a little way away,
"or you can come after me
but you can't pretend I'm not here,
This is my forest, too."
With that the Buddha sat
supple as a snake
solid as a rock
beneath a Bo tree
that sprang full-leaved
to shade him.
"Perhaps we should have a chat,"
he said.
"After years of arduous practice
at the time of the morning star
I penetrated reality and."
"Not so fast, Buddha," the Goddess said,
"I am reality."
The earth stood still,
the oceans paused,
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the wind itself listened
--a thousand arhats, bodhisattvas and dakinis
magically appeared to hear
what would happen in the conversation.
"I know I take my life in my hands,"
said the Buddha,
"But I am known as the Fearless One
--so here goes."
And he and the Goddess
without further words
exchanged glances.
Light rays like sun beams
shot forth
so brightly that even
Sariputra, the All-Seeing One,
had to turn away.
And then they exchanged thoughts
And the illumination was as bright as a diamond candle
And then they exchanged minds
And there was a great silence as vast as the universe
that
contains everything
And then they exchanged bodies
And then clothes
And the Buddha arose
as the Goddess
and the Goddess arose as the Buddha.
And so on back and forth
for a hundred thousand hundred thousand kalpas.
If you meet the Buddha
you meet the Goddess.
If you meet the Goddess,
you meet the Buddha.
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Not only that. This:
The Buddha is emptiness,
The Goddess is bliss.
The Goddess is emptiness,
The Buddha is bliss.
And that is what
And what-not you are
It's true.
So here comes the mantra of the Goddess and the
Buddha,
the unsurpassed non-dual mantra. Just to say this
mantra,
just to hear this mantra once, just to hear one word
of this
mantra once makes everything the way it truly is: OK.
So here it is:
Earth-walker/sky-walker
Hey silent one, Hey great talker
Not two/ not one
Not separate/ not apart
This is the heart
Bliss is emptiness
Emptiness is bliss
Be your breath, Ah
Smile, Hey, And relax, Ho
Remember: You can't miss.
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Mongane Wally Serote
_____________________________________________________________________________

SEROTE, MONGANE WALLY
Sinh ngày 8 tháng 5 năm 1944.
Tại Sophiatown. Johannesburg,
Nam Phi.
Sau khi học hết trung học ở
SDoweto, ông đã gia nhập vào
phong trào Ý Thức Da Đen
(Black Consciousness). Tham gia
hoạt động theo nhóm Thi Sĩ
Soweto.
1969 ông bị bắt giam chín tháng
dưới bộ luật Khủng Bố. Được
trắng án, thả ra ông theo học ở
New York và vào đại học
Columbia theo ngành Fine Art. Tham gia vào bộ Nghệ Thuật Văn Hóa của Quốc hội Châu Phi.
Năm 1972, ông xuất bản tập thơ đầu tiên: Yakhal'Inkomo và đoạt giải thưởng Ingrid Jonker
Poetry năm 1973. Ra trường đại học năm 1979 và sống cuộc sống lưu vong.
1993, ông đoạt giải Noma Award. 2004, đoạt giải Pablo Neruda do chíng quyền Chí Lợi trao
tặng.
Ấn Phẩm.
Thơ.





Yakhal'inkomo (1972)
Tsetlo (1974)
No Baby Must Weep (1975)
Behold Mama, Flowers (1978)
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The Night Keeps Winking (1982)
A Tough Tale (1987)
Third World Express (1992)
Come and Hope With Me (1994)
Freedom Lament and Song (1997)
History is the Home Address (2004)





Văn:
To Every Birth Its Blood (1981)
Gods of Our Time (1999)
Scatter the Ashes and Go (2002)
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Lớn Khôn
Không!
Không thể chết khi cây
Từ bỏ nhánh
Để lớn vô tri mọc qua cửa sổ như ngón tay đâm vào mắt người.
Từ bỏ chúng ta
Để chúng ta không thể nháy mắt, chớp mắt hoặc thật sự nhắm mắt
Trí óc
Nhánh cây đâm qua cửa sổ cho lá rụng trên ngưỡng cửa nhà
Như những ý nghĩ mông lung chận nghẹt nhịp tim
Đúng vậy
Đây là bài học về sự lớn khôn:
Nếu ngươi cấm đoán ta, ta sẽ rút lui
Nếu vẫn bị cấm đoán, ta sẽ suy tư thao thức
Không phải để cấm đoán ngươi mà để tự hỏi ngươi lấy quyền gì cấm đoán ta
Nếu tiếp tục bị cấm đoán, ta sẽ không, nhưng sẽ nghĩ cách
Cấm đoán ngươi.
Nếu ý tưởng cùng bàn tay ta kêu gọi
Cắt bớt nhánh cây và quét sạch lá,
Đây là lúc tư tưởng lớn lên
Rồi tiếng nói, rồi hành động.
Nếu ta nói "cắt bớt" thay vì "đốn ngả"
ta đang dạy về sự lớn khôn.

The Growing
No!
This is not dying when the trees
Leave their twigs
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To grow blindly long into windows like fingers into eyes,
And leave us unable
To wink or to blink or to actually close the eye,
The mind
Twigs thrusting into windows and leaves falling on the sills,
Are like thoughts uncontrolled and stuffing the heart.
Yes,
This is teaching about the growing of things:
If you crowd me I'll retreat from you,
If you still crowd me I'll think a bit,
Not about crowding you but about your right to crowd me;
If you still crowd me, I will not, but I will be thinking
About crowding you.
If my thoughts and hands reach out
To prune the twigs and sweep the leaves,
There was a growth of thought here,
Then words, then action.
So if I say prune instead of cut,
I'm teaching about the growing of things.
( MAP )
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Địa Ngục, Thiện Tâm, Thiên Đàng
Tôi không biết tôi đã ở đâu,
Nhưng người anh em,
Tôi biết tôi đang đi tới.
Tôi không biết tôi đã ở đâu,
Nhưng người anh em,
Tôi biết tôi nghe tiếng gọi.
Địa ngục! nơi tôi khóc âm thầm
Phải, Tôi đã ngồi đó cho đến nay
Tôi không biết tôi đã ở đâu
Nhưng người anh em,
Tôi biết tôi đang đi tới:
Tôi tới như thủy triều dâng
Nhưng Ô! Có cát vướng dưới chân!
Tôi không biết tôi đã ở đâu
Cảm giác yếu đuối, Thiên đàng, ôi mỏi mệt.
Nhưng người anh em,
Có phải là tiếng kèn Mankunku?(1)
Địa ngục!(2) Hồn tôi đau như xác bị hành hạ
Phải, tôi cam chịu cho đến nay.
Tôi không biết tôi đã ở đâu,
Nhưng người anh em,
Tôi biết tôi đang đi tới.
Tôi không biết tôi đã ở đâu,
Nhưng người anh em, tôi tới như bão tố trùm lên đồng cỏ,
Và Ô! Có bức tường đá cản đường!
Tôi không biết tôi đã ở đâu
Sợ hãi ngập tràn như cơn lốc (vắn tắt như vậy thôi sao?)
Nhưng người anh em,
Tôi biết tôi đang đi tới.
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Tôi không biết tôi đã ở đâu,
Nhưng người anh em,
Có phải là hình tượng của Dumile?(3)
Địa ngục! Trí óc tôi co thắt như nhịp tim, không bình an;
Rồi vết thương trên thân thể - khi nào thành thẹo?
Phải, tôi vẫn đi, vẫn cử động, vẫn cười.
Tôi không biết tôi đã ở đâu
Nhưng người anh em,
Tôi biết tôi đang đi tới.
Tôi không biết tôi đã ở đâu,
Nhưng người anh em,
Tôi cất tiếng như sấm sét sáng vang đồi núi.
Nhưng Ô! Có cột thu lôi thay cho tôi!
Tôi không biết tôi đã ở đâu
Trong tuyệt vọng lún sâu và lún dần rồi sâu hơn
Nhưng người anh em
Tôi biết tôi đang đi tới
Tôi không biết tôi đã ở đâu
Nhưng người anh em,
Có phải là tiếng hát của Thoko?(4)
Ôi, Địa ngục! Thiện tâm! Thiên đàng! (5)

GHI:
(1) Mankunku, Ngozi: Nhạc sĩ thổi Sax, người Nam phi.
(2) Hell! ở đây cũng có thể hiểu là khốn kiếp! Vì theo tựa đề, nên giữ chữ địa ngục.
(3) Dumile, Feni: (1942-1991) Họa sĩ và điêu khắc.
(4) Thoko: Ca sĩ Nam Phi.
(5) Câu này có khi nào chuyển là Khốn kiếp, ừ, Thiên đàng! Hell, well, Heaven!
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Hell, Well, Heaven
I do not know where I have been,
But Brother,
I know I'm coming.
I do not know where I have been,
But Brother,
I know I heard the call.
Hell! where I was I cried silently
Yet I sat there until now,
I do not know where I have been,
But Brother,
I know I'm coming:
I come like a tide of water now,
But Oh! there's sand beneath me!
I do not know where I have been
To feel so weak, Heaven! so wary.
But Brother,
Was that Mankunku's horn?
Hell! my soul aches like a body that has been beaten,
Yet I endure till now,
I do not know where I have been,
But Brother,
I know I'm coming.
I do not know where I have been,
But Brother I come like s storm over the veld,
And Oh! There are stone walls before me!
I do not know where I have been,
To have fear so strong like the whirlwind (will it be that brief?)
But Brother,
I know I'm coming.
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I do not know where I have been,
But Brother,
Was that Dumile's figure?
Hell, my mind throbs like a heartbeat, there's no peace;
And my body of wounds - when will they be scars? Yet I can still walk and work and still smile.
I do not know where I have been,
But Brother,
I know I'm coming.
I do not know where I have been
But Brother,
I have a voice like the lightning thunder over the mountains.
But Oh! there are copper lightning conductors for me!
I do not know where I have been
To have despair so deep and deep and deep
But Brother,
I know I'm coming.
I do not know where I have been
But Brother,
Was that Thoko's voce?
Hell, well, Heavens.
( MAP )
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Người Da Trắng Canh Thức Nhìn Lui
Tôi muốn xét lại chuyện gì xảy ra;
Đã xong rồi,
Lặng im như rễ cây mọc sâu vào đất
Tôi xét lại chuyện gì xảy ra,
Có chăng trên nóc nhà luôn luôn tỏa khói hoặc bụi
Như ruồi luôn luôn bu quanh xác chó chết.
Tôi muốn xét lại chuyện gì xảy ra.
Đã xong rồi,
Lặng im như cây khoe màu: xanh,
Tôi xét lại chuyện gì xảy ra,
Khi thấy nhà lòng tôi tự hỏi: Có thật người ta sống ở đây?
Có điều gì sai lạc khi tôi hỏi - người này còn sống không?
Tôi muốn xét lại chuyện gì xảy ra.
Đã xong rồi,
Lặng im như đời sống cây cối khiến ta theo dõi
Tôi xét lại chuyện gì xảy ra
Khi dao đâm cắt cứa thân người
như ngày và đêm xuất nhập thời gian.
Tôi muốn xét lại chuyện gì xảy ra,
Đã xong rồi,
Lặng im như cây nở hoa cho đôi mắt nhủ thầm:
Có gì đã xảy ra.
Tôi xét lại chuyện gì xảy ra.
Khi tù ngục biến thành nhà ở cần thiết cho người
như cái chết đến từ bệnh tật.
Tôi muốn xét lại chuyện gì xảy ra.
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Ofay-Watcher Looks Back
I want to look at what happened;
That done,
As silent as the roots of plants pierce the soil
I look at what happened,
Whether above the houses there is always either smoke or dust,
As there are always flies above a dead dog.
I want to look at what happened.
That done,
As silent as plants show colour: green,
I look at what happened,
when houses make me ask: do people live there?
As there is something wrong when I ask - is that man alive?
I want to look at what happened.
That done,
As silent as the life of a plant that makes you see it
I look at what happened
When knives creep in and out of people
As day and night into time.
I want to look at what happened,
That done,
As silent as plants bloom and the eye tells you:
something has happened.
I look at what happened.
When jails are becoming necessary homes for people
Like death comes out of disease,
I want to look at what happened.
(MAP )
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Trích
http://www.poetryinternationalweb.net/pi/site/poet/item/15594/10/Mongane-Wally-Serote

Bóng Hình Di Động: Bra-Zeke Mphahlele
1.
làm sao ta học được những điều mình nói
những điều mình nghe
làm sao học được
khi một mắt bị chọc mù
chỉ còn lại lỗ trống
là khoảng không của hành hung
không bao giờ giống lại như trước
lỗ mù tồn tại như âm động
giần giật thắt co trí nhớ xưa
2.
con mắt
trên bước chân hối hả đi và đi
khi dừng lại như dòng sông nhấp nhô hơi thở
rồi tan ra tan dần lắng yên
ta đọc được điều con mắt viết
như
con mắt có thể bẻ gãy như cành cây nặng trái
3.
bởi không có cái thứ gọi là quyền chọn lựa
như
mắt thấy những gì phải thấy
để lỗ mắt co thắt
vết thẹo là lúc chúng ta đã
như
một với một chân mà phải đi vẫn phải đi
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Shadows In Motion: Bra-Zeke Mphahlele
1
how do we learn from what we talk
and from what we hear
how do we learn
that when an eye is poked out
what remains is a hole
that this assaulted space
will never be the same again
that the hole that remains is like a womb
it throbs and throbs with memory
2
the eye,
with its hasty footsteps moves and moves
yet when it rests, like a river which heaves with breath
but spreads and spreads in motionlessness
we read what the eye writes
like
eyes can break like a branch loaded with fruit
3
since there is no such thing as choice
like
the eyes see what they see
let the hole throb
scars are moments where we have been
like
one with one foot must move must still move

240

Tuyển Tập Thơ Châu Phi. Phần 1: Nam Phi. Ngu Yên. Tập 16.

Nóng Nực Và Mồ Hôi
(Tặng những anh chị em đang mỏi mòn.)
Vì vậy bạn cứ nhìn lui
nếu bạn không nghe khi quá khứ còn sống
hiện tại sẽ xóa tên
khi trẻ không cho tiếng cười kẻ lạ điên cuồng giựt lấy mặt ta
hiện tại sẽ kinh ngạc nghe bài ta hát
thật là giật mình khi thấy chúng ta vẫn đi con đường lầm lạc
như chúng ta
tan tác, hoang mang qua những tiếng gọi tên
sửng sốt thay qua tầm nhìn đôi mắt rối loạn
và qua dáng đi vụng về chiếc bóng yếu mềm
chúng ta dựng gạch xây gạch và kể con cháu nghe nhiều chuyện
vì vậy bạn cứ nhìn lui
dù bóng tối dày đặc có thể bịt đôi mắt
dù bóng tôi rất đổi bao la
sẵn sàng ham hố khát, nuốt chửng, còn phải sẵn sàng hút
giọt đỏ cuối cùng nhỏ xuống từ trái tim mong manh,
bạn có nghe tiếng hát
sẽ sống hôm nay nếu bạn ủng hộ bài ca
những bài ca dũng cảm trên lưng mẹ
có lời hùng tâm của cố nội nhìn xa
lúc thời gian chưa bao giờ là thời gian
lúc mặt đất mang nhịp điệu say sưa choáng váng
trẻ con
tập đi khi bạn dìu bước và nắm tay, nắm chặt tay
nhìn chăm chăm phía trước rồi tiếp tục đi
tiến lên, con cháu, tiến lên
nếu chúng ta không đến đích
sẽ không có người nào đến nơi....
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Heat And Sweat
(for sisters and brothers who may be weary)
so you keep looking back
if you did not listen when the past was breathing
the present erases your name
child don’t let laughter from insane strangers snatch our faces
the present is surprised at our songs
it is shocked that we still walk the streets the way we do
lost as we are
torn and bewildered by the sounds of our names
it is surprised that though the sight of our eyes staggers
and though the gait of our shadows seems to limp
we still put brick on brick and tell our children stories
so you keep looking back
even when the darkness is so thick it could touch your eyeballs
even when the darkness is such a huge space
ready with an insatiable thirst, swallowing, and even ready still to swallow
the last red drop that trickles still from your little heart,
don’t you hear the songs
they can live in the present if we let them
these songs have a prowess of our mother’s back
and the eloquence of our grandmother's foresight
about the time that never was
and the earth whose rhythm is an intoxicated dizziness
child
feel the wall while you walk and hold, hold
glue your eye into the distance and keep walking
move, child, move
if we don’t get there
nobody must . . .
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Tặng Những Ai Trong Chúng Ta Đã Sáng Tác Nhạc
Chúng ta lên đường trời rạng sáng, chó đã mệt nhoài không buồn sủa
bước chân,
lạc đường theo từng phút tích tắc
dẫn chúng ta đi khắp chốn, nơi không định dừng
như,
nhớ chăng bao nhiêu giây phút tính theo bước gót giày
và máu chúng ta là
thịt xương, kẹt dưới đế giày hóa nên đất cát
máu và thịt tan thành bùn lầy
thời giờ, như tất cả tán thành mà ta biết, đã nghe
tuyên bố chúng ta là kiến có định mệnh dưới chân điên dại
vì vậy nửa đêm mệt mỏi nắm tay ta
cùng những con đường vắng vẻ đăm đăm đèn soi xuống
rồi lập lại, lập lại, chúng ta tìm đến giường ngủ
như thể nệm nằm là mặt đất nóng nướng chín sâu trùng
A
nhạc sĩ, ngày nào lông vũ anh rụng
và năng lực trong lời anh biến mất như cánh tuyết rơi trên đất
hãy nhớ rằng
anh cưỡi thời giờ như chết cưỡi đời sống.
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For Those of Us Who Make Music
(to jonas gwangwa)
we walked in the early morning when the dogs were tired of barking
our footsteps,
lost in the ways of ticking minutes
took us everywhere where we never intended to be
like,
remember how the minute looked under its sole
and there our blood was
our flesh, stuck under sole turning to soil
blood and flesh turned to mud
the hour, like all the applauses we know and have heard
declared us ants destined for the mad hoofs
so the weary midnight hour held our hands
and the empty streets stared at us with their lights
and again, once more, we kept turning on our beds
as if the mattress was hot earth roasting worms
ah
music-maker, one day when your feather breaks
and the prowess of your speech vanishes like a snowflake falling on the earth
remember
you ride the hour like death rides life
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Khi Đèn Tắt
1.
chỉ còn bóng đêm tối
khi mặt trời đến rồi đi
khi mặt trăng đi rồi đến
điều chúng ta hỏi, bằng giọng mệt mỏi, rơi sâu vào đáy vịnh:
cảm thấy thế nào khi chính bạn
theo dõi và chờ đợi
cảm thấy nặng nề vì từng phút tiếp theo từng phút
vẫn không có gì
mặc dù tất cả đã viết bằng máu
chẳng nói gì về làm sao ta thức dậy ngày mai xây dựng ngày mới
2.
đôi mi bạn khép lại, nếu có bao giờ xảy ra,
và ký ức từ những gì bạn biết,
ngập lụt sau bóng tối khi nhắm mắt
xoáy sâu vào hình phạt của khổ đau
bạn một mình tự hiểu đã có lần hy vọng
có lần những bước chân người vang trên đường chân trời
và bây giờ
im lặng đứng sửng che cả bầu trời
nơi mặt trời đổ mồ hôi, tuyên bố nguyện vọng muốn yên nghỉ
3.
bạn thấy không
bạn là con cái của giờ dài ngày dài đêm dài
hy vọng không bao giờ làm bạn với kẻ ngu ngốc
đúng vậy
thời giờ, sự hùng biện tuyệt đối, có thể nào xóa bỏ sự hiện diện chúng ta
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tưởng nhớ chuyện Sharpville? (1)
trong những ngày đó, bạo lực và thảm họa đã rõ ràng
và bây giờ
hôm nay bạn vẫn theo dõi và chờ đợi.
4.
ngày nào đó hy vọng sẽ bắt đầu khởi hành lần nữa
nó thì thầm
về xác chết co quắp chúng ta chứng kiến
nằm vắt ngang qua đường trên mặt đất đầy hiểu biết
nước mắt
máu chảy
ký ức
và nhận thức, đã ra đời
bởi mỗi giây phút nặng nề chúng ta cưu mang
ngang qua hoang vu nơi không có lối đi
nơi tiếng gào vang vọng như không bao giờ dứt
khi tận cùng thất vọng, hy vọng khởi hành lần nữa
Phải
như chúng ta nói
hy vọng không bao giờ quen biết kẻ ngu ngốc
5.
Từ khi chúng ta có mắt để nhìn
tai
và ngón tay để sờ mó
giá mà chúng ta biết làm sao, có thể nào kiểm soát điều khiển thời gian
Bạn có nghe tiếng chân đi
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When Lights Go Out
(for some who are in south african jails)
1.
it is with the shadows of night
when the sun comes and goes
the moon comes and goes
that we ask, in weary voices, which fall into the depth of the gulf:
how does it feel to be you
watching and waiting
to feel the heavy weight of every minute come followed by another
and nothing
even everything written in blood
says nothing about how we could wake up tomorrow and build a day
2
your eyelids shut, if they ever do,
and the memories of those you knew,
flood behind the darkness of closed eyelids
spiralling into patterns of pain
and you alone know that once there were hopes
that once the footsteps of the people sounded on the horizon
and now
silence strides across the sky
where the sun sweats, proclaiming a wish to rest
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3
can we tell you
you the children of a long hour a long day a long night
that hope never befriends fools
yes
time, in absolute eloquence, can erase our faces
remember sharpville?
in those days, violence and disaster were articulate
and now
today you watch and wait
4
so one day hope begins to walk again
it whispers
about the twisted corpses that we saw
sprawled across the streets on this knowledgeable earth
the tears
the blood
the memory
and the knowledge, which was born
by every heavy minute that we carried
across a wilderness, where there were no paths
where screams echoed, as if never to stop
it is when there is no hope, that hope begins to walk again
yet
like we said
hope never befriends fools
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5
since we have eyes to see
ears
and fingers to touch
only if we know how, can we harness time –
can you hear the footsteps
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Đứa Bé Trong Ca Khúc
1.
bạn có nghe đêm vỡ tan vào tiếng cười
khi đàn chó bắt đầu tru lên
giờ này bạn đã qua hết ngày
đã nghe tiếng mèo rượn đực dưới gầm xe phế thải
hồi ức của bạn
như đôi mắt
như râu
làm chứng tất cả
mặc khác vì sao bạn hỏi tôi về Nina Simone (1)
đôi mắt bạn không nói điều gì đẹp đẻ về phút giây trong đời
hàm râu cũng không nói
vì chúng bốc đầy hơi rượu
ký ức tiếp tục co giật sau đôi mắt
mặc khác vì sao bạn hát với Ausi Miriam
về tháng ngày trống vắng
và những đêm làm giấc ngủ giật mình
đứa bé trong ca khúc
đang nói với chúng ta
2.
hãy nhớ
chúng ta từng ngồi trong lòng bình minh thế nào
vò nát tháng ngày chứa đựng tương lai
bốp nổ chúng
y như chúng là sâu bọ quấy phá ban đêm
hãy nhớ
chúng ta lảo đảo trong buồn phiền trên đường đi
nơi nghe tất cả thét lớn: đồ chó đẻ! (2)
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3.
phải, ngày đêm không thuộc về chúng ta
còn nhớ đứa bé bị quăng ra từ tầng lầu thứ mười
nát bấy trên mặt đất
máu tung tóe trên cánh hoa trong vườn
để bạn nghe tiếng cười của luật pháp
bạn sẽ nói gì với con bạn
đau buồn?
và con ta, mỗi đau buồn là mỗi đường đi hiểm họa
tiên tri đoán trước tương lai
và hiện tại triệt phá hết
như vậy
đứa bé trong ca khúc, hãy hát đừng khóc
bằng bài ca và vũ điệu thách thức tử thần
hãy nhớ
như
thiên đàng màu xanh vì trống rỗng
và
hãy đề phòng, người anh em, những ghế dài công cộng
ngồi nơi đó
là điều cuối cùng kẻ chiến đấu phải làm

GHI:
(1) Nina Simone: Ca sĩ, nhạc sĩ, hoà nhạc và nhà hoạt động nhân quyền (1933-2003)
(2) Sonofabitch: Một cách nói khác của Son of a bitch.
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Child of The Song
(for james matthews)
1
so you heard the night break into a laughter
when the dogs began to howl
and now you pass the day
having heard the scream of cats making love beneath broken automobiles
and your memory
like your eyes
like your whiskers
was witness to it all
otherwise why would you ask me about nina simone
your eyes say nothing nice about the minutes you carried
nor your whiskers
because they smell of alcohol
and your memory keeps throbbing behind your eyes
otherwise why would you sing with ausi miriam
about the empty days
and the nights which shattered your sleep
child of the song
tell us
2
remember
how we used to sit in the womb of the dawn
crushing the days that the future held
popping them
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as if they were bugs troubling our night
remember
and we staggered into the mourning into the street
where everything screamed: sonofabitch!
3
yes, the day was not ours nor the night
remember how someone's baby rushed out of the tenth floor
and crushed on the tar
his blood splashing on the flower petals in the garden
so you heard the laughter of the law
what will you say to your son
mourn?
or my son, every mourning is a dangerous alley
yes
prophets claim the future
and the present destroys them
so
child of the song, sing don't cry
with song and dance we defied death
remember
like
the heavens are blue because they are empty
and
beware, my brother, of park benches
sitting there
is the last thing a fighter must do
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Trích
http://www.tallstoriesbookshop.com/tall-in-the-land-of-stories/mongane-wally-serote-cityjohannesburg

Thành Phố Johannesburg
Xin chào ngươi theo kiểu này:
tay ta nhịp trên túi quần sau
hoặc vào túi trong áo
vì nơi đi qua, đời ta,
hỡi thành phố Jo'burg.
Tay ta như rắn đói lồng lên trong túi
vì mỏng lét, ví tiền luôn luôn cạn,
khi bụng rên lên tiếng cười thân thiện với cơn đói
hỡi thành phố Jo'burg.
bao tử ta có thể nuốt tươi đồng kẽm và giấy
ngươi biết không?
Thành phố Jo'burg, ta chào ngươi;
Khi ta chạy, hoặc cưỡi xe buýt ầm ào đến,
bỏ lại sau lưng, nhiều yêu thương,
căn nhà khôi hài có người thân, con hẻm có bụi cát luôn luôn quay cuồng,
cái chết của ta
chúng dính líu mật thiết với ta như một nheo mắt
hỡi thành phố Jo'burg.
Ta đi trên ngươi theo những con đường đen rồi trắng rồi hiện đại
qua hơi thở dày đặc sắt đá người đã hít vào
lúc sáu giờ sáng rồi thở ra từ năm giờ chiều
hỡi thành phố Jo'burg
Đó là lúc ta đến với ngươi,
khi màu nê-ông trổ hoa khoe sắc từ luồng gió điện
254

Tuyển Tập Thơ Châu Phi. Phần 1: Nam Phi. Ngu Yên. Tập 16.
Đó là lúc ta rời xa ngươi
khi màu nê-ông trổ hoa khoe sắc qua đêm đen đang xuống
trên cột đèn xi-măng.
Lúc ta về lại, tìm yêu thương
con hẻm, bụi cát, người thân, cái chết,
nơi tử thần ẩn trong bóng tối như lưỡi hái nằm sẵn trong thịt xương,
ta cảm được cội nguồn, nơi nương tựa của ngươi, sự yếu đuối
trong thân xác ta, trong tinh thần, trong máu huyết,
Và tất cả sắp nói lên, đó là những gì ngươi cần từ ta.
Hỡi thành phố Jo'burg, Johannesburg,
hãy lắng nghe khi ta nói
không có gì vui, không có gì, nơi đó,
khi ngươi rời bỏ đàn bà đàn ông bằng một cách lạnh lùng
biểu lộ nước mắt chảy xoi đường rạch hao mòn trên đất,
hỡi thành phố Jo'burg, ngươi khô héo như chết
hỡi thành phố Jo'burg, Johannesburg, hỡi thành phố Jo'burg

City Johannesburg
This way I salute you:
My hand pulses to my back trousers pocket
Or into my inner jacket pocket
For my pass, my life,
Jo'burg City.
My hand like a starved snake rears my pockets
For my thin, ever lean wallet,
While my stomach groans a friendly smile to hunger,
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Jo'burg City.
My stomach also devours coppers and papers
Don't you know?
Jo'burg City, I salute you;
When I run out, or roar in a bus to you,
I leave behind me, my love,
My comic houses and people, my dongas and my ever whirling dust,
My death
That's so related to me as a wink to the eye.
Jo'burg City
I travel on your black and white and roboted roads
Through your thick iron breath that you inhale
At six in the morning and exhale from five noon.
Jo'burg City
That is the time when I come to you,
When your neon flowers flaunt from your electrical wind,
That is the time when I leave you,
When your neon flowers flaunt their way through the falling darkness
On your cement trees.
And as I go back, to my love,
My dongas, my dust, my people, my death,
Where death lurks in the dark like a blade in the flesh,
I can feel your roots, anchoring your might, my feebleness
In my flesh, in my mind, in my blood,
And everything about you says it, That, that is all you need of me.
Jo'burg City, Johannesburg,
Listen when I tell you,
There is no fun, nothing, in it,
When you leave the women and men with such frozen expressions,
Expressions that have tears like furrows of soil erosion,
Jo'burg City, you are dry like death,
Jo'burg City, Johannesburg, Jo'burg City.
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The Blocks of A
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Breyten Breytenbach
____________________________________________________________________________

BREYTENBACH, BREYTEN.
Sinh ngày 16 tháng 9 năm 1939.
Tại Bonnievalse, Western Cape gần Cape
Town, nam Phi.
Tốt nghiệp nghệ thuật tại đại học Cape Town.
Thành viên trong phong trào chống kỳ thị tại
Nam Phi.
1960, di cư sang Pháp. Cưới vợ Pháp lai Việt
Nam.
Vì luật The Prohibition of Mixed Marriages
Act, kết tội người da trắng kết hôn với người
có giống khác nên khi ông trở về Nam Phi
năm 1975, đã bị bắt giam 7 năm.
Ra khỏi tù 1982, ông quay về Pháp.
Hiện nay ông sinh sống ở cả ba nơi: Nam Phi,
Pháp và Hoa Kỳ.






Ấn Phẩm
Thơ:
The Iron Cow Must Sweat (Die ysterkoei moet sweet), Johannesburg, 1964
The House of the Deaf (Die huis van die dowe), Cape Town, 1967
Gangrene (Kouevuur), Cape Town, 1969
Lotus, Cape Town, 1970
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The Remains (Oorblyfsels), Cape Town, 1970
Scrit. Painting Blue a sinking Ship. (Skryt. Om `n sinkende skip blou te verf), Amsterdam, 1972
In Other Words (Met ander woorde), Cape Town, 1973
Foot Writing (Voetskrif), Johannesburg, 1976
Sinking Ship Blues, Toronto 1977
And Death White as Words. An Anthology, London, 1978
In Africa even the flies are happy, London, 1978
Flower Writing (Blomskryf), Emmarentia, 1979 (Selected poems)
Eclipse (Eklips), Emmarentia, 1983
YK ('YK'), Emmarentia, 1983
Buffalo Bill, Emmarentia, 1984
Living Death (Lewendood), Emmarentia, 1985
Judas Eye, London - New York, 1989
As Like (Soos die so), Emmarentia, 1990
Nine Landscapes of our Times Bequeathed to a Beloved (Nege landskappe van ons tye bemaak
aan `n beminde), Groenkloof, 1993
The Handful of Feathers (Die hand vol vere), Cape Town, 1995 (Selected poems)
The Remains. An Elegy (Oorblyfsels. ´n Roudig), Cape Town, 1997
Paper Flower (Papierblom), Cape Town, 1998
Lady One, Cape Town, 2000 (Selected love poems)
Iron Cow Blues (Ysterkoei-blues), Cape Town, 2001 (Collected poems 1964-1975)
Lady One: Of Love and other Poems, New York, 2002
The undanced dance. Prison poetry 1975 - 1983 (Die ongedanste dans. Gevangenisgedigte 1975
- 1983), Cape Town, 2005
the windcatcher (die windvanger), Cape Town, 2007
Voice Over: A Nomadic Conversation with Mahmoud Darwish, Archipelago Books, 2009
"Catalects (artefacts for the slow uses of dying) ("Katalekte (artefakte vir die stadige gebruike
van doodgaan))", Cape Town, Human & Rousseau, 2012
Văn:




Catastrophes (Katastrofes), Johannesburg, 1964 (Stories)
To Fly (Om te vlieg), Cape Town, 1971 (Novel)
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The Tree Behind the Moon (De boom achter de maan), Amsterdam, 1974 (Stories)
The Anthill Bloats … (Die miernes swell op …), Emmarentia, 1980 (Stories)
A Season in Paradise (Een seizoen in het paradijs), Amsterdam - New York - London, 1980
(Novel, uncensored edition)
Mouroir: Mirror Notes of a Novel, London - New York, 1983
Mirror Death (Spiegeldood), Amsterdam, 1984 (Stories)
End Papers, London, 1985 (Essays)
The True Confessions of an Albino Terrorist, London - New York, 1985
Memory of Snow and of Dust, London - New York, 1987 (Novel)
Book. Part One (Boek. Deel een), Emmarentia, 1987 (Essays)
All One Horse. Fiction and Images, London, 1989
Sweet Heart (Hart-Lam), Emmarentia, 1991 (Essays)
Return to Paradise. An African journal, London - New York, 1992 (which won the Alan Paton
Award)
The Memory of Birds in Times of Revolution, London - New York, 1996 (Essays)
Dog Heart. A travel memoir, Cape Town, 1998
Word Work (Woordwerk), Cape Town, 1999
A veil of footsteps, Cape Town, 2008
All One Horse, Archipelago Books, 2008
Mouroir: Mirror Notes of a Novel, Archiepalago Books, 2008
Intimate Stranger, Archipelago Books, 2009
Notes From The Middle World: Essays, Haymarket Books, 2009
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Trích:
The Vintage Book Of Contemporary World Poetry. Edited by J.D. Mc Clatchy.

Breyten Cầu Nguyện Cho Chính Mình
Không cần có Thần Khổ Đau
Chúng ta vẫn sinh tồn hạnh phúc
Như hoa không cần răng
Chí lý thay, chúng ta chỉ bằng lòng khi chết
Nhưng cố giữ hình hài tươi tắn như cải xanh
Giữ ta như cá Hồng chắc nịch
Cho ta quyến rũ nhau, nhìn nhau say đắm phù hoa
Xin ban ơn cho môi miệng tình thương trí tuệ
Cho luôn luôn tận hưởng ngọt diệu trời chiều
Bơi trong biển ấm, dưới mặt trời say ngủ
Thanh thản đạp xe suốt chủ nhật nắng hồng
Rồi dần dần ta hư hao như cây già hoặc con tàu cũ
Nhưng hãy cất khổ đau ra xa ta, Thần linh ơi
Những thứ khác có thể cam chịu
Mang theo vào nhà giam,
Ly tan
Khiêng đá
Cấm đoán
Sỉ nhục
Lợi dụng
Tra tấn
Hành hạ
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Thẩm vấn
Tù tội
Lao công
Lưu đày vào hoang đảo mịt mờ cho đến ngày cuối
Chết mòn trong hầm tối chỉ còn xương khô mốc meo van nài
Giun trùng khoét bao tử đầu bị đóng đinh nhọn
Nhưng đừng phải tôi
Bởi chúng tôi không bao giờ gây ra khổ đau và than oán

Breyten Prays For Himself
There is no need for Pain Lord
We could live well without it
A flower has no teeth
It is true we are only fulfilled in death
But let our flesh stay fresh as cabbage
Make us firm as pink fish
Let us tempt each other, our eyes deep butterflies
Have mercy on our mouths our bowels our brains
Let us always taste the sweetness of the evening sky
Swim in warm seas, sleep with the sun
Ride peacefully on bicycles through bright Sundays
And gradually we will decompose like old ships or trees
But keep Pain far from Me o Lord
That others may bear it
Be taken into custody, Shattered
Stoned
Suspended
Lashed
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Used
Tortured
Crucified
Cross-examined
Placed under house arrest
Given hard labor
Banished to obscure islands till the end of their days
Wasting in damp pits down to slimy green imploring bones
Worms in their stomachs heads full of nails
But not me
But we never give Pain or complain
( Translated from the Afrikaans by Denis Hirson. Trích The Vintage Book of Contemporary
World Poetry. Bởi J.D. McClatchy.)
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Cánh Lửa
khi nghĩ về quê hương
bạn thấy
quần xếp ly và kính đeo mắt, một con chó già đẫm máu;
một con ngựa chết chìm dưới sông, một ngọn núi cháy lửa;
một chỗ hai người nằm ngủ hả miệng không thấy răng,
cây Sung ảm đạm mọc trên cát; con đường, rặng Bạch Dương,
nhà cửa, trời xanh, mây ngàn ngàn;
lau sậy, điện thoại;
bạn thấy chưa
khi nghĩ về quê hương
bạn thấy
dân ta phải mạnh mẽ; bụng chứa đầy núi lửa và cánh lửa;
núi là hàng bán thịt lớn không tường vách ngăn;
nối tiếp ngàn đỉnh đồi Natal
Dùng nắm tay chiến sĩ làm tiêu chuẩn
những tù nhân dầm thân trong bùn; bạn thấy
mìn nổ tung bởi nô lệ; cơn mưa
tung tóe như tia sáng bắn vào buổi chiều;
giữa lau sậy bộ xương còm mục nát
khi nghĩ về quê hương
là chấm dứt mọi suy tư;
nếu ngoài kia sáng sủa hãy mở hết cửa sổ
bạn thấy ngôi sao như mũi tên bắn vào trống rỗng
bạn nghe, âm thầm lời đồn đãi, phải không?
" Chúng ta là người, chúng ta da đen, nhưng không ngủ.
rình giữa bóng tối, kẻ cướp nhậu nhẹt trong lùm cây như thế nào
chúng ta lắng nghe sức mạnh mà chúng nào hay, lắng nghe
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để nghe hơi thở, để nghe mặt trời
rúng động giữa lau sậy trong đêm, chúng ta chờ đợi
đến khi kẻ tham tàn sa đọa thừa mứa rơi khỏi cành cây
kẻ xôi thịt được biết bởi nhân quả của hắn
hoặc ta sẽ dạy cho bầy heo biết leo cây"(1)
GHI:
(1) Ý muốn nói dạy kẻ đô hộ một bài học mà họ không thể tưởng nổi.

Firewing
when you think of your country
you see
plaits and glasses; an old dog full of blood;
and a horse drowned in the river; a mountain on fire;
a space and two people without teeth in bed;
dark figs against sand; a road, poplars,
house, blue, ship of cloud;
reeds; a telephone;
you see
when you think of your country
you see
we must be strong; guts full of craters and flies;
the mountain is a butcher's shop without walls;
over the thousand hills of Natal
the fists of the warriors like standards;
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prisoners lie in the mud; you see
mines bursting with slaves; the rain
spatters high like sparks against the evening;
amongst the reeds the skeleton of the dwarf rots
when you think of your country
it is the end of all thought;
if it's bright outside you throw the windows open,
you see the stars are arrows in the void;
you hear, as quiet as a rumor, don't you?
"we are the people, we are black, but we don't sleep.
we hear in the dark how the thieves guzzle in the trees.
we listen to our power they cannot know, we listen
to hear of our breathing, we hear the sun
shaking in the reeds of the night, we wait until
the devourers rotten and glutted fall from the branchesa glutton will be known by his fruits or we'll teach the pigs to climb trees."
(Dịch từ the Afrikaans by Ernst van Heerden )
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Giấc Mơ Cũng Thương Tích
như thế mỗi giấc mơ thầm kín đều ghi lại ít nhiều dấu chữ
đến bình minh ta tìm kiếm cặn mực trong ly
rồi cất dấu nơi an toàn lưu trữ
nhưng thương tích mãi mãi không lành
máu cực đen triền miên trổ hoa
đơm trái cách mạng trên trang giấy
hoặc tâm tình sôi bọt trong vườn
từ thương tích mãi mãi không lành
cho dù điếc cũng được phép mơ
như kẻ điên tự do thì thầm chữ nghĩa
và người mù ngắm gió thổi qua
đau đớn bầm dập chúng ta cho quen thuộc bóng đentươi trẻ thay đàn chim bay trong vườn
niên thiếu tôi, ô mặt trời chín mọng màu sơn đỏ
cho tuyết mãi mãi không đông
mặt đất là kẻ thống trị giàu có nhờ nhân loại
nhân loại là hoàng đế giàu có nhờ cây cối
từ sợ hãi và căm thù, hoặc cây của thương cảm
như thế mãi mãi không lành được chiêm bao
điều này chỉ là một thiên đường bất diệt 271
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chúng ta giàu có như một ngư nhân
lựa rồi đếm những trứng lớn nhất
thả cá về lại biển khơi
để có thể nói như trứng
hát như sóng chảy máu nhiều năm
bằng máu mãi mãi không lành
những người lính đôi mắt hạt đậu
những nông dân đôi tay lấm đất
họ cùng mơ thế giới và tin thư
đầy hoa nở mà mãi mãi không lành
bây giờ dù két cũng bước vào thơ, con hoàng xích
diễn tả phiền hà bằng câu thơ
dài dòng lời than vãn căng buồm đen bằng lưỡi két
vì vậy bài hát mãi mãi không xong
như thế đêm mãi mãi không học cách chữa lành hoặc đọc
cho em đến để giọt máu cuối cùng của anh trào ra
có phải em chỉ có thể biến thành vết sẹo trên da thịt?
không còn máu chúng ta không thể chảy
và giấc mơ là máu của đêm
giống như chúng ta là máu và mơ trong máu
như vậy anh vẫn là nguyên soái trên giường
không có quân lính đêm từng đêm
thúc bách những giọt mực từ trái tim anh
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còn em, cứ tưởng tượng, sẽ mãi mãi không lành
thân xác chúng ta chỉ là chiếc vỏ xương thịt
dự tính để khô héo trong cây gậy biết đi
cuối cùng, khi hết giấc mơ, chúng ta đi ngủ
và chỉ lúc đó nước sẽ biến thành giấm
và im lặng kéo dài thành vồng cầu trên trời
và lúc đó giấc mơ chúng ta sẽ hội ngộ
và những dòng chữ này có lẽ mãi mãi không lành
chắc chắn, những thương tích sẽ mãi mãi không lành
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Dreams Are Also Wounds
thus every dreams secretly and small inscribes its letters
at dawn we search for scabs of ink in the glass
to store them away in safe archives
but the wounds never heal
the darkest blood continues to bloom
orchards of revolutions on the sheets
or the bubbling of love in gardens
of wounds that never heal
even the deaf are allowed to dream
as the mad are free to whisper their letters
and the blind to look at the wind
pain bruises us all to a more intimate shade how green were the birds in the gardens
of my youth, how ripe and painted the sun
and the snow never heals
the earth is a ruler rich in people
people are kings rich in trees
of fear or of hate, or trees of yearning
which can never heal the dreams
for this is our only unending paradise 274
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we are rich like a fisherman
sorting and counting his ultimate eggs
returning the fish to the sea
in order to speak like eggs talk
to sing like waves bleeding for years
with blood that never heals
the soldiers have eyes like peas
the peasants have hands of earth
and they all dream messages and worlds
filled with flowers that can never heal
now even a parrot enters the poem, a yellow parrot
airing its complaints from verse
to line with a wail in the black sails of its tongue
so that its songs can never heal
so my nights will never learn to heal or read
for you have come to let the last drops of my blood
would you too be no more than a scar in my flesh?
without blood we cannot possibly bleed
and our dreams are the blood of the night
just as we are blood and dream in blood
and so I remain a bed-marshal
emptying my armies night after night
pressing the inkdrops from my heart
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for you, dreamt up, who can never heal
our bodies are mere husks of flesh
destined to wither into walking sticks
when, finally, undreaming, we go to sleep
and only then will water turn to vinegar
and silence stretch its rainbows in the sky
and then our dreams will meet
and may these letters never heal
assuredly, these wounds will never heal
(Translated from the Afrikaans by André Brink)
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Trích
http://www.poemhunter.com/poem/today-i-went-down/

Hôm Nay Anh Nằm Xuống
Hôm nay anh nằm xuống thân em
trong khi cửa sổ dặt dày mắt trắng
lắng nghe nhiều lỗ hổng nghẹn tắt
trên ngực em nơi chứa đựng bóng đen,
ngăn chận vĩnh viễn tiếng kêu đau đớn
từ cuống cổ em vô ngần xinh đẹp,
quằn quại và hân hoan cùng lúc thoát ra
nếu anh có thể liều lĩnh như thế,
đùi em thon là lời tình lông tơ
vải lót trêu thầm lấp lánh đêm tối
anh nhắm vào cuối tận vầng trăng
rồi mượn chỗ, cử động theo từng câu nói
và chậm rãi với buồn rầu lẫn sung sướng
anh yêu em, như thế anh yêu em
khi tuyệt đích
rúng động trong lặng im
có lẽ lên cao lên cao tới đỉnh
nơi hàng trăm kẻ đáng thương
giậm chân vào đất bụi, tiếng trống
và tiếng phụ nữ như đường chân trời rên la
bị tắt nghẹn bởi xác hồn ngây ngất
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Today I Went Down
today I went down on your body
while windows were thick white eyes
and hearkened the clogged cavities
in the small darkroom of your chest,
hedging an eternity over the aching voice
from your gorgeous throat,
agony and exaltation flow in one divide
if I may make so bold,
your thighs are a loveword your hair
night's glittering lining of secret disport:
I aimed for the innermost moon
and rent, moved by the syntax and the slow
of sadness and of joy, so
I love you, love you so
when the blinding comes,
the discomposure of silence,
it must be high up the hills
where hundreds of poor
stamp their feet in the dust, and drums
and woman voices like this ululating skyline
gag the final ecstasy
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Ai sẽ là / kẻ cuối cùng ngả xuống?
khi tôi bước vào hội trường diễn thuyết
thấy nhiều chiếc đầu thông thái gật chào
với nụ cười biết ngay giả tạo
hoặc lát đát lí nhí đưa tay chào
thể như mong đợi con chó già động đậy
phóng ra từ bụi cây khi bị quăng đá:
họ là ai mà biết về tôi - Breyten Breytenbach?
trong khi chờ đến lúc thuyết trình
hộ bộ dạng lừng khừng chắt lưỡi
thăm dò cốt tìm chuyện thị phi
tôi chợt hiểu nén lòng thổn thức
thật thương tâm nhân vật tôi vụng về
khi anh ta vênh váo ngẩn ngơ trên sân khấu
lầm bầm nói vấp cố gắng thuyết minh
càng hư hơn dở thêm buổi nói chuyện,
đặc biệt một khi anh ta quanh co
trong lời hai nghĩa nói nghe trống rỗng
(và quên ánh trong sáng của bài ca)
như anh làm hỏng khi nắm bắt hình tượng từ ý nghĩ,
tôi đành để anh tự đào hố chôn
rộng đủ như huyệt mộ
đồ dỏm / ba xạo / nói lăng nhăng:
cho anh ta giữ thể diện
và cố sức giải thích.
tôi không muốn
đứng vào vị trí
của anh ta.
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who will be / the last to fall?
when I arrive in the lecture hall
I see wiser heads nodding in my direction
with an all-knowing smirk or two
here and there a backhanded titter
as if in anticipation of whatever old dog
flushed from the bush when the stone is thrown:
who do these people think I am - Breyten Breytenbach?
while waiting for the presentation to shape
in the presence of tongues still softly clicking palates
to search for the sweet gossip marrow
I realize with a suppressed sob
that I actually pity the slob
but when he prances and prattles on stage
mumblestumbling laboriously to make a case
for the double negation of engagement,
and particularly once he takes cover
behind the biarticulation of empty embodiment
(and forgets the pure light of song)
as he trashes about to snatch image from thought,
I resolve to let him dig his own hole
roomy enough to be a grave
poor shit / so full of / hollow utterances:
let him save face
and commit his own explanation.
I will not try
to take
his place
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Trích
http://www.festivaldepoesiademedellin.org/pub.php/en/Revista/ultimas_ediciones/77_78/br
eytenbach.htm

Người Đại Diện Lưu Vong
ông bớt dần nhanh nhẹn, phàn nàn nhiều hơn
mỡ xâm nhập vào cơ thể
như đàn kiến đục sâu xác thú chết,
rồi một ngày nào sẽ giết hại ông,
mắt ông cháy sáng niềm cô độc
sống như mãi mãi chẳng qua đời
vì ông không thật sự có mặt
cái chết dọ dẫm trong người,
xuống dần qua nội tạng
tử thần tin báo đã sẵn sàng
sau đôi mắt ông là hang sâu thẳm
đồi vẫn nổi lên, không cỏ cây xanh,
tay ông và nụ cười rũ liệt,
hình ảnh dán vào sách một thời
lưu niệm: kinh nghiệm là chiêm bao
ông sẽ học cách cầu xin
và tiếp tục thống hối thành thật với dân chúng
về việc làm quan tham nhũng,
văn phòng Lương Tâm Thế Giới: ông nhìn
soi gương qua những lỗ hổng trong tim họ
ông tỉnh thức trong ánh sáng ban ngày,
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môi lợt lạt vì quá nhiều phát biểu;
lời lúc nhúc trên lưỡi như dòi trùng
rồi xây tổ trong cổ họng
giữa đám đông ông luôn luôn giả hình,
đừng hút thuốc, đừng uống rượu:
đời sống ông không phải vũ khí sao?
đã nhiễm trùng rơi vào thất vọng,
như chó cùng đường bị bắn trúng thương
đến khi ông muốn phá vỡ sọ của ban ngày
để thét: Hãy nhìn xem, dân tôi đã tự lập!
đây là nguyên nhân phát triển! sức mạnh!
ông đã quên ngôn ngữ của lặng im
để đàn kiến phải bò từ tiếng khóc
ụa ra từ ruột gan ông: Người đấu tranh mù cho tự do

Exile, Representative
for F.M. and M.K.
you grow less agile, more compliant,
fat squats in your body
like ants deep inside a dead animal,
one day it consumes you,
your eyes burn brighter with solitude
you live as if you'd never die
because you don't exist here
and yet death walks in your body,
down through your intestines
death is knotted in your wings
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the earth caves in behind your eyes,
the hills grow still, the emptiness green,
your hands and smile collapse,
photographs and pamphlets are pasted
over memories: experience is a dream
you learn to beg
and ply with the raw contrition of your people
the insatiable bureaucrats,
the Officials of World Conscience: you look
through the holes of their hearts into the mirror
with daylight you're still awake,
your mouth gray from muttering;
words swarm like parasites around your tongue
and make nests in your throat
in a crowd you're always a fugitive,
don't smoke, don't drink:
is your life not a weapon?
you go down poisoned with despair,
shot like a dog in a dead-end street
and by the time you want to crack the day's skull
and shout: Look, my people are on their feet!
here comes the mother explosion! power!
you've forgotten the silences of language
so that ants will crawl from the cry
belched from your entrails: blind freedom fighters
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Zindzi Mandela
______________________________________________________________________________

MANDELA, ZINDZI
sinh 1959 tại Nam Phi là con gái của Tổmng thống
Nelson Mandela và bà Winnie Mandela.
Khi còn vị thành niên, cô đã có hai ấn phẩm:
Black as I am ( Da Đen Như Tôi.)
Black and Fourteen (Đen và Tuổi 14. )
Thơ của cô được đăng tải trong nhiều Tuyển tập
văn học.
Thơ của cô giản dị, thường là những bài ngắn. Nội
dung về những phức tạp của xã hội và kinh
nghiệm riêng tư.

____________________________________________________________________________
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Có Dòng Sông Vô Danh Ở Soweto
Có dòng sông vô danh ở Soweto
người này nói sông chảy đỏ máu
người kia nói sông chảy nước mắt
chủ tịch nói
sông chảy lành mạnh và trong sạch
loại nước này
không ai ở Soweto dám uống
Có một cây vô danh ở Soweto
người này nói cây sinh quả buồn phiền
người kia nói cây sinh quả thần chết
chủ tịch nói
cây sinh quả tốt tươi và sạch sẽ
loại quả này
không ai ở Soweto dám nếm thử
Có dòng sông vô danh ở Soweto
có một cây vô danh ở Soweto
hình hài
máu huyết
đều không ai biết
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There's An Unknown River In Soweto
There's an unknown river in Soweto
some say it flows with blood
others say it flows with tears
a leader says
it flows with health and purity
the kind of water
that nobody drinks in Soweto
There's an unknown tree in Soweto
some says it bears sorrow
others say it bears death
a leader says
it bears health and purity
the kind of fruit
that nobody tastes in Soweto
There's an unknown river in Soweto
The body
the blood
both unknown
(NAP)
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Tôi Nhìn Như Trẻ Thơ
Tôi nhìn như trẻ thơ
một thằng bé da trắng
ngồi trong xe hơi
Tôi không bao giờ biết
vì sao quê tôi xa vời vợi
còn quê hắn rất gần
Tôi phải đi bộ
Tôi nhìn như trẻ thơ
một tòa lầu cao
đẹp và trống vắng
Tôi không bao giờ biết
vì sao nhà tôi rất nhỏ
còn nhà này quá lớn
chúng tôi ở chật chội đông người
Tôi nhìn như trẻ thơ
con đường rải nhựa
sạch sẽ và quạnh hiu
Tôi không bao giờ biết
đường phố tôi lúc nhúc
còn đường này cô đơn
không ai đoái tưởng
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I Saw As A Child
I saw as a child
a small white boy
sitting in a car
and I never knew why
when my home was so far
and his so near
I had to walk
I saw as a child
a tall building
beautiful and empty
and I never knew why
when my home was so small
and this so big
we were overcrowded
I saw as a child
a tarred road
clean and lonely
and I never knew why
when our street was so busy
and this so alone
it was uncared for
(NAP.)
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Em Chờ Anh Đêm Qua
Em chờ anh đêm qua
nằm trên giường
như cành hồng bẻ gãy
cánh rơi như lệ rơi
tiếng động trong căn phòng
hít vào
kéo nhẹ
nuốt xuống
vang trong tai em
tiếng gõ thầm trên cửa sổ
ngồi dậy
mở cửa
con bướm đêm bay vào
bám lên cổ rụng phấn
rùng mình
em bắt đôi cánh nhỏ
rồi hôn nó
trở vào giường nằm
với bướm
cho nó bay chập chờn chung quanh đầu
Em chờ anh đêm qua
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I Waited For You Last Night
I waited for you last night
I lay there in my bed
like a plucked rose
its falling petals my tears
the sound that my room
inhaled
drew in softly
swallowed
in my ears
was the tapping on the window
getting up
I opened it
and a moth flew in
powdering my neck
shrugging
I caught its tiny wings
and kissed it
I climbed back into bed
with it
and left it to flutter around my head
I waited for you last night
( NAP.)
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Tuyển trong BOTSOTSO.
Makhosazana Xaba
_________________________________________________________________________

XABA, MAKHOSAZANA
Sinh năm 1957, Nam Phi
Tốt nghiệp MA về sáng tác ở đại học Wits.
Bà hành nghề y tá trong cơ quan về sức
khỏe phụ nữ, NGO.
Tác phẩm:
These Hands (2005)
Tongues of Their Mothers (2008)

___________________________________________________________________________

291

Tuyển Tập Thơ Châu Phi. Phần 1: Nam Phi. Ngu Yên. Tập 16.

Những Bàn Tay Này
Bàn tay này biết
mủ thối tha
rỉ ra từ vết thương.
Bàn tay biết
cảm giác mốc meo
từ hình dạng khác nhau
bởi cặn bã tổ chức.
Bàn tay biết
máu nóng
phun ra
từ vết cắt thân thể.
Bàn tay biết
nhầy nhụa, trơn trợt
mửa ra từ nhiều miệng.
Bàn tay này nhớ
cảm giác sắt lạnh
từ nhiều cây súng,
khi nghe
tiếng lên cò.
Bàn tay nhớ lại
lên ruột lúc bóp chặt
lựu đạn,
sẵn sàng tung ra
chết chóc hủy diệt.
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Bàn tay này không bao giờ quên
đau nhói khi sờ
mũi nhọn kẽm gai
trên hàng rào biên giới.
Bàn tay
còn cảm giác
sần sùi
từ lá cây lạ
thay giấy đi cầu
trong bụi rậm đàng xa.
Bàn tay
nghe nhịp tim dồn dập
bụng dạ căng thẳng,
bàn tay biết chiều sâu âm đạo
biết cửa tử cung,
biết chiếm đoạt
trong một lúc, một lúc bàn tay nắm chặt .
Bàn tay
vắt
sữa đời sống
những đôi vú đau khổ trong trại giam.
Bàn tay
làm tình,
tạo ra rung động
vì cảm xúc tình nhân.
Bàn tay
bấm nút,
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cần nắm, cần chuyển,
bàn tay vặn đinh ốc
và đồng hồ hư,
bánh tay lái
đào hầm,
cầm dụng cụ
đồ dùng và dây chằng,
đúc xây tượng đài,
chế thủ công
lành vết thương lòng.
Bàn tay này
bây giờ ưu ái trên phím gõ,
âu yếm ngòi bút
săn sóc giấy viết,
dứt bỏ sợ hãi,
thêu bày chữ nghĩa,
ước mơ từng lúc lăn chỉ tay
quan hệ này
sẽ giữ muôn đời.
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These Hands
These hands know
putrid pus
from oozing wounds.
They know
the musty feel
of varying forms
of faecal formations.
They know
the warmth
of gushing blood
from gaping bodily spaces.
They know
of mucous, sliding
out of varying orifices.
These hands remember
the metallic feel
of numberous guns,
when the telling click
was heard.
They recall
the rumbling palm embrace
over grenades,
ready for the release
of mortal destruction.
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These hands will never forget
the pricking touch
of barbed wire
on border fences.
These hands
can still feel
the roughness
of unkown tree leaves
that served as toilet paper
in bushes far away.
These hands
have felt ulsating hearts
over extended abdomens,
they know the depth of vaginas,
the opening mouths of wombs,
they know the grasp
of minute, minite old clenched fists.
These hands
have squeezed
life's juice from
painful pouding breasts.
These hands
have pressed buttons,
knobs and swiches,
they have turned srews
and wound clocks,
steered wheels
and dug holes,
held instruments,
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implements and ligaments,
moulded monuments,
created crafts,
healed hearts.
These hands
now caress the keyboar,
fondle pens
that massage papers,
waeving words,
wishing with every fingerprint
that this relationship
will last forever.
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Thức Dậy
Khi trời rạng đông đời tôi
không nghe tiếng gà gáy
đã không thức dậy cùng đồng bọn
Khi trời đã sáng đời tôi
theo dõi bóng đen di động
không suy nghĩ nhiều, tôi đi theo
Khi giữa trưa đời tôi
cảm giác thiêu đốt bởi nóng mặt trời
cháy qua chân tóc, vào ngay óc não
lúc đó tôi hiểu, không bao giờ để mặt trời
đốt tôi lần nữa
không bao giờ ra nắng giữa trưa.
Khi buổi chiều đời tôi
nhìn hoàng hôn,
em đứng lên từ tốn sau tia sáng
trở thành mặt trời đêm cho tôi
soi sáng ý thức trong giấc ngủ
tôi mơ, mơ, mơ về em.
Từ từ tôi thức dậy
em đã vào trong tôi
xoay đời trở lại
dựng lên bất ngờ khó tưởng tượng nổi.
Em, người phụ nữ đầu tiên tôi yêu
trong buổi chiều đời tôi.
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Waking Up
In the early morning of my life
I did not hear the cocks crowing
I did not wake up as with my peers.
In the mid morning of my life
I watched the shadows move
Without much thought, I followed.
In the midday of my life
I felt the scorching heat of the sun
burn through my hair, right into my brain
I knew then that I wouldn't let the sun burn me
ever again.
I didn't go in the sun at midday again.
In the afternoon of my life
as I watch the sun set,
you rise ever so slowly behind its rays
to be my sun in the night
lighting my consciousness as I sleep
I dream, dream, dream you.
Slowly, I wake up to
you being in my life,
turning it around
moulding it in ways I never imagined.
You, the first woman I love
in the afternoon of my life.
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Da Nói
Thần chết lên tiếng.
Thần chết nói với chúng ta
Họ đặt lời lẽ lên lưỡi,
đưa vào từng câu rồi cùng nói.
Họ đóng kiện tinh thần
qua những ống vô hình, rót vào tai.
Họ gửi bưu kiện ý tưởng
qua liều thuốc mạnh chập chờn chui vào giấc mơ.
Thở qua lỗ chân lông trên da
rồi thần chết sẽ nói trực tiếp với chúng ta.

Skin Speak
The dead speak.
The dead speak to us.
They put words on our tongues,
insert lines, add choruses.
They package their spirits
in invisible wireless tubes that link to our ears.
They parcel their thoughts
in thick blinking doses that reach us in sleep.
Breath through the pores of your skin
and the dead will speak to you, directly.
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Khóa Mắt
Họ ở trong nhà bếp
chiếc bàn nhỏ khảm hình ở giữa.
Hai khăn ăn màu da trời,
hai nĩa, hai dĩa,
cà ri gà nóng hổi, không ai đụng tới.
Bốn mắt nhìn nhau khoá. lặng lẽ lệ rơi.
Chỉ đồng hồ treo tường di động.
Rồi sấm chớp.
Bên ngoài trời tối sầm, bấy giờ rồi tiếp tục,
sét chớp sáng.

Locked
They're in the kitchen
a small mosaic table between them.
Two blue serviettes,
two forks, two plates,
hot chicken curry, untouched.
Four eyes locked, silent tears.
The wall clock turns on itself.
Thunder.
From the dark outside, now and again,
lightning.
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Lo Sợ
Lo sợ khi ra ngoài công chúng
không chỉ là nỗi sợ đưa ra
từng phân da thịt
lộ liễu trước mọi người có thể sờ nếu muốn.
Nhiều hơn là nỗi sợ
mang cả ruột gan
tháo tung trên bàn trình diễn
để thiên hạ nhìn ngắm cho vui
Gần giống như nỗi sợ
lấy ống phân
lộn từ trong ra ngoài ánh sáng
giữa trưa,
cho thế giới tìm thấy dối trá nào
bên trong và ẩn núp dưới những nếp gấp,
để ngửi được mùi từ che dấu sự thật,
khi hít vào.
Cho thế giới ủi ra
những xếp nếp mở bây giờ
nhìn ngắm sự thật.
Lo sợ khi ra ngoài công chúng
làm cơ gân co thắt.
Cả người còn lại
Tôi cuộn thành quả banh
cứng ngắt như đá.
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Fear
The fear of being published
is not just the fear of having
every inch of your skin
laid out for everyone to touch at will.
It's more than the fear
of having your faecal tube
turned inside out into the light
of the midday sun,
having its pleats undone
for the world to discover what lies
within and beneath the folds,
to meet the ordour of hidden truths,
having to inhale it.
It's having the world iron
the now-opened pleats,
beholding their truth.
The fear of being published
tightens mu sphincter.
The rest of me
I fold into a ball
hard as a stone.
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Điệu Múa Này
Khi nào em sáng tác điệu múa này,
điệu múa mà em múa rất hay?
Điệu của dạ, không
không, dạ
không-dạ-không,
có thể bây giờ, có thể mai sau,
có lẽ, cóthểkhôngbaogiờ.
Tôi nhìn em múa
rồi nhận ngay đuôi mắt liếc.
Làm sao em sáng tác điệu múa này
điệu múa mà em múa rất hay?
Điệu của dạ, không
không, dạ
không-dạ-không,
có thể bây giờ, có thể mai sau,
có lẽ, cóthểkhôngbaogiờ.
Tôi nhìn em múa
rồi nghĩ đến đôi bàn chân em đau.
Bây giờ để tôi nói đôi điều:
em không bao giờ tìm ra nhạc vừa ý
cho điệu múa bây giờ em múa rất hay.
Luyện tập trước mặt tôi nếu có thể
nhưng đừng biểu diễn trên sân khấu,
không ai mua vé vào xem đâu.
Vì sao em sáng tác điệu múa này,
điệu múa mà em múa rất hay?
Điệu của dạ, không
không, dạ
không-dạ-không,
có thể bây giờ, có thể mai sau,
có lẽ, cóthểkhôngbaogiờ.
Tôi nhìn em múa
rồi muốn em nhảy sai.
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This Dance
When did you choreograph this dance,
the dance you do so well?
This dance of yes, no no, yes no-yes-no,
maybe now, maybe later, maybeneverever, perhaps.
I watch you dance
and get an instant squint.
How did you choreograph this dance,
the dance you do so well?
This dance of yes, no no, yes no-yes-no,
maybe now, maybe later, maybeneverever, perhaps.
I watch you dance
and think your feet must hurt.
Now let me tell you something:
you will never find suitable music
for this dance you now do so well.
Rehearse in my presence if you will but
you will never perform it on stage,
no audience will pay to see it.
Why did you choreograph this dance,
the dance you do so well?
This dance of yes, no no, yes no-yes-no,
maybe now, maybe later, maybeneverever, perhaps.
I watch you dance
and wish you miss a step.
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Và Trận Banh Vẫn Tiếp Diễn
Khi thanh niên da trắng chơi banh bầu dục
tại Limpopo
cậu da đen, Tshepo Matloha
bị lầm lẫn thay trái banh.
Khi thanh niên da trắng chơi banh bầu dục
tại Limpopo
họ không đối xử
cậu da đen tử tế
như họ đối với banh.
Họ đánh, đá
rồi quăng cậu xuống đập nước
nhiều ngày sau,
khi tìm thấy cậu
đã thối rữa.
Đội banh bầu dục da trắng
của Limpopo
được xử "không có tội".
Khi đám đông dân da đen
ở Limpopo
phản đối án xử sai
và đám đông trong nước
những người hiểu rõ
lối chơi banh bầu dục
đám thanh niên da trắng đã làm
ở Limpopo
cũng phản đối án xử sai,
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thế giới theo dõi
một Nam Phi mới.
Thế giới theo dõi
từ vận động trường vũ trụ.
Thế giới theo dõi
trong khi trận banh vẫn tiếp diễn.

And The Game Plays On
When white boys played rugby
in Limpopo
a young a black boy, Tshepo Matloha
was mistaken for a rugby ball.
When white boys played rugby
in Limpopo
they didn't handle
the young black boy with care
as they do the rugby ball.
They punched, kicked
and threw him in a dam
where he was discovered,
days later,
decomposed.
The white rugby-playing boys
of Limpopo
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are pleading "not guilty".
When the black masses
of Limpopo
cry foul
and the rest of the country's masses
who understand only too well
the kind of rugby
that the white boys played
in Limpopo
also cry foul,
the world watches
the new South Africa.
The world watches
from the stadiums of the universe.
The world watches
as the game plays on.
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Gửi Người Bạn ở Scotland
Thư em gửi hôm nay như âm nhạc
anh nhắm nghiền đôi mắt để đọc thư.
Chân êm êm dẫm rêu phong buồn ngủ
lời tình thư ôm ấp giữa gối chăn,
Chân dung ủ rũ màn mưa bao phủ
như tờ thư mờ dạng những cây khô,
Và chữ nghĩa như cây cành đen mực
gió phất phơ những tình tự khát khao
Bây giờ từ mắt em tỏa ra bóng tối
vời xa xăm tạo dáng vẻ yêu kiều,
Thư em gửi hôm nay như âm nhạc
anh nhắm nghiền đôi mắt tưởng thấy em.

To A Friend In Scotland
Your letter today is like music
I must close my etes to read it.
The soft feet of moss asleep
between the sheets of your words,
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The solemn face of the rain folded
like rice paper about leafless trees,
And trees black as ink
that wave wistful tidings in the wind,
These are the shadows from your eyes now
where distance is transformed into grace,
Your letter today is like music
I must close my eryes to see you.
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Những Ý Nghĩ Trong Bóng Đêm
Tiếng mưa rơi nhẹ và tiếng còi cứu thương.
Bóng tối tràn trề qua mắt cửa sổ linh hồn
như một giấc mơ.
Căn nhà trôi dạt vào tĩnh lặng
từ tốn - theo khe hở
tìm thấy vết nứt rất nhỏ trong thời gian.
Và thời gian là nỗi cô độc
chỉ có trầm tư trên bàn tay:
Thoáng chốc của ánh sáng và thoáng chốc của bóng tối,
Thoáng chốc mà lại lấp tràn đầy
đường đi và sầu muộn - từng lời
mòn mỏi chán ngán bởi hình hài cố định giữa không gian.
Và không có cơ hội nào để hối tiếc.
Giữa tiếng mưa rơi nhẹ
và tiếng rền rĩ còi cứu thương
chỉ là hôn mê đen tối,
trôi nổi qua mắt đầy hồi ức
như một dòng nước trôi.
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Reflections In The Dark
The soft sounds of rain and sirens.
Darkness floating over the eye of a window
like a dream.
A house drifting into stillness
slowly - the way a leak
seeks the tiniest crack in time.
And time is alone
with only thinking on its hands:
Seconds of light and seconds of shadow,
Seconds that fill to the brim full
of passing and sorrow - every word
worn weary by the fixed shape of its space.
And there is no space for regret.
Between the soft sounds of the rain
and the wail of the siren
only darkness fits,
floating over the eye of memory
like a stream.
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Giờ Ngủ
Tiến vào bóng tối trên giường ngủ
Tôi chỉ đặt xuống hai bàn tay Triệu chứng từ lưu vong, võ ốc
trên biển khô cạn.
Im lặng lớn bằng chiếc lưng
giữa khăn xanh trải ra chân giường.
Mưa mang theo tiếng khóc
trên mái tôn cùng những chiếc lá khô.

Bed-Time
Onto the darkness of our bed
I lay only two hands Symptoms of exile, shells
from a dried-out sea.
A silence wide as your back
between blue sheets spreads its legs.
Rain is the sound of weeping
on a tin roof with dry leaves.
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Ngồi
Mắt nhắm và hai tay đặt lên bắp vế
trên chiếc ghế nhựa, bạn tôi tỉnh lại sau khi bị đâm chết bởi người cảnh sát đã hết giờ làm việc.
Mở mắt và hai tay buông thõng hai bên
trên chiếc ghế gỗ dài nhỏ do ông nội tôi làm từ thời Đệ nhị thế chiến có một kiện đồ đóng thùng
Mắt liếc qua liếc lại và hai bàn tay bỏ lên đầu
trên một khối đá nham thạch ngàn năm cũ trong một cảnh trí toàn cát và đá
Mắt mù mờ và hai tay kẹp giữa bắp vế
trên một mảnh đất lạnh vào buổi sớm khi sương mù còn giăng trên đầu sóng
Mắt nhìn đăm đăm và hai tay vòng trước ngực
trên vách tường xanh nhợt nhạt dưới mái hiên trong phố nhỏ Karoon
Mắt nhìn xa xăm và hai tay đặt lên gối
trên một khúc cây giữa chiều tối khi đôi chân dài của nàng bất chợt trở về trong kỷ niệm
Mắt đeo kính mát màu đậm và hai tay xỏ túi quần
trên thùng giấy đựng sách học từ nhà tôi nơi mà tôi không còn coi là nhà của mình
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Mắt nheo nhỏ và hai bàn tay nắm lại
trên tấm nhựa xanh bắt ngang chiếc bàn sắt cao trong khi bác sĩ phẫu thuật dùng bàn tay lớn cắt
chỗ đăng bột bằng kìm sắt lớn và bằng cưa điện với lưỡi cưa tròn xoay.

Sitting
With his eyes closed and his hands folded in his lap
on a plastic chair at a wake for my friend stabbed to death by an off-duty policeman
With his eyes open and his arms hanging by his side
on a small wooden bench made by my grandfather from a World War 2 packing crate
With his eyes squinting and his hands on top his head
on a ten thousand year old block of black dolorite in a landscape of sand and stone
With his eyes unseeing and his hands between his legs
on a patch of cold sand in the early morning while the mist hangs over the waves
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With his eyes looking into the distance and his hands upon his knees
on a log in the late afternoon when the memory of her long legs suddenly returned
With his eyes behind dark glasses and his hands deep into his pockets
on the cardboard box of books from my study in the house I no longer call home
With his eyes pinched tight and his balled fingers digging into his palms
on a green plastic sheet across a high metal table while the surgeon with big hands removed my
cast with large steel pliers and an electric saw with rotating blade.
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Đạo Diễn Sân Khấu
CHÀNG
Ngồi nhìn đăm đăm rất lâu qua cửa sổ phòng làm việc, nhìn vào trống không, không có gì cả.
NÀNG
Xếp rồi xếp. Xếp tấm bản đồ thế giới nhỏ lại. Nhỏ bằng một chữ tình cũ xưa.
CHÀNG
Ngồi dựa sâu vào chiếc ghế trong một góc nơi làm việc. Nhìn đăm đăm vào những thùng sách
đặt giữa phòng.
NÀNG
Rửa bùn đỏ dính trên đôi ủng cao màu đen rồi dựng ngược lại cho mau khô.
CHÀNG
Ngồi trên sàn nơi làm việc, trên thảm đã cũ, chân thẳng về phía trước tồi từ từ cong lên rồi úp
mặt vào đầu gối, ngồi như vậy rất lâu.
NÀNG
Biết rằng đã đến lúc chấm dứt tình nhau và chàng sẽ không bao giờ nghĩ đến nàng như xưa.
CHÀNG
Từ từ đứng dậy theo những động tác sau đây: Trước hết chàng lăn qua một bên, cánh tay duỗi
thẳng, hai bàn tay đặt trên sàn. Rồi chàng cong chân ra phía sau và ngồi dậy trong tư thế quì với
hai tay chống đất, như đứa trẻ chơi trò giả con chó. Sau đó, chàng vịn vào góc bàn và đứng dậy.
Mỗi lần đều giống như vậy.
NÀNG
Chưa bao giờ khóc nhiều cho bất cứ ai trong đời nàng, ngoài trừ bố nàng, người mà nàng yêu
mến không phải như con gái mà như đàn bà.
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CHÀNG
Cảm thấy hoàn toàn trống vắng khi đứng giữa căn phòng làm việc nhỏ hẹp, từ từ xoay, từ từ
nhìn chăm chú chung quanh. Như máy quay phim.

Stage Directions
HE
Sits staring for a long time through his study window at nothing at all.
SHE
Folds and re-folds and folds again a map of the world until it is small as an old love letter.
HE
Sits in the deep chair in the corner of his study and stares at the boxes of books in the centre of
the room.
SHE
Washes the red mud from a pair of black gumboots, then stands them upside down to try.
HE
Sits on the floor of his study, on the old carpet, with his legs straight out in front of him and
bends over slowly and puts his head on knees and sits like that, for a very long time.
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SHE
Knows that it is the end for them and that he will never think of her in the same way again.
HE
Stands up slowly in the following manner: first he rolls over onto his side, with his hands flat
together on the floor and his elbows straight, then he folds his legs behind him and pushes
himself up off the floor so that he ends up on his hands and knees, like a child pretending to be a
dog. After that he takes hold of the corner of his desk and pulls himself up. It is like this every
time.
SHE
Has never cried as much for anyone in her life, except her father whom she loved not as a
daughter but as a woman.
HE
Feels only emptiness as he stands there in the centre of his small study, swaying slowly, staring
slowly about him. Like a camera.
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Câu Chuyện
Luôn luôn em sẽ là
huyền thoại, chàng nói
với chiếc ghế trống
trong đêm buồn.
Luôn luôn em chỉ là
đoạn cuối câu chuyện, nói như thế
cho tốt đẹp.
Rồi vẫn trở lại nỗi buồn
Bởi không bao giờ biết
điều gì ngoài trừ lúc cuối
cùng của lời nói, của bàn tay
bờ môi trao
ra để chấm dứt.
Trong đêm buồn đó
Với chiếc ghế trống.
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Story
Always you will be
a myth, he said
to the empty chair
in that blue night.
Always only you will be
a story's ending, sad
because beautiful.
And still sad again
because never knowing
anything except the ending of words, of hands
lips that reach
out to shut.
In that blue night
To that empty chair.
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Trong Khu Vườn
Không có gì chết trong đêm nay
không phải từ vầng trăng, không phải từ hoa-trăng,
không phải từ bạch lạp nàng thắp trong mắt
không phải từ gió thoảng như giấc ngủ trong cây Trên đất ướt nàng nằm
ngửa để cảm giác đêm chậm rãi thấm nước
lặng lẽ vào những trái tim đất sét.
Trời cao sẽ lập lại tất cả
ngôn ngữ không bao giờ đủ để trình bày

In The Garden
There will be no dying tonight,
not of the moon, nor the moon-flowers,
not of the candles she bears in her eyes
nor the wind soft as sleep in the trees On the wet earth she lies
back and feel night slowly moisten
the silence in their clay hearts.
The sky echoes with everything
there will never be enough words for.
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Vẽ Phụ Nữ
Chạng vạng chầm chậm vẽ
ngàn cánh chim đen
bay qua khung vải tịch mịch
trước mắt. Tôi hoán đổi
cảnh này lúc cuối ngày
lên khung họa
nơi chim đen hóa thành
lúc em giả từ, bóng nhá nhem
bàn tay tôi

Drawing Of A Woman
A slow dusk draws
black wings of birds
across the still sheet
of my eye. I turn
the end of this day
into a drawing where
black birds resemble
your departure, the dusk
my hands.
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Cảnh Nhìn Từ Xe Lửa
Thảo nguyên đen dừng nơi cột ranh giới
như vùng da khô dần.
Bóng lớn ngả từ tháp cao
che kín cả mặt đất,
ngọn cây trĩu nặng sự yên lặng.
Lều trống dựa lưng
vào đá tảng.
Cầu vắng bóng tối nỗi niềm riêng.
Thảo nguyên đen dừng nơi cột ranh giới
dưới chân trời không gặp
để khô dần.
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View From A Train
Black veld pegged out
like a skin to dry
Giant shadows of pylons
that overload the ground,
Blank shack stumbles back
over old stones.
Empty bridge closeting darkness.
Black veld pegged out
beneath an invisible sky
to dry.
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Mưa
Vịnh biển đã biến mất.
Lạnh lẽo và xám xịt
trời che phủ cả đất.
Gió xé mưa
thành mảng nhỏ con chim trắng
cố bay qua.
Gây kinh ngạc
giữa buổi sáng và nơi cuối, một người
ngồi, giữ chặt nghề văn
giữ chặt lấy mình.

Rain
The bay has disappeared.
Cold and gray
sky covers old ground.
Wind shred rain
into ribbons a white bird
battles through.
Stunned between
morning and the end, a man
sits, holding onto his pen
holding him up.
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Biến Dạng
Chỉ một miệng đen ngòm
hướng lên.
Chỉ một mắt đỏ kè
nằm giữa bàn tay.
Với thập thò
lưỡi hắn ướt nhẹp,
co co giật giật
từ con mắt cũ
hắn kéo đêm đen
sau lưng trèo lên thang.

Transfiguration
Only a dark mouth
pointing upwards.
Only a red eye
in the centre of his hand.
With one wave
of his wet tongue,
one jerk
of his old eye,
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he drags the night
up the ladder behind him.

Làng Limpopo
- Con đường đất
khô, hoàn toàn đỏ
và khô.
- Trời trống trải
suốt từ
bên này sang bên kia.
- Con bò vá
đến từ đường đất
rung cái chuông nứt.
- Hũ bằng đất sét đỏ
bể văng nằm hai bên
con đường đỏ.
- Con gà trắng kêu quang quác
kẹp trong nách
cô thiếu nữ.
- Trên đầu cô mang
chiếc giường gỗ cũ
cho đám cưới cô.
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Limpopo Village
- The dirt road is
dry, entirely red
and fry.
- The sky is empty
all the way from
one end to the other.
- A brindled cow
comes down the dirt road
ringing a cracked bell.
- A white chicken squawks
under the arm
of a young girl.
- On her head the girl carries
her old wooden bed
to her wedding.
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BongeKile Joyce Mbanjwa *
______________________________________________________________________________

MBANJWA, BONGEKILE JOYCE
Sinh năm 1962 tại Pietermarizburg, Nam Phi
Tốt nghiệp đại học Natal và KwaZulu-Natal Sign
Language Academy.
Làm việc tại cơ quan xã hội giúp người mù.
Dạy học tại trung tâm Endumezulu.
Viết truyện và làm thơ.
Tác phẩm:
- Izinhlungu Zomphefumulo ( Xúc Động Khổ Đau)

Những câu thơ được truyền tụng của bà:

Câu hỏi khôn cùng hỏi
Làm sao cây đứng vững
không cần rễ bám sâu?
Làm sao cây lớn cao, không cần nuôi dưỡng?

An endless question comes
How does a tree stand
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Without its roots?
How can it grow without being nurtured?
(from ‘The Beads are Scattered’)
Tôi từng nghĩ, không có nơi nào như quê hương
Nhưng sự thật
Không có địa ngục nào như quê hương
I thought there is no place like home
But Truth says
There is no hell like home
(from ‘Where Do I Belong?’)
______________________________________________________________________________
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Khóa Và Chìa Khóa
Tôi là chiếc nồi bể,
Tôi là thây ma biết đi.
Nguồn gốc tôi từ đâu?
KaZulu nơi tôi yêu thích, đâu rồi?
Zulu, chiếc nồi ở đâu?
Bằng cái gì để khuấy cháo Yến Mạch mùa đông?
Khuấy ở nơi nào?
Ai sẽ ăn?
Họ đang lang thang trong luống cát,
Họ đi lên đi xuống
Tìm lối sống tây phương,
Tìm người phá hoại xứ sở.
Chúng ta để lại những gì cho thế hệ sau?
Họ sẽ hãnh diện như thế nào về họ?
Chúng ta thật giống đàn dơi
Tôi khóc cho ông bà cha mẹ
những người bị tổ tiên trách mắng.
Tôi hỏi: Con trai của Mbuli ở đâu? (1)
Tôi nói: Anh phải la to lên!
Hỡi quê hương, con cháu Zulu,
Anh đi trước thét lớn cho tôi trấn tĩnh lại
Tôi nghe anh bằng đôi tai Mzwakhe (1)
Khi mặt trời lặn xuống.
Hô! Hê! Anh đang ở đâu?
Móng vuốt sư tử đã bấu chặt lấy anh
Họ bắt anh mà không ai lên tiếng.
Họ nhốt anh vào ngục tối.
Tôi hỏi: Hồn thiêng sông núi ở đâu?
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Tôi nói: Sao câm nín khi quê hương tan biến?
Này con của cha ta, đang mò mẫm trong bóng tối.
Chìa khóa đã mất rồi.

GHI:
(1) Mzwakhe Mbuli: Nhà thơ dân tộc ở Naledi Soweto, Nam Phi. Sinh 1958 tại Sophia. tác giả của Before
Dawn (1989), Change is Pain (1986), Unbroken Spirit (1989), Africa (1993)....

Lock And Key
I am a broken pot,
I am the walking dead.
Where are my origins?
Where is the favourite, KaZulu?
Where is the pot, Zulu?
With what is winter porridge going to be stirred?
Where is it going to be stirred?
Who is going to eat?
They are wandering in the ridges,
They are walking up and down
Searching for "western" life,
Searching for the destroyer of the land.
What are we offering to the young generation?
What will generations to come pride themselves about?
We are like bats really.
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I am crying for grandmothers and grandfathers
Who will be called to account by the ancestors.
I say: where are you son of Mbuli?
I say: your voice should shout out!
Nation, grandchildren of Zulu,
You shouted in front and I was sober.
I heard you with my own ears Mzwakhe
When the sun went down.
Ho! He! Now where are you?
The lion's paws have gripped you tight.
They snapped you tight and there was silence.
They locked you inside dark cells.
I say: where are you ancestral spirits?
I say: Why are you silent when our valuables disappear?
We grope in the dark, my father's child.
The key is lost.
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Lỗi Tại Ai?
Này con gái, cô đã mất tích
cho tổ ấm vỡ tan.
Cô biến mất và chúng tôi tản mát
Gia đình ấm cúng còn đâu?
Ai đã bắt cóc cô?
Con gái của Ngqoyi,
Cô làm cho mọi sự hoảng loạn,
Nguồn cội chia lìa,
Nguồn gốc cô từ những kẻ ngu xuẩn.
Có màn che trí óc người nối dòng
Kẻ nối dòng bị kềm chế
Kẻ nối dòng bị bẫy sập.
Đứa bé sau cùng cô bỏ rơi ngoài sân đang ở đầu?
Kẻ thừa kế gia sản đang ở đâu?
Những hư rối xảy ra từ lúc nào?
Lỗi tại ai?
Giấc ngủ nào cô có thể ngủ yên?
Cô bỏ lại trận chiến đang sôi sục,
Cổ bỏ lại cơn thịnh nộ dâng cao,
Cô bỏ lại những trái tim bệnh hoạn,
Cô bỏ lại rễ chính đã bật gốc.
Này kẻ nối dòng, ngươi có tội!
Này kẻ nối dòng, ngươi chẳng ra gì!
Này kẻ nối dòng, ngươi là kẻ trộm!
Ta tưởng ngươi là người xây dựng
Không ngờ ngươi là kẻ phá hoại khôn cùng!
Mẹ ơi, tại sao mẹ làm thinh?
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Hồn thiêng sông núi, sao im lặng ?
Tại sao gậy chống hóa thành tro?
Vẫn còn đây câu hỏi:
Sự việc như thế này,
Lỗi tại ai?

Whose Fault Is It?
You disappeared daughter,
And the nest was destroyed.
You disappeared and we scattered.
Where is the warmth of home?
Who stole you?
Daughter of Ngqoyi,
You left everything in chaos,
Your womb divided,
Your womb at loggerheads.
There is a veil across the heir's brain.
The heir is wearing bridles,
The heir has been trapped.
Where is the last child you left in the yard?
Where is the heir to the homestead?
When things are in a mess like this,
Who fault is it?
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What kind of sleep are you in?
You left the battle while hot,
You left tempers high,
You left hearts with ill-feeling,
You left the main root uprooted.
Heir, you are guilty!
Heir, you are a good-for-nothing!
Heir, you are a thief!
I thought you were a builder
But you are a real destroyer!
Mother, why are you quiet?
Ancestral spirits, why are you silent?
Why is the stick turned to ash?
The question still stands:
Things are like this,
Whose fault is it?
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Tên Cà Nhỏng (1)
Trái tim, ngươi rỉ máu.
May mắn, ngươi tiêu tan.
Đau khổ trong hồn ngươi liên tục.
Con mối bay cao thành giận dữ,
Con mối bay cao tràn căm thù.
Mũi tên đâm liên miên không dứt.
Kẻ mang tâm hồn xấu xa đang tới.
Chết, ngươi châm chích như mũi gai.
Chết, ngươi vỗ về những ai than khóc
Rồi ngươi bắt bớ những ai hận thù.
Chết, ngươi giữ kín bí mật.
Ngươi vây kín ta bằng khổ đau vậy mà ta sống sót
Cho tim ta luôn luôn nói, ndo, ndo, ndo.
Dốc đồi câm nín trước rác rưởi dân làng chất cao,
Dốc đồi nuốt trôi gai nhọn ta nhổ ra từ thân thể,
Dốc đồi giấu nhẹm câu trả lời.
Câu trả lời cho ta không yên ổn,
Câu trả lời cho câu hỏi không cùng,
Câu trả lời ngăn cản ta tự vấn:
Ta là ai?
Mặt trời đã sụp xuống trên ta, Ôi, Chúa ơi!
Nước mắt tuông trên má!
Cho dù ta đã quay lưng,
Quay lưng về cuộc đời với hai bàn tay trắng,
Câu hỏi đó vẫn còn:
Ta là ai?
339

Tuyển Tập Thơ Châu Phi. Phần 1: Nam Phi. Ngu Yên. Tập 16.
Hy vọng đã tiêu tan.
Ta tưởng sợi dây bằng hữu không bao giờ đứt đoạn
Nhưng ta tự dối mình Cuộc đời đã đánh bại ta!
Không còn gì để nói,
Không còn gì để nuốt vội
Mẹ kiếp đồ cà nhỏng, cuối cùng rồi chúng ta cũng chết.
GHI:
(1) Shack: Trong Châu Phi là những chòi ở trọ dựng lên dọc đường leo núi nhưng ở đây không
có nghĩa này. Shack trong nghĩa kẻ đầu đường xó chợ, kẻ lêu lổng, ít được sử dụng.

The Shack
Heart, you ooze blood.
Luck, you have vanished.
Pains of the soul you are constant.
The flying termite is angry,
The flying termite overflows with hatred.
The arrow stabs without stop.
The one with a bad spirit is coming.
Death, you sting like a thorn.
Death, you tap the one who cries
Then you trap the one who hates.
Death, you hold secrets.
Though you cover me with pain I am still alive
And my heart will always say, ndo, ndo, ndo.
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Steep hills stand dumb before the village rubbish heap,
Steep hills swallow the thorn that I have to extract from myself,
Steep hills conceal answers Answers that bring me no peace,
Answers to unending questions,
Answers that could stop me doubting myself:
Who am I?
The sun has gone down on me, oh, my God!
Hope has vanished!
I thought the rope of companionship would never break
But I was fooling myself The world has defeated me!
I have run out of words,
There is nothing to gulp down.
Damn shack, we will end up dead.
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Tại Sao?
Ta đào sâu đã đủ.
Tìm kiếm và mệt nhoài.
Hỏi rồi tiếp tục hỏi,
Nhưng không ai trả lời.
Tại sao?
Vú bò căng mọng sữa
Nhưng không chậu chứa,
Chúng ta cất nơi nào?
Đừng để sữa hư vữa
Trước khi con cháu uống cạn!
Thùng sữa, ta tìm ngươi nơi đâu?
Thùng sữa, ta tìm ngươi cách nào?
Thùng sữa, ai có thể tìm ngươi?
Con cháu nào sẽ thưởng thức ngươi?
Nếu cứ tiếp tục như vậy
Chúng ta mất hết chỉ còn bú ngón tay.
Ong vò vẽ ngày đêm kêu lan truyền.
Ta cầm bút viết lên giấy.
Viết nữa rồi viết nữa
Nhưng sau cùng sữa hư trên ngón tay
Vì ta không có bầu sữa để chứa (1)
Ai có thể tìm thấy?
Ta suy nghĩ vì kỳ thị chủng tộc màu da
Nhưng không phải.
Ta từng có những anh hùng mang bầu sữa
Cho ta ăn uống tưng bừng.
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Vì sao họ không mở cổng cho ta vào?
Vì sao họ không bứt đứt xiềng xích?
Ta để lại gì cho con cháu mai sau?
Tôi sẽ không ngừng hỏi:
Tại sao?

GHI:
(1) Calabash: Trái bầu làm thành đồ đựng nước.

Why?
I have had enough of digging.
I searched, and was tired.
I asked and asked again,
But no one gave me the answer.
Why?
The cow's teat is full of milk
But there is no bucket,
So where are we going to store it?
Let it not turn to curds
Before the young generation can eat and finish up!
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Milk-pail, where can we find you?
Milk-pail, how we find you?
Milk-pail, who can find you?
Whose children will enjoy you?
If thing go on like this
We shall be left sucking our thumbs.
Day and night wasps are buzzing.
I take pen and paper and write.
I write again and again
But curds end up in my fingers
Because I do not have the milk calabash.
Who can find it?
I thought about discriminating according to race
But disagreed.
We have our heroes who have the milk pail
Where we can guzzle.
Why don't they open the gate for us to enter?
Why are they not breaking these chains?
What are we going to leave for the generations to come?
I will not stop asking:
Why?
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Tai Họa
Ngươi biết hắn tên gì?
Ngươi biết hắn ở đâu?
Ta biết hắn như người đáp lời kêu gọi,
Ta biết hắn như con đường chông gai.
Ta cũng biết hắn như người ban phát quyến rũ
Hắn đến khi tinh thần thúc đẩy
Đến khi vào trong rồi dồn lên cao
Khi tim đau và đầu nhức
Bệnh tiểu đường dâng cao lượng đường, đầu gối yếu dần,
Cho dù mặt trời đã lặn trong ngươi
Tai họa này xuất hiện.
Mẹ kiếp cái nồi (1),ngươi bao vây gia đình lớn nhỏ
Ngươi vây khốn từ bình minh tạo chuyện đắng cay
Ngươi vây hãm để nước mắt chảy dòng dòng trên má
Ngươi đến thăm khi người đợi tử thần
Khi cuộc đời đã đánh bại kẻ chết.
Lúc 3 giờ ngươi nghe bằng một tai.
Lúc rạng đông khi người ta vội vã,
Khi mọi người nôn nao uống rượu,
Thanh niên và thiếu nữ kéo ngươi
Thảo nguyên cháy, bụi mù nhảy múa.
Có phải lúc đó họ bắt đầu khuấy nồi,
Trai và gái dẫn nhau ra sân,
Đám ồn ào, ý ta nói tất cả các người
Thỉnh thoảng,
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Đến khám hắn thân mật, những chiến sĩ cũng vậy
Ta không thể đếm hết.
Trái tim ta tuông trào hạnh phúc
Đôi má nóng rực
Niềm vui sủi bọt trào ra
Tai họa đã đến
Sẽ quên hắn khi nào ta chết?

GHI:
(1) Pot: Ngoài nghĩa là cái nồi còn có nghĩa lóng là Cần sa.

The Plague
By what name do you know him?
From where do you know him?
I know him as the one who responds when called,
I know him as a thorny road.
I also know him as the one who casts spells.
He arrives when the spirit pushes
Until it enters and gathers on top.
When there is heartache and headache
Up goes sugar diabetes, weakening the knees.
Even when the sun has gone down on you
This plague comes.
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Damn pot, you have besieged big and small houses!
You besieged at dawn causing bitterness!
You besiege leaving cheeks flowing with tears!
You visit a person in the pit of death
When the world has defeated him.
At three o'clock you hear with one ear.
At dawn when people are rushing,
When everyone is in a hurry to drink,
Young men and women drag you,
Veld burns, dust dances.
It is when they stir the pot,
Guys and girls at the flats,
Bands of disturbers, I mean all of you,
From time to time,
And examining him closely, also the warriors.
I cannot count all of them!
My heart flows with happiness
And my cheeks glow.
Joy foams over The plague has arrived!
Will forget him when I am dead?
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Trích mạng lưới:
http://www.poetryinternationalweb.net/pi/site/poet/item/13255/10/BongekileJoyce-Mbanjwa

Tôi Sẽ Luôn Luôn Nói
Chúng tôi sẽ kêu la cho đến khi khô nước miếng
Tất cả mọi người quay về hướng thứ ăn
Chúng tôi đi hỗn loạn như giun dế
Tiếng thét vang lên tới trời
Chúng tôi cầu nguyện nhưng kinh cầu chấm dứt
Nhưng tôi sẽ luôn luôn nói...
Mẹ kiếp lụt lội, ngươi đến thật dã man
Ngươi không cho chúng ta cơ hội tính toán
Người ta than khóc trong khổ đau
Nhà của thân nhân bị cuốn sập
Sinh mạng bị hủy diệt
Trái tim rỉ máu
Bị bỏ quên chúng tôi bất lực
Thương tích chưa kịp lành
Tai họa đã tìm đến
Tai họa xóa bỏ tất cả
Thây phơi chồng chất
Nhà cửa bốc cháy
Nơi ăn chốn ở trở thành đồng hoang
Khe hẻm trở thành nơi trú ẩn
Bây giờ bụng đói sôi tiếng kêu
Con người đã trở thành con thú
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Bà già bị hãm hiếp
Trẻ em bị hãm hiếp
Chúng tôi nín thở
Nhưng tôi sẽ luôn luôn nói...
Hạnh phúc đã biến mất trong cõi đời
Chỉ có bệnh HIV, AIDS vây khốn
Mỗi ngày trẻ mồ côi được sinh ra
Trẻ mồ côi không quê hương
Trẻ mồ côi lớn lên trong lều trọ
Trẻ mồ côi lớn khôn với thao thức
Câu hỏi không trả lời
Chúng chỉ được bao che bởi nghèo khổ
Với lòng đầy thù hận
Tôi ôm chầm sợ hãi đến rùng mình
Địa cầu thật sự là địa ngục
Sự kỳ lạ giết chết hiểu biết và cảm thông
Sự kỳ quặc giết chết tình thương
Gây căm thù và oán hận
Sức mạnh cố gắng đã không còn
Sức mạnh suy tư đã biến mất
Nhưng tôi sẽ luôn luôn nói
Ai còn sống sót, chết từ từ, từ từ, từ từ........
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I Will Always Say
We exclaimed until our saliva dried out
Every person has turned into bread
We walk helter skelter like worms
The scream reaches the sky
We pray but prayer ends
We become dumbfounded in the end
But I will always say . . .
Damn floods you came rudeness
You gave us no chance to think
People cried out in sorrow
Our brother’s houses were washed out
Lives were lost
Hearts oozed blood
We were left helpless
Our wounds are still fresh
There came violence
Violence which wiped out everything
And corpses piled up
Houses turned into burning flames
Houses became grazing fields
Dongas became homes
Now our stomachs rumble
Human beings have become real animals
Grannies are raped
Children are raped
Animals are raped
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We are always holding breath
But I will always say . . .
Happiness has vanished in the world
Here is HIV, AIDS is besieging
Giving birth to orphans every day
Orphans without land
Orphans that will grow up in a shack
Orphans that will grow up with questions
Questions without answers
They will only be covered by poverty
And they’ll be full of hatred
I am gripped by fear and shivering
Earth is really hell
Strange things end knowledge and understanding
Strange things end love
Planting hatred and animosity
The strength of trying is gone
The strength of thinking is gone
But I will always say
One who still lives dies slowly, slowly, slowly
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Cho Em Có Thể Hiểu
Để trở thành áo vét
Để trở thành nô lệ
Để trở thành cái thang
Để bị bỏ rơi
Để em có thể hiểu
Em phải bất lực
Để trở thành nguồn sống tiền
Cho ai có thể làm
Và trở thành dây nịt
Cho người hầu hợp pháp
Và trở thành thảm cỏ dưới chân
Chân người giàu có
Chân kẻ sang trọng
Để em có thể hiểu
Em phải bất lực
Dù ngày đêm khẩn cầu xin giúp đỡ
Sẽ không có ai nghe
Chính quyền và xã hội
Họ chỉ chuyên nhấn mạnh
Họ phóng đại sự vô dụng của em
Và em thấy mình vô giá trị
Để em có thể hiểu
Em phải bất lực
Sự kỳ thị quá rõ ràng
Để vượt qua
Người ta cảm thấy bất lực
Và không thể thấy con người
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Nhưng để em có thể hiểu
Em phải bất lực.

For You To Understand
To be a jacket
To be a slave
To be a stepladder
To be forsaken
For you to understand
You must have a disability
To be a breast of money
For those who are abled
And be the belt
For civil servants
And be a grass mat for feet
The feet of the rich
The feet of the wealthy
For you to understand
You must have a disability
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And ask for help day and night
No one will listen
The government and community
They all emphasise
They emphasise your worthlessness
And you also feel worthless
But for you to understand
You must have a disability
Discrimination has become obvious
To be undermined
People see a disability
And do not see a person
But for you to understand
You must have a disability
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Dấu Vết
Dung nhan ngươi như ra sao?
Mật ngọt nào ngươi cất giữ?
Lưỡi câu nào ngươi dùng?
Lưỡi câu không mang về tay không
Ngươi mang bóng đen như đêm tối
Ngươi đến từng căn nhà lớn nhỏ
Và đánh dấu khi ra đi
Dấu vết không phân biệt nam nữ
Dấu vết không phân biệt tuổi tác
Dấu vết không phân biệt giàu có
Dấu vết không phân biệt học vấn
Ngươi thu thập cho đến khi con tim khổ đau
Và bụng dạ đau đớn rồi lừ đừ
Đầu gối yếu run; miệng khô con cháu của tổ phụ
Và nhìn thấy thế giới đóng lại trước chúng ta
Đóng chặt bỏ chúng ta câm nín
Thiên hạ trở thành câm
Thiên hạ trở thành mù
Có nhiều tổ phụ
Còn nhiều tổ mẫu
Chùng ta như loài đười ươi
Không ai thỉnh cầu được bóp cổ
Để hưởng thụ niềm vui đã qua
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Ước mơ đã tan vỡ
Đời sống đã không còn
Biến dần như khỏi đốt từ giấy

A Mark
What kind of beauty do you have?
What kind of honey do you have?
What kind of fish hook do you have?
A fish hook which does not come back empty handed
You bring darkness like the night
You visit big and small houses
And leave a mark behind
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A mark that does not have gender
A mark that does not have age
A mark that has no wealthy person
A mark that does not have an educated person
You collect until a heart pains
And the stomach pains and is sleepy
Knees get weak; the mouth dries out my father’s children
And see earth closing on us
Closing on us leaving us dumb
People have turned mute
People have turned blind
There are a lot of grandfathers
There are a lot of grandmothers
We are like monkeys
No one can claim to be strangled
To enjoy pleasure it’s over
Dreams are gone
Life is gone
It has disappeared like smoke from papers
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Ra Đi 2
Em nhớ chuyện những người vợ già.
Thật vớ vẩn nhắc đến thời thơ ấu.
Chuyện kể biển trở về đòi lại bờ
Xui xẻo chỉ tìm thấy người đổ muối.
Nghĩ tới anh rồi đi vào nhà bếp
Ném tung muối ra sân. Tất cả muối.
Bình đựng muối rơi thẳng đứng trên sàn.
Anh ra đi.
Em đã nói.
Khoảng không của anh co rút lại như cao su
Nhanh chóng thích nghi bằng khe hở của răng gãy.
Bắp thịt căng thẳng chiếm dần không gian trống vắng
Như con trùng muốn ăn trái táo.
Thỉnh thoảng nghĩ tới anh
Đôi mắt như kem đang chảy nói với em nhớ anh biết mấy.
Uổng thời giờ
Uổng nước mắt
Cuối cùng rồi biển vẫn không đòi được bờ.
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Departure 2
I remember the old wives' tales.
Silly thing to remember about your childhood.
Talk of the ocean coming back to claim the land
And bad luck finding the salt spiller.
I thought of you and walked to the kitchen
And tossed that salt out. All of it.
The jar perpendicular to the floor.
You're leaving.
I told you to.
Your space constricts like gum
Swiftly accommodating for the loss of a tooth.
The tightening muscle eat away the vacant space
As a worm would an apple
I think of you sometimes
And my thawing popsicle eyes tell me how much I miss you.
Wasted moment
Wasted tears
After all this time, the ocean still has not claimed its land.
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Cục Gạch Đỏ
Quá nhiều điều ấm ức trong lòng
Ngón tay ông già Wilchird, lưỡi của Sol
Và Naddie.
Tôi muốn khép đùi lại,
Cánh tay máy của hồn tôi bằng thép.
Tôi sẽ khép đùi lại.
Đứng lên từ bồn vệ sinh trên tầng khách sạn.
Đồ đĩ. Cà chớn. Mất dạy. Nói sao cũng được.
Tôi mệt lắm rồi.
Trái tim tôi màu đỏ, cục gạch đỏ:
Dùng như đồ chặn cửa.
Dùng như đường chia ô lò cò của trẻ con chơi.
Dùng bao quanh vùng trồng hoa cỏ.
Dùng như dụng cụ làm bao súng.
Dùng làm cái này dùng làm cái kia.
Rồi vỡ ra thành mảnh vụn.
Ngày nào đó
bụi đỏ sẽ cuốn mình vào cơn gió
vào ánh sáng
tung bay
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Red Brick
So many things been inside me.
Old Mr. Wilschird's fingers, Sol's tongue
And Naddie.
I want to close my thighs,
The spanner arms of my metal soul.
I'll close my legs.
I'll get up from toilet seats and hotel floors
Whore. Slut. Immoral. Whatever.
I'm tired.
My heart is a red, red brick:
Used as a veranda doorstop.
Used as a line marker in children's hopscotch games.
Used as a flowered border.
Used as a braai grid holster.
Used and used
And splintered.
One day
Red powder will attach itself to air
to light
and fly
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Dưa Hấu Trong Cuống Họng
Lưỡi cứng
Cuống họng nghẹt
Vai vọp bẻ
Tim thắt lại
Một chút dưa hấu nghẹn trong khí quản.
Miếng dưa này hóc búa
Như gã du đảng
Chống cự dữ dội:
Nhảy nhót lên xuống sàng qua sàng lại
Liều mạng chống đối cưỡng bức
Tránh né bắp thịt căng thẳng
Cố chiếm lấy lỗ trống.
Cho đến khi đôi mắt trợn trừng tự dưng túa nước dòng dòng nhìn mọi người bỏ đi.
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Watermelon In My Throat
Clenched tongue
Clenched throat
Clenched shoulders
Clenched heart
Corner a watermelon in my windpipe.
This watermelon is tough
A street fighter
It puts up quite a defence:
Up down left right it bobs
Hurls itself against constraints
Trying to sidestep the tensed muscles
And seize a gap.
It's only when Eyes with its notorious drive-by-tendency unleashes a rain of tears that everyone
step away.
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A Grade-One At Heart (1)
Ông bắt tôi phải đọc
Tôi để sách hoạt họa xuống
Nhìn ông thăm dò
Tôi nói:"Tôi không hiểu chữ nào cả".
Đập bàn! ông quăng tự điển lên người tôi
Ánh mắt toát ra sự chế nhạo:
Nhướng một lông mày, như âm thầm thách thức.
Tôi cúi xuống rồi mở sách ra
Nheo mắt chăm chú vào hình dáng và màu sắc con chữ
Lắng nghe
Tiếng ồn ào xuyên qua màn cửa
Và áp lực trong cậu bé 'chạy đua'.
GHI:
(1) Tôi không biết phải chuyển thế nào cho đúng. Nhờ các bạn chỉ giáo. "Cảm xúc mẫu giáo?"
(2) Jockey: Ngoài nghĩa người nài ngựa còn có nghĩa người điều khiển, làm việc hoặc hướng
dẫn phong trào ví dụ như lái máy bay, lái xe hơi...Cả hai nghĩa đều khó hiểu trong câu thơ này.
Có thể nào là 'lái chữ' 'cưỡi chữ'...(?)...Tôi chọn cụm từ 'chạy đua'.
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A Grade-One At Heart
He told me to read.
So I put down my comic
And decoded his eyes.
"I don't understand the words." I said.
Thump! He threw a dictionary into my lap.
A squirt from the eye, an ejaculation:
One eyebrow arched, he issued the unspoken challenge.
I slumped down and flipped the book open,
And close my eyes to the shape and colour of the words,
And listened
To the electric buzz permeating through the curtains
And his tight little jockey.
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8:42
Phòng tắm là phòng cô đơn nhất
Mắt anh thất thần khi nhìn gương phản chiếu
Như một mảnh gương vỡ dơ dáy, cần một ngón tay
quét qua cho sáng hơn. Sẽ rất khó không nhìn
hướng khác. Anh đang ở nơi đâu, ra đi theo
ý muốn với cô nào đó
Say mê
và bỏ em một mình. Em luôn luôn cô đơn
kể cả khi anh gần kề.

8:42
The bathroom's the loneliness room
Your eyes are dull in the mirror's reflection
Like dirty broken glass bits that need one finger
wipe to shimmer. You're finding it hard not to look
away. You're elsewhere, you're gone off with
your thought and what's-her-name
Passion
and left me alone. I'm always alone
when you touch me.
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Hãy Chế Ngự Em
Hãy yêu em hết lòng rồi cứu em thoát khỏi khốn khổ, tai họa, quỷ dữ.
Hãy nhìn sâu vào mắt rồi bí mật, dịu dàng, đánh cắp ước muốn của em.
Hãy vĩnh viễn giựt lấy giấy bút chữ nghĩa ra khỏi miệng, tay và trí óc.
Hãy chế ngự, đừng cho em một lựa chọn nào.
Những kiến thức - kiến thức nặng nề - ác nghiệt lén hiện ra,
Đưa em vào trạng thái tê liệt: Rõ ràng em hiểu biết quá nhiều.
NGOẠI TRỪ NHỮNG KHOẢNH KHẮC HÀI LÒNG KHÔNG SỰ SỐNG
Khi anh tìm ra lối vào cung mê trong trí em
Bật giùm nút "tắt"
Rồi chế ngự em.

Dominate Me
Take me by the heart and cure me of my evil, evil, evil ways.
Look me the eye and slyly, smoothly, steal my will from me.
Yank those paper-like words from my mouth, hand and head forever.
Dominate me; leave me with no choice at all.
That, that knowledge - oppressive knowledge - cruelly sneaks up on me.
Conditioning me into a state of numbness: clearly I know too much.
EXCEPT FOR THOSE GRATIFYING LIFELESS MOMENTS
When you find your way around the maze of my brain,
Flicking the "off" button.
Dominate me.
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Vỡ Mộng
Trong lòng tay tôi, anh ta ngấu nghiến
ngoạm lấy
giữ chặt
da thịt giữa hai hàm răng
Tôi luôn luôn tưởng dương vật có xương.
Dùng răng tôi rà
giữa cục u như thịt
nhưng không tìm thấy gì.
Con chó không có xương:
Tôi chọn nó để chữa bệnh tôi.
Chiếc vòng màu lá cây-da trời-nâu đà bây giờ đeo trên tay
Chiếc vòng, nguyên chất và trường cửu
làm cho tôi thôi bú ngọc bóng sáng
Từ từ mờ dần
Từ từ.
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Disillusionment
Crunching into the core of my arm
he bit
and held on
to the flesh between his teeth.
I always thought the penis contained a bone.
With my teeth I searched
amongst the node-like flesh
but none were found.
A dog without her bone:
I choose for him to reduce me to.
A green-blue-brown ring now on my arm resides
A ring, solid and unending
that weans me off its pearly shine
Fading slowly
Slowly.

370

Tuyển Tập Thơ Châu Phi. Phần 1: Nam Phi. Ngu Yên. Tập 16.

Giữ Em Ở Lại
Em sẽ rời bỏ anh
Lúc anh không hề biết.
Em như vậy đó.
Em sẽ rời bỏ anh
Giữa lúc làm tình
Khi thân xác em ghì chặt anh bằng vách ngăn bồng bột.
Em đã xa anh chưa?
Chuyện xảy ra nhanh quá:
Tâm trí em lan man
Váy kéo lên trên đôi chân cả quyết
Rồi tần ngần lưỡng lự một lúc sau.

Make Me Stay
I'll leave you
And you will not know it.
I am like that.
I'll leave you
Midfuck
While my body grabs hold of you with its elastic walls.
Have I already left you?
It happens so fast
My mind's eye wanders
Up the skirts of firm legs
And lingers there a while.
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Những Bí mật Khiến Ta Chóng Mặt
Bí mật của Raj làm hắn chóng mặt.
Hắn giấu kín trong lòng
làm cồn cào gan ruột
như cảm giác lộn nhào.
Raij cảm tưởng bị đá nổ đóm đóm:
lòng bình yên theo nước trào ra.
Ôm chặt ngực,
miệng sùi nước miếng và nhìn thấy sưng lên.
Vô tình, Raj đã giấu kín bí mật
khiến hắn chóng mặt.

Secrets Make Us Giddy
Raj's secret makes him giddy.
He holds it inside of him
and it scrapes against his stomach
as it does its somersaults.
Raj feels it as butterfly kicks:
gracious and fluid in movement.
The Breasts look on jealously,
froth-mouthed and sullen with expectation.
Oblivious, Raj holds his secret close to him.
It makes him giddy.
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Sa Mạc
Chân không, cát nóng luồn khe chân kêu lạo rạo
đi lang thang.
Mũi tôi thay đôi mắt dẫn đường:
Giữa vô tận dãy đồi cát mù bay tứ tán,
ngửi vô vàn mùi tanh mặn đại dương.
Đại dương, với thời gian hô hấp thủy triều lên xuống
Thủy triều xuống rút khỏi làn da,
Thủy triều lên rửa sạch trong lòng.
Nhưng bây giờ, trước sa mạc, sa mạc hùng vĩ
Hạt cát nào bám lên da, lẩn trốn khắp người,
Tôi đứng đây toàn thân tê dại.
Điếng hồn theo nhớm nhúa chảy mơ hồ giữa cát ,
Lòng cuốn cuồng sôi sục, sôi sục rồi vỡ ra
Hãy ngưng lại
Và trả cho tôi (làn da) mềm mại.

The Desert
Barefoot, allowing the scorching sand to swoosh through my toes,
I walk aimlessly.
My nose belies my eyes:
In the endless heaps of flyaway sand,
All I can smell is the stingingly salty smell of the ocean.
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The ocean, with its Time-stifling ebb and flow;
The ebb that slips off my skin,
The flow that washes my insides clean.
But now, before this desert, this mighty desert
Whose sand clings to my skin, scaling over me,
I stand totally numb.
Paralysed by the sticky molten that hides between the sand,
That makes my fury boil and boil and spit
No more
And renders me pliant.
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Siphiwe Ka Ngwenya *
________________________________________________________________________

NGWENYA, SIPHIWE KA
Sinh năm 1964 tại Soweto, Nam Phi.
Tốt nghiệp về kịch nghệ tại Fuba Academy
Là văn sĩ, thi sĩ, đạo diễn sân khấu và diễn viên.
Thành viên của Rishile THeatre Project
Tổ chức đọc thơ trong thành phố Johannesburg
trong hội thơ Timbila Poetry và Jozi Book Club.
Lưu diễn ở Đan Mạch và Pakistan.
Ông chú tâm và phát triển về đọc và diễn thơ. Ông
phát biểu, sự tự do đặc thù của phát âm, của nói,
mang đến thơ một phong thái khác hơn là chữ
viết. Chưa kể ngôn ngữ của hành động, của thân
thể, làm cho thơ rộng mở và sâu thẳm hơn. Cho
thơ vượt ra giới hạn của chữ viết để cưu mang
những giá trị của ký hiệu và sáng tạo.
Tác phẩm:
Essential Things (1992).
Soul Fire Experience.
Ingolovane.
New Coin.
Timbila.
Kotaz.
It All Begins.
Writing From Here.
_____________________________________________________________________________
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Kliptown Khu Phố Nghèo
Kliptown khu phố nghèo
chìm giấc mơ nín câm
trong cơn mưa buổi sáng
bước nhanh kẻ lữ hành
kliptown khu phố nghèo
trời mất dần trí tuệ
cho mưa lũ bắt đầu
người chèo bằng bàn gỗ
kliptown khu phố nghèo
nhớ lại thời thơ trẻ
phụ nữ giặt áo quần ven sông
trẻ con như cá bơi dòng đục
kliptown khu phố nghèo
ếch kêu dế gáy đám trẻ ngáy
trần truồng quấn nhau ngủ say mê
cho tới bình minh
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Kliptown Shantytown
Kliptown shantytown
dreams silenced
by the morning rain
footsteps of running commuters
kliptown shantytown
the sky loses its brains
in torrents it starts to rain
people use tables as boats
kliptown shantytown
when day is young
women wash clothes down the river
children swim like fish in dirt
kliptown shantytown
frogs croak crickets chirp children snore
and nakedness entangles with passion
till dawn
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Soweto
Tử cung hồn da đen
Dính dơ nhiều vết trắng
Dấu chào đón khách lạ
Ý nghĩa nên đề phòng
Không giao cấu
Đèn đường đỏ ban đêm
Hãy chờ đợi
& tung hê
Buồn sầu & vui sướng
Dẫn tới ngươi lúc hoàng hôn
Giao thông mơ tắc nghẽn
Tránh kẹt đường
Hãy đến Thứ sáu
Đến cuối tháng
Khu da đen rung rinh nhộn nhạo
Cặp đôi ôm nhau
Ác nhân rình rập
Trộm cướp luật rừng
Trước khi họ nổ súng
Thân thể cuồng nhân quay giật theo nhạc kwaito (1)
Nhạc Maskandi (2) dẫn đầu
Khi ly quăng vào tường bể vụn
Giữa khoảng cách từng hồi còi cứu thương
Không trốn chờ
Không dừng lại
Từ dòng chảy nhỏ giọt
Nước máu thịt
Tôi không chịu nổi.
GHI:
(1) Kwaito: Một loại nhạc giật Nam Phi thông dụng ở Soweto. Hát với trống và đàn base.
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(2) Maskandi: Một loại nhạc từ Zulu dân ca đã phổ biến vào Nam Phi.

Soweto
Womb of black souls
White with stains
Signs that welcome a stranger
Mean caution
Not coition
Traffic lights red at night
Just yield
& take flight
Sorrow & joy
Lead to you at sunset
Traffic jam of dreams
In the void
Come Friday
Come month end
Ghetto vibration staggering
Couples cuddle
Muggers lurk
The law lives on the loot
Before they shoot
Angelic bodies gyrate to kwaito music
Maskandi takes the lead
When glasses smash on walls
Between a lull of emergency sirens
No ambush
Not even derailing
Of the train dripping
Gravy
I cannot taste
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Khoái Giết
Tôi
giết
khoái trá
tôi
giết
khoái trá
Tôi buồn, hy vọng
đong đưa trên sợi dây
Tôi đan lời ấm áp
vì tàn phá bởi trí khôn chính trị
Tôi nhóm lửa vào tim giá băng
xoay tinh thần về hướng ánh sáng
Tôi làm thơ khiêm tốn hơn là phê bình
di dời được núi
sinh tạo suối sông
Tôi đến như mưa lũ
rửa sạch vết đỏ dơ
Tôi
khoái giết
Tôi khoái giết
Tôi xoa dịu đau khổ triền miền
từ những vết thương mưng mủ
Tôi lần mò
Tôi là tiếng nói quần chúng bị lấn át
khóc than từ nín câm
Tôi không mất bình tĩnh
trong những khi bạo động
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Những lời phản kháng dâng trào trong lòng
như lưỡi dao bén nhọn
Tôi giàu có thi ca
không mất chất hắc ín (1)
Tôi khạc nhổ thịnh nộ vào sử sách
Tôi là thi sĩ bộ tộc / địa phương / thôn dã / nhiều lời / khoái giết
Buồn sầu là điều tôi cưu mang
đỏ / khiếp sợ / nguồn cơn chết chóc tôi hát
Tôi thôi miên / hoá quỷ ma / công chứng sự thật
Tôi thấy không có gì đẹp hay
khi mặt trời chiếu sáng
Tôi bắt chước thi sĩ
hát ngợi ca trong nghị trường
Tôi tạo ra gây cấn
hiển lộ sự đói nghèo
trong tự do
Tôi
khoái giết
Tôi
giết
khoái
Tôi mê sảng đến khi hôn mộ phần
Tôi đeo đuổi đến khi không còn lời phong phú
như dòng sông cạn khô
Tôi thở dài nơi hoa nở
Tôi cảm kích / trả thù / hiến dâng
thơ tôi cho giải phóng
và đào sâu vào cuồng mê
Tôi
giết
khoái
Tôi khoái giết
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Tôi khoái giết
Tôi giết
khoái
khoái giết!

GHI:
(1) Pitch: Hắc ín. Chất nhựa đen rải trên mặt đường. Ý muốn nói bản chất da đen.

Killjoy
I am
kill
joy
I am
kill
joy
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I am sad hope
dangling on a rope
I weave warm words
cause havoc to political heads
I ignite fire in frozen hearts
steer the mind into light
I possess poems more sober than sermons
move mountains
create fountains
I come like torrential rains
cleansing red stains
I am
killjoy
I kill joy
I soothe constant pain
from festering wounds
I poke
I am multitudes of drowned voices
crying out in silence
I lose not my temper
in times of violence
stubborn words surge through me
like a piercing knife
I am poetic rich
lose not my pitch
I spit rage on the page
I am ghetto/metropolitan/rural/oral/killjoy poet
sorrow is what I bring
red/dread//dead roots I sing
I hypnotise/demonise/legalise the truth
I see nothing fine
when the sun shines
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I mock the poet
singing praise in parliament
I cause a predicament
reveal poverty
in our liberty
I am
killjoy
I am
kill
joy
I rave until I kiss my grave
I rant till I run out of wealthy words
like a river gone dry
I sigh at the blooming lie of flowers
I appreciate/retaliate/dedicate
my poetry to liberate
and dissect my infatuation
I am
kill
joy
I am killjoy
I am killjoy
I am kill
joy
killjoy!
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Nỗi Buồn Tôi Hiểu (Yêu)
Cái nỗi buồn
cái nỗi buồn tôi yêu
cái nỗi buồn tôi hiểu
như rễ cái bám sâu
& thắt bím không đĩ thỏa
không chết chìm trong dòng balylon
cái nỗi buồn tôi hiểu
cái nỗi buồn tôi yêu
như trống vang khúc nhạc chiều
& trầm trầm bập bùng trắc ẩn
nỗi buồn tôi yêu
cái nỗi buồn tôi hiểu
như thợ mỏ đào hầm
& liếm dòng mồ hôi cho đàn mèo mập
cái nỗi buồn tôi hiểu
cái nỗi buồn tôi yêu
như đôi vú trần xệ xuống
lúc giã bột ngô
cái nỗi buồn tôi yêu
cái nỗi buồn tôi hiểu
như lưỡi dao bộ tộc đâm sâu
vào con tim thoi thóp
cái nỗi buồn tôi hiểu
cái nỗi buồn tôi yêu
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như nina simone mariam makeba than van
trong đoạn thơ khốc liệt tôi ghi vào trang sách
cái nỗi buồn tôi yêu
cái nỗi buồn tôi hiểu
như lưu vực sông máu
êm đềm trong lời ca cứu chuộc
cái nỗi buồn tôi hiểu
cái nỗi buồn tôi yêu
như đen chồng trắng chồng đen chồng trắng
đâm rách da đen giữa nhiều sắc dân
tách lìa
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The Blues I Know (Love)
The-the blues
the-the blues I love
the-the blues I know
are taproot embedded
& dreadlocked without ganga
not drowning in babylon waters
the-the blues I know
the-the blues I love
are drum beating serenade
& bass strumming compassionate
the blues I love
the-the blues I know
are mine worker masculine digging
& licking waterfall sweat for fat cats
the-the blues I know
the-the blues I love
are plump breasts sagging
in the maize meal pounding
the-the blues I love
the-the blues I know
are ghetto knife plunging
in the heart throbbing
the-the blues I know
the-the blues I love
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are nina simone miriam makeba moaning
in a fit of rage i ink the page
the-the blues I love
the-the blues i know
are watershed of bloodshed
melodious in a redemption song
the-the blues I know
the-the blues I love
are black on white on black on white
stabbed at the back of a rainbow nation
out (cut)
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Lễ Cắt Qui Đầu Tự Nhiên
trong khi kẻ khác
muốn làm người
lê bước qua bụi rậm
lên đầu núi
cắt da qui đầu và
nhận khuyên bảo
bởi người lớn
kẻ kinh nghiệm
đường đời chông gai
em
người đàn bà
cắt qui đầu của ta
mùi vị vừa đắng cay
vừa ngọt ngào của máu
hình ảnh vẽ ra
trên giường ngủ
nói thì thầm
bóng bẩy
đầy thương hại
vào tai ta
chìm sâu đáy tim
sâu hơn
câu kinh tẻ nhạt
trong lễ Cắt qui đầu
rồi khi ta về lại trên dấu chân xưa
nhiều năm trôi lãng
cảm thấy có em
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và ta lại tái sinh
gà gáy
cừu kêu
bò rống
chim hót trên cây
khi trời bật khóc
lệ rơi
ngẫm nghĩ
một mình trong phòng
trầm tư
kỹ niệm vui sướng
lảng vảng quanh ta
từ dĩ vãng thâm sâu
ta thấy em hiển hiện
thật
số mệnh bắt đôi ta chia lìa
ta chống lại biển cả
nước từ mắt tuôn ra
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Natural Initiation
while other
would-be men
trudge the bushes
of the mountain tip
to be circumsized and
advised
by their elders
who know the thorny
road of life
you
woman
circumsized me
with the bitter
sweet taste of my blood
drawing images
on our lovebed
words whispered
shining
with compassion
into my ears
sinking in my heart
deeper than
the monotonous verse
of the initiator
so when I walked again where my feet walked
many years gone by
I could feel you
391

Tuyển Tập Thơ Châu Phi. Phần 1: Nam Phi. Ngu Yên. Tập 16.
and I was born again
crowing of cocks
bleating of sheep
bellowing of bulls
birds singing on trees
when the sky’s tears
began to fall
thinking
alone in my room
searching deep
joyful memories
came to haunt me
my rooted past
I saw you coming
real
only fate setting us apart
I resisted an acean
welling in my eyes
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Ăn Xin
ăn xin trở thành chuyên nghiệp
thất nghiệp trở thành việc làm
mỗi linh hồn lang thang trên hè phố
hóa đói nghèo thành câu truyện dài
tôi luôn luôn đọc lời đau khổ
như chữ grafitô ngoằn ngoèo trên chân dung âm u
& nụ cười giấu kín
môi đau & tay run rẩy bầm thâm
vừa học được mưu thuật
gian dối không sợ gây tổn thương
từ những kẻ ăn nói tráo trở
trên đường phố
vì hy vọng họ bị cháy bỏng & giấc mơ họ bị hành hình
tôi thấy họ khắp chốn
tôi chỉ là nhà thơ
lê bước trên đường của họ đầy sỏi đá
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Begging
begging has become a profession
unemployment our occupation
every soul wandering on city pavements
turning poverty into fiction
I always read words of pain
like graffiti scribbled on these sombre faces
& hidden smiles
sore lips & quivering bruised hands
who have learned the art
of lying without hurting
from those who speak diverse tongues
of the streets
of blistered hope & lynched dreams
I see them everywhere
For I am just a poet
Trudging their gravel road
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Du Đảng Tấn Công
Trời rạng rỡ lúc tảng sáng
chân hắn không còn chạy nổi
sợ hãi hằn trên mặt
& họ tiến tới với lòng trả thù
nhưng điều khiến hắn chết khiếp
là những tiếng thét dã man
tru tréo đòi nợ máu
thật thế, họ dồn hắn vào đường cùng
quăng đá và gạch
gậy và dao
cuốc và chĩa
không nghe hắn bào chữa lời nào
đến khi tiếng thét sau cùng tắc nghẹn
đến khi thân mình hắn nẩy lên lần cuối
đến khi giọt nước mắt sau cùng trào ra
đến khi linh hồn hắn tử biệt
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Mob Attack
(for Yubi)
It was bright as daylight
his legs could not run
fear written on his face
& they with vengeance advanced
but what murdered him most
were the inhuman screams
baying for his blood
yes, they cornered him
with stones and bricks
sticks and knives
picks and forks
deaf to his pleas
until his last scream choked
until his last twitch
until his last teardrop
until his spirit succumbed
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Meli
22 tháng 10 2002
nàng là nữ hoàng
đầy đặn và khêu gợi
da sô cô la
đen
đậm
nâu
đà thẳm
đôi mắt nâu hấp lực nam châm
đôi môi đậm ngọt ngào
nụ cười quyến rũ
uyizihlabathi zolwandle
nàng có
đôi vú đầy dòng giống Châu Phi
tôi nâng niu trên tay
đôi núm gỗ mun phồng nhọn
bụng thon đáng tiền
như nữ hoàng maskandi
bờ hông linh động
eo uyển chuyển
mông nhỏng đong đưa
đùi chắc nịch láng lẩy
dung nhan tươi sáng
chân biểu diễn đường cong
như nhánh cây umdlebe
nhìn bước chân nàng, tôi nói
unyathela ngabantwana
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nàng là con báo
nằm trên đỉnh cây umyezane
trí tuệ nàng sâu hơn biển
nàng giỏi phản kích bằng lời
như núi lửa
nổ tung
bài thơ tôi vừa viết
dùng để cầu hôn

Meli
22 October 2002
she is voluptuous
plump queen
chocolate
black
dark
brown
sepia
magnetic brown eyes
dark luscious lips
seductive smile
uyizihlabathi zolwandle
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she is full
afrikan breasts
i cup tenderly with my hands
big ebony nipple-sharp
belly well fed
like maskandi queens
she is hips swaying
waist swinging
ample buttocks shaking
sturdy thighs shining
face glowing
legs well curved
like umdlebe tree branches
when she walks i say
unyathela ngabantwana
she is my panther
on top of umyezane tree
her mind is deeper than the sea
she can be tongue-lashing
volcanic
exploding
the last poem i compose
to propose.
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Cho Tôi Hát Một Bài
cho tôi hát một bài
ca khúc tặng mẹ
đàn con bị nuốt tươi
bởi kẻ điên bạo lực
cho tôi hát một bài
ca khúc tặng con gái
bị cướp mất tiết trinh
bởi kẻ điên bạo lực
cho tôi hát một bài
dâng tặng người can đảm
đập tường ngục rung rinh
bứt xích xiềng cầm cố
cho tôi hát một bài
ca khúc tặng người trẻ
đang giận dữ hấp tấp
không biết đâu giải quyết
cho tôi hát một bài
dâng tặng người làm việc
quần quật không sờn lòng
từ chưa sáng đến tối
cho tôi hát một bài
ca khúc tặng người yêu
đã đánh cắp tim tôi
khiến tôi đổ mồ hôi
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cho tôi hát một bài
ca khúc cho dân tộc
đưa tôi vào thi ca
nên dòng thơ phản kháng
cho tôi hát một bài
bị quên lãng từ lâu
bài cổ xưa tuyệt tích
truyền hịch ta NỔI DẬY!

Let Me Sing A Song
Let me sing a song
a song for mothers
their children swallowed
by power-hungry maniac
let me sing a song
a song for daughters
their virginity stolen
by power-hungry maniacs
let me sing a song
a song for stalwarts
for shaking prison walls
and breaking prison chains
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let me sing a song
a song for children
whose anger and haste
cannot be measured or bulldozed
let me sing a song
a song for workers
who braved themselves
from darkness till darkness
let me sing a song
a song for my beloved one
who stole my heart
forcing me to sweat
let me sing a song
a song for my people
who moved me into poetry
making it poetry of harassment
let me sing a song
a long forgotten song
a long forgotten ancient song
commanding us to RISE!
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Khu Hillbrow
hillbrow
hill
brow
tôi chen lấn trên những con đường
& nhướng lông
mày
mắt luôn luôn láo liên phòng kẻ bịp bợm
& ma cô đứng góc đường
hillbrow
tôi đi giữa đùi và mông
của tiên nữ máu lạnh
khoe sắc trên hè phố & động
& cảm giác giang mai vào trong máu
hillbrow
ngươi bị ám bởi lời nguyền cám dỗ
tôi còn thấy cả quỷ dữ thét gào
chim Bắt Chước (1) hót lời đạo đức
đám vú lèo nhèo cầm thế ngân hàng
hillbrow
hill
brow
ngươi thức suốt ngày & đêm
dù được đám người qui lụy tôn vinh
ngươi che giấu khó nghèo, tội ác & ruồng bỏ
ngươi cần thời gian để tỉnh thức
ngay người thu thuế cũng mập rất nhanh
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vì lợi lộc ngươi dâng hiến
hillbrow
hill
brow

GHI:
(1) Mocking Bird

Hillbrow
hillbrow
hill
brow
i jostle in your streets
& raise my eye
brow
eyes always glancing at your tricksters
& pimps at the corner
hillbrow
i walk between thighs & bums
of your heartless angels
parading on pavements & brothels
& feel the syphilis inside my veins
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hillbrow
you possess a spell that tempts
i have seen even the devils yielding
the mocking bird chirping to their morals
your sagging breasts heaving to bank notes
hillbrow
hill
brow
you lie awake day & night
even your captives worship you
for you to hide the poor, the criminal & forsaken
it takes time to awaken
even the taxman grows fat
from your spoils
hillbrow
hill
brow
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Em Ngày Xưa Là...
Em ngày xưa là
nhưng không còn nữa
long lanh & quyến rũ
khuôn mặt rạng rỡ biến tan
nụ cười kịch cợm
không còn kích thích anh hứng khởi
em, sống đời ma túy
& nhìn đời chai đá
em làm mình héo hon
khi tham danh vọng vội vã
môi anh không còn run
lưỡi anh không còn lắp bắp
khi anh bày tỏ với em
vì em ngày xưa là......
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You Used To Be . . .
You used to be
but are no more
glistening & glamorous
the glow in your face vanished
your rehearsed smile
tickles my veins no more
you, with your cocaine life
& stoned visions
you’ve deflowered yourself
in your haste to fame
my lips shiver no more
my tongue stammers no more
when I reveal myself to you
because you used to be . . .
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Chúng Ta Nhảy Jazz Như Thế Này
Chúng ta nhảy jazz như thế này
chúng ta nhảy jazz như thế này
như bào thai nhảy trong tử cung
điệu vội vàng tìm hiểu thế giới
chúng ta nhảy jazz như thế này
chúng ta nhảy jazz như thế này
như trẻ thơ ru bởi tiếng la kẻ bị hành hạ
câm bởi răng nanh hung dữ từ tự do mỉa mai
chúng ta nhảy Jazz như thế này
chúng ta nhảy Jazz như thế này
như tuổi trẻ háo hức ước ao hiểu biết
bị chối từ bởi viên đạn bắt nạt vô tâm
chúng ta nhảy jazz như thế này
chúng ta nhảy jazz như thế này
như người làm bị chà đạp bởi tôn giáo của chủ nhân
chia rẻ và sứ mệnh xáo trộn của thống trị
chúng ta nhảy jazz như thế này
chúng ta nhảy jazz như thế này
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như bông hoa của thượng đế nhảy theo tiếng roi da quất xuống
vì tội lỗi đã gieo nhưng không bao giờ gặt
chúng ta nhảy jazz như thế này
chúng ta nhảy jazz như thế này
như quân lính cầm súng & hoa hướng lên trời
khi tiến lên trong si mê của chiến thắng xuyên tạc
chúng ta nhảy jazz thế này
chúng ta nhảy Jazz thế này
như sư tử và cọp vồ chặt nhau
xô đẩy rồi cùng nhau đau đớn
chúng ta nhảy Jazz như thế này
chúng ta nhảy jazz như thế này
như phù thủy nhảy chung quanh khói nhang lễ cúng
lúc lên đồng đoán báo tương lai không chỉ là màu hồng
chúng ta nhay jazz như thế này
chúng ta nhảy jazz như thế này
chúng ta nhảy jazz như thế này
không như thế này

409

Tuyển Tập Thơ Châu Phi. Phần 1: Nam Phi. Ngu Yên. Tập 16.

We Jive Like This
We jive like this
we jive like this
like foetus dancing inside the womb
in haste to scrutinise the world
we jive like this
we jive like this
like babies lullabyed by screams of martyrs
silenced by furious fangs of freedom's satires
we jive like this
we jive like this
like the youth burning with desire of wisdom
denied by the bully bullet's beats of boredom
we jive like this
we jive like this
like workers trampling on the master's religion
of divide and rule's tampering mission
we jive like this
we jive like this
like god's followers dancing to the drumming whip
for sins sown but never reaped
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we jive like this
we jive like this
like soldiers with rifles & flowers raised to the sky
when marching to ecstasies of twisted victory
we jive like this
we jive like this
like lion and tiger embracing each other
forced to forge a painful togetherness
we jive like this
we jive like this
like sangomas around clouds of incense
in a trance to foretell a future that isn't only roses
we jive like this
we jive like this
we jive like this
not like that
(http://badilishapoetry.com/artists-profile/157/)
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Nhảy Đi Châu Phi
nhảy đi châu phi
nhảy
nhảy cho văng ra tự do
nhảy dàn dựng tin tưởng
nhảy sư tử rống lặng im
nhảy trong lập trường cách mạng
nhảy tung tóc bản anh hùng ca
nhảy mơ mộng thành công trong trí tưởng
nhảy kỷ niệm ảo sắc muôn màu
kỷ niệm
cho ngươi hỡi châu phi
nhảy cho tìm thấy tương lai
nhảy vì sỉ nhục & thất vọng trên mặt
nhảy cuốn theo thời gian trên môi
nhảy lấp lánh ngàn sao trong tim
nhảy cổ vũ lưng eo được giải phóng
khi làm tình
nhảy mãi mãi không cong đầu gối
nhảy điệu buồn marabi (1)
nhảy kiểu toyi-toyi (2)
nhảy ở rivonia (3)
nhảy ở soweto (4)
nhảy ôm lòng sôi sục
nhảy đam mê như đại dương thét gào
nhảy khúc nhạc chiều tự tình say đắm
nhảy sắc cầu vồng trên tập tục xưa
nhảy gieo mầm mống từ sinh con đau đớn
nhảy theo trống thần linh đập rộn ràng
nhảy du dương
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điệu du dương từ mùa gặt cũ
nhảy theo giáo hóa ma túy của mutabaruka (5)
nhảy theo thơ dread beat'n blood của lkj (6)
nhảy theo súng ak 47 của oku onuora (7)
nhảy theo truyền tin miệng Clifton Joseph
nhảy nhạc rap với judy radul (8)
nhảy theo tác phẩm horns for hodo của rampolokeng (9)
nhảy theo tiếng nói không thỏa hiệp jayne cortez (10)
nhảy trên thảm trải chiến thắng
nhảy!
nhảy!

GHI:
(1) Marabi: Một loại nhạc đặc thù của Nam Phi từ thế kỷ 20.
(2) Toyi-toyi: Một kiểu nhảy của Nam Phi bắt nguồn từ Zimbabwe. Có sự tích chính trị, dùng
trong những cuộc phản kháng.
(3) Rivonia: Vùng ngoại ô của phố Johannesburg. Có ảnh hưởng về kinh tế.
(4) Soweto: Khu ngoại ô của phố Johannesburg, Nam Phi. Nơi bắt đầu cuộc nổi dậy 16 tháng 6
năm 1976.
(5) Mutabaruka: Thi sĩ người Jamaica.
(6) Lkj: Linton Kwesi Johnson, thi sĩ Jamaica. Tác gả: Voices of the living and the dead,1974.
Dread Beat an'blood, 1974.Dread Beat An'Blood: Du tử sợ hãi và máu.
(7) Oku Onoura: Có thể đến từ Oku Onuora, là thi sĩ Jamica, cha để phong trào thơ lồng âm
thanh. Oku Onorura: Hoặc là đánh máy sai hoặc là ám chỉ website âm nhạc của Oku Onuora.
(8) Judy Radul: Nữ nghệ sĩ Gia nã Đại. Chuyên trình diễn bằng những phương tiện truyền thông
như video, nhạc, thơ và hài hòa các nghệ thuật tạo hình.
(9) Lesego Rampolokeng:nhà văn, kịch sĩ, thi sĩ Nam Phi. Thi phẩm Horns for Hondo (1991)
(10) Jayne Cortez: Nữ thi sĩ Hoa Kỳ gốc Châu Phi (1934-2012).
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Dance Africa
dance africa
dance
dance ejaculating freedom
dance echelons of faith
dance lions roaring in silence
dance in a revolutionary stance
dance
dance an epic in your hair
dance fruitful dreams in your mind
dance a kaleidoscope of memories
memories
for you africa
dance eyes of a future we can find
dance outrage & despair in your face
dance tides of time in your lips
dance twinkling stars in your heart
dance clapping waist of liberation
in copulation
dance your never bending knees
dance to marabi blues
dance the toyi-toyi dance
dance rivonia
dance boipatong
dance bisho
dance soweto
dance an embrace of impatience
dance roaring passion of the sea
dance serenades of stifled love
dance colourful rainbow on the groove
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dance seeds of painful birth
dance throbbing drums of the gods
dance melody
melody of our last harvest
dance mutabaruka's drug culture
dance lkj dread beat'n blood
dance oku onoura's ak47
dance clifton joseph's oral transmissions
dance judy radul on the rap
dance rampolokeng horns for hondo
dance jayne cortez no compromising voice
dance in a tapestry of victory
dance!
dance!
( Trích cùng sách Botsotso.)
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Allan Kolski Horwitz *
____________________________________________________________________________
HORWITZ, ALLAN KOLSKI
Sinh năm 1952 tại Vryburg, Nam Phi
Lớn lên ở Cape Town.
Học triết học-chính trị và văn chương tại đại học Cape
Town.
1974, dời sang Bắc Mỹ, Âu Châu và Trung Đông
1986, trở về Johannesburg.
Tác phẩm:
- Call From The Free State. 1979
- Dirty Washing
- Saving Water
- Un/common Ground
- Out of the Wreckage
- Blue Wings
- The Pump Room
- No VIP's
______________________________________________________________________________
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Mắt Chim
Ánh sáng nằm vắt ngang màu đo đỏ
nâu
những con đường băng vào thảo nguyên bụi mù
trống vắng
( quá nhiều khoảng rộng sau vùng đất hẹp
quá nhiều tiếng kêu trên đường
quá nhiều xô lấn bên ngoài hàng người nối đuôi
( quá nhiều hàng
nóng sốt như ổ bánh mì nướng nửa chừng xẹp xuống
( người bán bánh chửi thề
ngườilàmbánhgừng
cậu học trò
người mẹ
tôi chán ghét
kẻ ngu khệnh khạng ích kỷ
ngăn cản hàng xóm
cô y tá ngủ quên
trên xác chết đứa bé

những con đường chạy băng qua cát
những dòng sông xuyên lục địa đầy bụi
và nước
những lối đi vất vả dẫn qua vùng cát mùn
mây in bóng trên đất
tôi như trong hư ảo
lưỡi dao thượng tầng không khí
thi sĩ nhẫn tâm gây ra hư hao
trong dòng suối đen tuyền
những chế độ những đồ chơi
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tôi muốn chúng

tôi muốn bay

tôi muốn chú tâm kiểm soát những tầm thường
không để chúng kéo tôi xuống
điều vụn vặt

những thung lũng kéo dài dẹp xuống
với đá nham thạch núi lửa
trông hoang tàn thê lương
những vũng ẩm mốc từ sự hủy hoại
*
Ánh sáng nằm vắt ngang màu đo đỏ
nâu
những con đường băng vào
thảo nguyên bụi mờ

trống vắng
quá nhiều khoảng rộng sau vùng đất hẹp
bay qua cao nguyên đất sét tôi ngưỡng mộ những dấu tích
trận chiến
trận chiến của biển tạo ra
nghĩa địa chôn hàng tỷ sinh vật
vùng đất hoang vu gồ ghề
lởm chởm
uy quyền

nghiền nát
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Bird's Eye
Light lines across the reddish
brown
roads break thru
velddust
emptiness
( so much space after the cramp
too many calls in the street
too many pushing outside the queue
( too many queues
fever as the halfbaked loaf collapses
( curse the baker
the gingerbreadman
the schoolboy
the mother

i am sick
of the strutting selfish
oaf who blocks his neighbour
the nurse who fall asleep
over the dying baby

roads lead across the sand
transcontinerntal rivers of dust
and water
sweat passes onto the sandy bed
cloud shadows the floor
i'm in a bubble
knife stratosphere
merciless singer causing havoc
in the jetstream
419

Tuyển Tập Thơ Châu Phi. Phần 1: Nam Phi. Ngu Yên. Tập 16.
these systems these baubles
i want them
i want fly

i want more control over the trivial
they must not drag me down
pettifogging

the valleys stretch flatnosed
with meteorite craters
gaunt declensions
musty voves
of devastation

*
light lines across the reddish
brown
roads break thru velddust

emptiness
so much space after the cramp

flying over the karoo i admire
scars
of battle
tectonic ocean battle
billion plankton burialground
rough sandy waste
rough
grinding
grandeur
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Đàn Ngựa Trắng Hóa Đốm Ingrid
Đứa bé là bóng đen của những
người lính canh mang súng,
giống lính Ả Rập cầm dùi cui
đứa bé chứng kiến các hội đồng
và luật lệ thi hành
đứa bé nhìn chăm chú qua cửa sổ
nhà vào trái tim của mẹ
đứa bé này chạy khắp nơi
chỉ muốn ra chơi dưới
nắng mặt trời ở Nyanga
đứa bé lớn lên vẫn lê la
khắp Châu Phi
đứa bé trưởng thành qua cuộc hành trình lớn
khắp thế giới không bằng lối đi
Ingrid Jonker (1)

1.
Đàn ngựa trắng
nước xanh lá cây
rác rưới bay trong gió
núi blouberg chồm hỗm ngồi
không cố tình che ngang cảnh vịnh
mỏ neo rỉ sét
vẫn giữ vững khi sóng đập cao
khi thủy triều động
tháng năm tiếp nối tháng năm:
ngươi không chống nổi cơn nước lên xuống
ngươi bị cuốn trôi
421

Tuyển Tập Thơ Châu Phi. Phần 1: Nam Phi. Ngu Yên. Tập 16.
ngươi tự nhảy vào
ngươi gào thét
ngươi cười đùa
ngươi ảo tưởng
ngươi câm lặng
khi ngươi rơi vào cơn sóng cha ngươi
đã kêu la trong giấc ngủ
nhưng không bao giờ kể lại
không bao giờ phản bội những lời nói ông giấu dưới gối
kẹp giữa đôi chân
quá kém cỏi, cà chớn và lắt léo
ai có thể châm chước ông là kẻ canh giữ giấc mơ quê hương?
kẻ sinh ra từ đôi vú ngươi lạc lõng
Ingrid
ngươi đi vào biển cả
không trở về
đây
trong bóng che của núi
giữa ngọn đảo và vịnh biển
ngươi hả miệng
trái tim ngập lụt suốt đời
còn bao nhiêu trẻ em phải bị chết đuối?
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2.
Hàng đá đen vỡ ra thịnh nộ
nhưng câm lặng như nước mắt ngươi
hải âu quất roi mạnh
gió quất roi
ác độc mà trong sạch
thành phố hoang tàn
thời giờ nhàm chán
tàu du lịch buồn
thích thú điều kỳ lạ
về bộ lông cừu ở hướng đông nam
ta say rồi
mất thời giờ chúc mừng ông cảnh sát trưởng xử phạt
bánh xe công lý bế tắc
chúc mừng men say
lục lọi ra bí mật
hợp đồng vũ khí
chúc mừng lý lẽ tắt điện
say chúc mừng
kẻ độc tài Zim
xe đưa con trai con gái hắn xuống đây
( họ đang đói khát
say khiến con hải âu trắng mất hồn vô lý ỉa xuống Châu Phi
say cho đôi giày ống sôi sục giậm xuống
trên đầu đám chim đen
tất cả trong Ingrid
ta hoàn toàn trong đó
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tất cả trong tất cả
ta chúc mừng ngươi
đây
mặt ngươi thấy trên sách

3.
Đừng trở lại từ dưới đó
biển mặn
ngọt hơn nước mắt
hãy kết thúc bởi tảo biển
hãy kết thúc bởi lông nheo có chất iodic
ở lại thoải mái trên bãi cát lõm
chấp nhận ngươi sinh ra số mạng xấu
vô tâm hành động dại khờ
hãy chấp nhận chết đuối
một giải pháp khôn ngoan đối với tiếng phản đối ồn ào
của những người vụng về làm ra vẻ nghệ sĩ
hãy nếm tinh túy của ngươi và tìm ra mùi vị
cần mút
rồi mút
rồi mút...
hãy chấp nhận
chết sẽ làm ngươi nổi danh
chúng ta sẽ trích lời ngươi trong nghị trường
hãy chấp nhận
đất nước này say sưa châm chọc
như con bò cạp đói khổ
hãy chấp nhận
chúng ta thích thi sĩ chết
để đọc họ chơi trong lúc thảnh thơi
và thỏa mãn đòi hỏi
được tôn sùng
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gói thơ họ vào khuôn khổ trường học
bằm họ thành thịt vụn như thịt nướng dính chất thải sau cơn say bí tỉ (2)
nhúng họ ngập lút vào nước xốt
nhúng họ!

nhúng họ!

4.
nhúng ngươi?

GHI:
(1) Braais: Tiếng Châu Phi tương đương với barbacue, nướng thịt ngoài trời.
Babbelas: Tiếng Châu Phi tương đương với hangover, cảm giác say khi say bí tỉ.
không biết chuyển sao cho hết nghĩa, nếu không dùng một câu quá dài, hết chất thơ
(2) Ingrid Jonker (1933-65), cô tự tử bằng cách chết đuối tại biển Cap Town. Nelson Mandela
đã đọc bài thơ của cô: The child who was shot dead by soldiers at Nyanga.
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White Horses Flecking Ingrid
Three Anchor Bay / Moullie Point (19 February 2008)
The child is the dark shadow of the
soldiers on guard with their rifles,
Saracens and batons
the child is present at all assemblies
and law-giving
The child peers through the windows of
houses and into the hearts of mother
this child who wanted only to play in
the sun at Nyanga is everywhere
the child grown to the man treks on
through all Africa
The child grown into a giant journeys
over the whole world without pass
Ingrid Jonker

1.
White horses
green water
rubbish shivers in the wind
blouberg squats
undifferentiated blocks across the bay
rusted anchor
still holds ground against the surf
against the tide
Year after year:
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you could not stand against the tide
you were sucked in
you threw yourself in
you screamed
you laughed
you bubbled
you were silent
once you entered the waves your father
shouted in his sleep
but he never spoke
never betrayed the words he slept with under his pillow
between his legs
so mean and nasty and twisted
who could credit he was guardian of the nation's dreams?
begetter of your lonely breasts
Ingrid
you walked into the sea
you did not walk back
here
in the shadow of the mountain
between the island and the bay
you opened your mouth
your heart flooded for good
how many more lost children have drowned?
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2.
Broken black rocks rage
but mute like your tears
seagulls crack whips
wind whip
vicious and clean
forlorn city
wasted hour
cruise ship blues
enjoy the miracle
of southeasterly fleece!
i am drunk
wasted toasting the chief of police on trial
the jammed wheels of justice
toasting the fermenting ferreting out of secrets
arms deals
toasting the causes for power shutdowns
drunk toasting
the Zim dictator
his sons and daughters come down in their droves
( they're starving
drunk on the piss of the rabid white albatross trashing Africa
drunk on the boiling jackboots it brings down
on the heads of blackbirds
all in Ingrid
i'm all in
all in all
i toast you too
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here
your face on the book

3.
Don't return from down there
salt water sweeter than tears
settle for seaweed
settle for iodised eyelashes
stay comfy on a hollow sandbank
accept you were born in a bad time
callous imbecility
accept drowning's
a wise solution to the clamour
of uncouth arty men
tasting your juice and finding it tasty
wanting to suck
and suck
and suck.....
accept death made you famous
and we quote you in parliament
accept
this barbed drunken country
of famished scorpions
accept we like our poet dead
so we can study them a leisure
and make cuts
- make cults
package their poems in red tape for schools
make mince meat of them for babbelas braais
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Tuyển Tập Thơ Châu Phi. Phần 1: Nam Phi. Ngu Yên. Tập 16.
drown them!

drown them!

4.
Drown you?
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Kinh Doanh
Hãy tưởng tượng những giấc mơ
từ những người khai hầm vàng của ngươi
hãy tưởng tượng những giấc mơ
của phu đào mỏ
hãy tưởng tượng
những giấc mơ của người khai hầm vàng
hãy tưởng tượng những giấc mơ
*
trước tiên
ngươi được mở ra
và nghỉ ngơi
bất chấp bóng ngươi in trên tường
đồng hồ mặt trời
trục chính là xương thịt
ngươi đeo gương râm
bảo vệ mắt
đứng dưới nắng
mặc quần
đan chiếc cà vạt bằng vàng
để quấn vòng qua vai
chiếc cà vạt làm bằng sợi chỉ vàng
nhiều sợi chỉ
hàng triệu
sáng óng ánh
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nắng chan chan chiếu sợi chỉ chói lói
thú vị
ngươi thắt cà vạt
gấp thành nếp lóng lánh
lớp này chồng lên lớp kia bằng chỉ kim loại
cho đến khi cà vạt vàng thắt nút
dưới yết hầu
ngộp khó thở
cho đến khi cà vạt vàng rực rỡ
siết cổ ngươi
Rồi gương râm ngươi đeo che mát
bảo vệ mắt nhìn thẳng
vào nắng nóng chói chang
rơi xuống và gãy
bị đập nát
bên cạnh viên gạch đáng quí
đồ cổ hiếm
một khối bằng vàng
dằn trên trang sách
( xé ra từ cuốn giao dịch)
trên đó viết rằng:
hãy tưởng tượng giấc mơ được mơ bởi
những ai đào mỏ vàng của ngươi
hãy tưởng tượng đi
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Business
Imagine the dreams
of those who mined your gold
imagine the dreams of those
who mined
imagine
the dreams of those who mined your gold
imagine the dreams
*
at first
you were open
and relaxed despite
your shadow on the wall
the sundial
shafting flesh
you wore shades for
protection
and stood in the sun
with your pants on
and made a golden tie
to drape round your shoulders
a tie of golden threads
many threads million of
brilliant particles
pure sun turned to shinny threads of
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pleasure
you draped the tie
folding the glittering strands
layer upon layer of threaded metal
till the golden tie was knotted
round your throat
throttling
denying you breath
till your golden glittering tie
streaked with red
strangled you
and the shades you wore for protection
defending your sight against
pure burning light
fell and cracked
were smashed
beside a brick of treasure
bric à brac
a golden block
laying upon a page ( torn from the book of deals )
on which was written:
imagine the dreams dreamt by those
who mined your gold
imagine

434

Tuyển Tập Thơ Châu Phi. Phần 1: Nam Phi. Ngu Yên. Tập 16.

Cuốn Theo
Trong những ngày âm u tĩnh mịch
cây cành đong đưa hững hờ
từng hồi gió thoảng mát
phơi phới cửa sổ nhà
màn phất phơ,
vài cơn lốc nhẹ lai vảng
lá dường như thì thào
xúc động nào chạm đến tận mai sau?
âm vang nào gợi lại linh cảm đầu đời
có lẽ tốt nhất là đi ngủ
em nằm xuống như dàn chuông reo và nhạc
phong linh hòa tấu dọc theo đôi chân
theo cặp đùi
sưởi ấm cánh tay và bàn tay đan lại
trong khi bên ngoài
đường xá lầu cao cây cối
chỉ mang tên cho em
gọi
em chìm sâu hơn
mỗi sớ thịt
phập phồng vào
giấc mơ say đắm
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Rolling
On quiet gray days
when trees hang listless
and the breeze that so often
lightens your window
is slack,
slight eddies come upon
the leaves like murmurs
what movement can cut through to the future?
what voice can call up the spirits of birth?
it may seem the only true growth is sleep
you lie down as bells and other music
chime along your legs
your thighs
warming your arms your curled hands
while outside
the street the building the trees
are only names you
dictate
you roll deeper
each muscle
ebbing into
dreamfulness
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Đôi Khi Mạng Che mặt
Đôi khi mạng che mặt từ từ hé ra
Đôi khi mạng che mặt tụt xuống
Đôi khi mạng che mặt bị rách
trong một cử động
*
một cơn sóng tạo thành
sóng lớn
dựng tới đỉnh cao
rồi đập xuống
tiếp theo là lắng yên
- mặt biển gió động hay êm đềm
nhấp nhô
thủy triều mới lên và
con sóng khác tạo ra
*
Cậu thanh niên câu được con cá
cá nhỏ
anh ta cười thích thú
quăng trả lại biển
( cá quá nhỏ để ăn )
hoặc thảy nó vào thùng
dùng làm mồi
( anh ta còn mơ câu cá lớn )
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*
Đôi khi mạng che nhường mạng che khác
Đôi khi mạng che quyết định mở ra
Đôi khi chúng ta không nghĩ mạng che
là mạng che
Đôi khi mạng che đẹp quá
chúng ta khăng khăng đeo nó

Sometimes The Veil
Sometimes the veil fades slowly
Sometimes the veil slips
Sometimes the veil is ripped
in one motion
*
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a wave forms
swells
reaches its high point
the breaking
is followed by a lull
- a windy or calm surface
rocking
the new tide rises and
another wave forms
*
a young man catches a fish
a small fish
he laughs excitedly
throws it back into the ocean
( it is too small to eat )
or tosses it into a can
to be used as bait
( he still dreams of a big fish )
*
Sometimes the veil yields to another veil
Sometimes the veil decides to unveil
Sometimes we cannot believe the veil
is a veil
Sometimes the veil is so beautiful
we insist on it

439

Tuyển Tập Thơ Châu Phi. Phần 1: Nam Phi. Ngu Yên. Tập 16.

Từ Những Đầu Cành Những Nhánh Cây Đen
Lửa
cháy ngan g dố
c
xuố
n
g
dưới
mái
che
gi
ữa
kẽ
n
ứ
t
đốt trọn chồi và cành cây
cỏ và hoa
l ửa cháy phừng cả núi
nấu chảy nước tinh túy
vào những cục tròn cứng
như than đen đầy muội
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hàng cây hoa Quốc Phi (1)
vấy mực
trần trụi
xương xẩu
cành tréo lẹo chỉ cho du khách
bị đốt cháy ( mất
khinh thị )
những cành bị cháy đen đưa lên
trong ánh sáng
ở mỗi đầu cành
rực sáng
đứa trẻ thanh xuân

GHI:
(1) Protea: Loài hoa đại diện cho Nam Phi.

From The Tips of Blackened Branches
Fire
ac r os

s the s l o
pe
s

under
over
hangs
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bet
ween
cre
vic
e
s
devouring shoots and branches
grass and flowers
f re blistering the mountain
squeeze juice
into hard balls
of sooty charcoal
protea trees
inky bare
gnarled
branch tangles to show the traveller
burnt
(loss
disdain )
blackened arms lifting
to the light
at each tip
glowing
a green child
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Trích:
http://peonymoon.wordpress.com/tag/allan-kolski-horwitz-poet/

Kiến Lửa
Đàn kiến lửa đến lúc buổi sáng
thấy loài người còn say ngủ trên giường
kiến gõ đập cửa
người từ chối mở
kiến đào xuyên qua
chiếm ngụ phòng khách
người phản kháng
đòi hỏi chủ quyền
kiến đến giương hai càng
kiến giữ vững trật tự
đưa lệnh tòa án
lệnh của kiến
người xem xét kỹ tên lệnh tòa
cắm cúi đọc nội dung
bàn tán thì thầm trong góc phòng
kiến lửa gia tăng hiếu động
lệnh tòa thấm nước mắt trẻ thơ
nước mũi bà già
kiến lửa la to:
tránh ra
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cho chúng tao làm việc
người chạy trốn về phòng ngủ
khóa cửa
rình nhìn qua lỗ khóa
kiến lửa nổi giận
khí tồn tại não
chúng càng đỏ hơn
người rúc vào buồng tắm
dùng bồn cầu phòng thủ
ngăn chận lửa cháy
kiến phá cửa
chất giường và tủ lạnh
đầy nơi đầu cầu thang
kiến từng đàn vát đồ chơi nồi ấm
vải vóc sách vở truyền hình tất găng
chận nghẹt cầu thang
người trở nên ngu dại
an ủi con cái
tự an ủi mình
rồi khóc lớn tiếng:
mày dám tống chúng tao ra đường sao!
mày dám bỏ chúng tao ngoài trời lạnh sao!
nhưng kiến dọn sạch tòa lầu
đánh hơi bụi trong góc nhà
lau mạng nhện trên tủ
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vừa làm việc kiến vừa hát:
hãy trả tiền thuê nhà! hãy trả tiền điện!
hãy trả tất cả rồi chúng tao sẽ biến mất sau vách tường
hãy trả tất cả chúng tao sẽ ra đi
người nghèo người say người lười
bỏ mặc chúng mày với chúng mày
còn con người
kẻ muốn trả nhưng không trả nổi
kẻ trả nổi nhưng không muốn trả
đám người nghèo trong khu ổ chuột
nhìn đàn kiến lửa huênh hoang
nghiến răng
quá trễ để nói
quá trễ để tụ họp:
tất cả bị tàn phá
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Red Ants
The red ants come in the morning
they find the people asleep in their beds
the red ants hammer on the doors
the people refuse to open their doors
the red ants bore through
and enter the living rooms
the people protest
demand to know on whose authority
they come with their pincers
the red ants hold up an order
a court order
their order
the people examine the letterhead
pore over its contents
whisper in corners
the red ants grow restless
the order now stained with children’s tears
grandmothers’ snot
the red ants shout:
clear out
we must do our work
the people run to their bedrooms
446

Tuyển Tập Thơ Châu Phi. Phần 1: Nam Phi. Ngu Yên. Tập 16.
lock the doors
peer through the keyholes
the red ants fume
acid builds up their heads
they grow redder
the people huddle in bathrooms
barricade toilets
block fire escapes
the red ants dissolve the doors
pile beds and fridges
onto the landings
the red ants swarm over their toys their pots
till their linen their books their tvs their socks
jam up the landings
the people are befuddled
try to comfort their kids
try to comfort themselves
then the people cry out:
don’t you dare throw us into the street!
don’t you dare dump us in the cold!
but the red ants clear the building
snort the dust in the corners
scour webs from the cupboards
and while they work the red ants sing:
pay your rent! pay your lights!
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pay everything and we will disappear into the walls
pay everything and we will leave you
poor ones drunk ones lazy ones
leave you to yourselves
and the people
the ones who want to pay but cannot
the ones who can pay but do not
the poor people of the slums
watch the red ants swagger
bits and pieces between their mandibles
too late to talk
too late to organize:
everything’s smashed
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Donald Parenzee *
______________________________________________________________________________

PARENZEE, DONALD
Là kiến trúc sư và học về nghệ thuật kiến trúc.
Thi sĩ nam Phi.
Thành viên của hội Văn bút Quốc hội Châu Phi.
Sinh sống tại Observatory, cape Town.
Tác phẩm:
- Driven To Work
- No Free Sleeping

_____________________________________________________________________________
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Mất Mát Hiển Hiện
Đốt điếu thuốc người đàn ông
bụm hai tay che lửa,
giữ lấy như cầm thế giới trong lòng tay.
Tôi theo dõi, không nói gì, thế giới nhỏ
bừng sáng, mờ dần rồi tắt ngúm.
Suốt đêm còn lại tôi cố gắng tìm nó
bằng thì thào, gọi thầm, bài hát tình yêu,
rút ra từ chữ nghĩa thâm thúy. Trầm tư.
Một lúc nào, giữa bình minh, tôi duỗi bàn tay ra
nhìn thấy nó trong đó, vẫn chưa ngủ.

An Apparent Loss
Lighting the cigarette the man
cupped his hand around the flame,
held it like a word in his fleshy palm.
I watched, said nothing, the little world
flared up, paled and was gone.
For the rest of the night I tried to find it
with whispers, low shouts. songs of love,
extracts from profound texts. Analyses.
Some time, at dawn, I stretched out a hand
and found him there, not yet asleep.
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Điều Tôi Thấy
Trong con lạch dọc theo xa lộ
người đàn ông làm thịt con bò.
Băng qua nhanh, còn một phút cách thủ đô
tôi không dám đạp thắng
Tôi thấy hắn qua gương chiếu hậu
sau đuôi mắt trái, bưu kiện trên ghế,
hắn làm bằng đôi tay rành nghề
áo đỏ di động như lớp da bị lột.

Something I Saw
In a ditch along the highway
a man dismembering a cow.
Passing at speed, a minute from the capital
I dared not touch the break.
but I caught him in the mirror
beyond my left eye, parcels in the back seat,
working with practised hands,
his red shirt moving like a loosened skin.
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Nhà
Nơi nào trong căn nhà này
là nơi viết lách
không gian yên tĩnh
nơi mọi người gặp mặt
có không khí êm đềm?
Nơi sinh sống tự nhiên
của ý tưởng,
khoảng cách
giữa hai nhịp tim.
Tôi tìm thấy
vài khoảng trống nhỏ.

House
Where in this house
is its writing place
that calm space
where everybody meets
and the air is unadorned?
The natural habitat
of thought,
the place
between two heartbeats.
I have found
a few minor spaces.
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Không Còn Gì Nữa
Ngày nay không còn gì ảnh hưởng tôi nữa
Quyết định nẩy ra trong trí rất tự nhiên
từ chối thức dậy buổi sáng.
Tất cả bạn đồng nghiệp đợi chờ trong khi tôi
chiêm bao dưới trời nắng chói.
Chẳng sao cả nơi chúng ta đi,
ngay cả cây cối bây giờ cũng câm nín.
Tôi biết tín hiệu của giác quan,
câu trả lời từ trí óc.
Đều lên tiếng có lý do và tôi
không tìm ra tranh cãi nào hay hơn những việc tôi làm,
những hối hả tôi đi
đến cuối thành phố, những chuyến bay
dọc theo đường cái tôi hầu như không thấy
không gian, nhân loại, tiếng cười
mà tôi yêu nhưng ít khi nghe.
Từng bước, đợi chờ trong đêm cho tưởng tượng:
vô ích mất thời giờ giống như tôi không biết
thật ra tôi phải nói điều gì,
giống như năng lực của chúng ta nổi lên
có thể luôn luôn bị kềm chế; đáng lẽ phải
đưa ra và giữ lại trong ánh sáng
và trôi chảy và nuôi dưỡng gần như
riêng tư. Không ăn thua gì những kẻ phá hoại thế giới nói
không ăn thua gì nữa. Không có gì.
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Nothing Else
Nothing else matters to me nowadays.
Decisions which springs so naturally to mind
refuse to wake in the morning.
All my fellow workers wait while I
dream on into sunlight.
It doesn't matter where we walk,
even the trees are speechless now.
I know the signals of the senses,
the answers of the mind.
All speak in reason and I
can find no slick argument for the things I do,
the rushes that I make
to the ends of the city, the flights
along the roads I hardly see
to places, people, laughter
that I love and hardly hear.
Pacing, waiting at night for imagery:
fiddling with time as if I did not know
just what I have to say,
as if this emergent energy of ours
could ever be contained; it must be
lifted out and held against the light
and smoothed and nurtured almost
privately. No matter what the world-destroyers say
nothing else matter. Nothing.
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Shakeela Kingzley
_____________________________________________________________________________

KINGZLEY, SHAKEELA
Sinh 31 tháng 3 năm 1989 tại Nam Phi.
Là nghệ sĩ nhiều phương diện kể cả đạo diễn và viết văn.
Tốt nghiệp nghệ thuật tại đại học AFDA Cape Town.
Những nhà phê bình cho rằng, thơ của cô mang nhiều
nhạc tính và kinh nghiệm sống về tinh thần da đen.

_________________________________________________________________________
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Trích từ mạng:
http://www.poemhunter.com/shakeela-kingzley/biography/

Thôi Thì Em Nhắm Mắt
Em thấy anh khó ngủ
Thôi thì em nhắm mắt
Em thấy anh trong tháng ngày nhu nhược
Thôi thì em nhắm mắt
Em thấy nước mắt chảy trên má anh
Thôi thì em nhắm mắt
Em thấy anh chìm đắm khổ đau
Thôi thì em nhắm mắt
Em thấy anh mất lòng tin
Thôi thì em nhắm mắt
Em thấy anh ăn xin bên đường
Thôi thì em nhắm mắt
Em thấy anh ngủ trên nền bê-tông
Thôi thì em nhắm mắt
Em thấy anh không có cơm ăn
Thôi thì em nhắm mắt
Em thấy anh vất vả dưới trời nóng
Thôi thì em nhắm mắt
Thấy giá lạnh tê liệt chân anh
Thôi thì em nhắm mắt
Em thấy anh cố nén không khóc than
Thôi thì em nhắm mắt
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Em thấy quá nhiều trong một năm hơn người khác thấy cả một đời
Thôi thì em nhắm mắt

So I Closed My Eyes
I saw you struggle to fall asleep
So I closed my eyes
I saw you on days when you were weak
So I closed my eyes
I saw tears rolling down your cheek
So I closed my eyes
I saw you drowning in your grief
So I closed my eyes
I saw you lose faith in your belief
So I closed my eyes
I saw you begging on the street
So I closed my eyes
I saw you sleeping on concrete
So I closed my eyes
I saw you without a meal to eat
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So I closed my eyes
I saw you struggling through the heat
So I closed my eyes
Saw the cold immobilize your feet
So I closed my eyes
I saw you fighting not to weep
So I closed my eyes
I saw more in a year than most in a lifetime would see
And So, I closed my eyes
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Hãy Ôm Em Một Lúc
Anh hãy ôm em một lúc
Chỉ một lúc thôi, tưởng dường như
Tưởng dường như ngàn kiếp trước
Cho dù em không bao giờ nhớ
Nhớ được ấm nồng bao tháng năm
Từ tháng Ba đến tháng Mười Một
Tháng Mười Một là lần cuối cùng
Lần cuối và lần bắt đầu lại
Bắt đầu một mùa lạ lẫm
Một mùa như thể mùa xuân
Mùa xuân mang đời mới vào trần thế
Trần thế với tội lỗi vô căn
Tội lỗi như vô sinh như mùa thu
( Mùa thu còn gọi mùa lá rụng)
Mùa lá rụng, khi anh ta ngã xuống
Một thiên thần đọa đày
Một thiên thần thành đạt
Hay là thành đạt điều mất mát?
Mất mát một ngày
Mất mát một đời
Một đời chấm dứt như ngày chuyển sang đêm
Đêm luôn luôn đen tối
Đen tối kêu gọi nhắm mắt
Mắt nhắm đợi chờ hứa hẹn bình minh
Và bình minh sẽ đến
Nhưng một số người vẫn tiếp tục ngủ
Giấc ngủ đang say không thức dậy
Hãy gọi em ra khỏi giấc mơ
Giấc mơ của truyện không được kể
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Câu truyện cắt ngắn ngủi
Ngắn ngủi bằng nhịp trái tim
Trái tim không nhịp đập
Tốt hơn nên xin phúc lành
phúc lành ban lời khuyên sống lâu
Không làm giảm bớt lòng khao khát
Nhưng em vẫn thuộc về anh ta
Anh cười với em cả ngày lẫn đêm
Đêm, em đã quen là ngày không ánh sáng
Một ôm chặt sáng lạn, một ôm choàng chân tình
Hãy ôm em để em không còn sợ chấm dứt
Chấm dứt ao ước này, hãy ôm em lần nữa

Hold Me For A Moment
You held me for a moment
For just a moment it would seem
It seems like forever ago
Although I could never remember
Remember those warm-filled months
Between March and November
November was the end
The end and a new beginning
Beginning of a new season
A season such as Spring
As Spring would bring new life into the world
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A world with unreasonable sin
A sin as lifeless as Autumn
(Autumn to some called Fall)
Fall, when he would fall
A fallen angel,
An angel gained
Or gaining a loss?
The loss of a day,
The loss of a life
A life that would end as the day turns to night
The night always dark
The dark calls for closed eyes
Eyes that await the promise of a sunrise
And so the sun would rise
But some still remain asleep
A deep sleep they will not wake
Wake me up from this dream
Dreams of an untold story
A story was cut short
Shortness of a heartbeat
A heart with no beat
Better count your blessings
Blessed life-long lessons
Not to lessen the longing
But I still belong to him
He smiles upon me all day all night
The night, I am used to days without light
A light grip, a solid hold
Hold me so that I don't fear no end
End this yearning, hold me for a moment again
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Thư Khiếu Nại
Kinh gửi người có thẩm quyền
Đây là thư khiến nại
Như vầy Tôi được hứa muốn điều gì cũng được
Không bị theo dõi không bị cản ngăn,
Nhưng tôi cảm thấy bị lừa gạt
Vì thế giới tuyên bố tôi tự do
Nhưng khi tôi mặc y phục tôi thích
Sao người ta nhìn tôi đăm đăm?
Khi lời nói thốt ra khỏi miệng
Giống như là tôi đã giết người
Nếu liên quan tình dục, ma túy hoặc bạo động
Những chuyện này xã hội không quan tâm
Nhưng những chuyện khác họ mù quáng
Ngay cả không thấy việc tôi hư cấu
Mỗi nét cọ sơn là một bức tranh
Trình bày cho họ nghệ thuật vẽ
Đó là lý do tôi cần được công nhận
bằng niềm tin, nghề nghiệp và chủng tộc
Có phải tôi có thể làm người
Không bị truy lùng mất nhân cách?
Thưa ông, tôi chỉ muốn tự do
Thoát khỏi sự mong đợi của họ
Thoát khỏi quan niệm của họ
Thoát khỏi hình ảnh
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của tôi trong trí họ
Tự do nói ra những gì tôi giấu kín.
Làm sao tôi có thể nhảy
khi đôi tay bị cầm chặt
Rồi khi tôi bắt đầu yêu đương
Cũng chuông ấy rung lên báo động
Vì sao lại quá sức khó khăn
Để mở rộng khe nứt cứng nhắc
Họ có muốn tôi vất bỏ cọ sơn
Cho họ hoàn tất tranh tôi vẽ?
Mãi mãi là người bạn chân thành
Tôichỉmuốntựdo

A Letter of Complaint
To whom it may concern
This is a letter of complaint
See I was told I could be whatever I want
Without any trails or restraint,
But why do I feel so deceived
When the world says that I'm free
And so I dress to my liking
Only to find eyes glued to me?
And when the words escape me
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It's as though I've killed a man
When its about sex, drugs or violence
That's when society gives a damn
But other times they are blind
And cannot even see my fiction
Each stroke of my brush is a painting
To show them my own depiction
And why do I need to be labelled
By my beliefs, background or race
Can't I just be a human
Without any trace of debase?
See I just want to be free
Free from their expectations
Free from their ideals
Free from the image
of myself in their minds
Free to express what I conceal
How can I dance,
with this grip around arm
And when I begin to fall in love
Off goes that same alarm
Why is it such a struggle
To expand this rigid fissure
Do they want me to drop my brush
So that they can complete my picture?
Yours ever so faithfully,
Ijustneedtobefree
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Trích:
http://www.poetrysoup.com/poems_poets/poems_by_poet.aspx?ID=36748

Vừa Ngọt Vừa Đắng
Vừa ngọt vừa đắng
Đắng nhiều hơn ngọt một chút
như khi em nhớ anh
Nhưng anh đang ở với họ
Và anh càng ôm chặt chừng nào
họ càng nhanh chóng rời bỏ
Ngồi ké ghế sau xe
Chỗ an toàn và bảo đảm
Nhưng mùi vị ngồi phía trước
Nói rằng hồi hộp nhưng lôi cuốn
Nguy hiểm vì mong muốn
Thay đổi bụi bặm thành trong lành
Đây là thú vị chua chát
Rót nước cốt chanh vào miệng
Một chút sợ sệt, cảm giác kinh hoàng
Bầu trời màu xanh trong mùa đông xám
Và mưa mùa hè
Sau cùng mặt trời lên nắng
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Bittersweet
Bittersweet,
A little more bitter than sweet
Like when you miss them
But you're with them
And the tighter you hold on
The sooner they be gone
A ride in the backseat,
Safely placed and secured
But a taste of the front
Said to thrill and allure
It's risky to want more
Then turn dusty to pure
It's a sour treat,
The juicy lemon in your jaw
Slightly scared, with a feeling of awe
The blue sky on a winters day
And the summer rain
Through the suns ray
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Trong Vùng Đất Ánh Sáng
Khi em nói em yêu anh nghĩa là không giống một ai khác
Tình không đến từ trí tưởng không đến từ trái tim
Nhưng đến từ thăm thẳm tự linh hồn
Em yêu anh bằng vô tư con trẻ bằng tính vui đùa của bé thơ
Như mơ mộng tuổi thanh xuân vừa lớn như hài lòng trên môi phụ nữ cười
Tình nẩy nở trong em mỗi lúc nhìn mắt anh đắm đuối
Tình ôm choàng rồi trói buộc em muôn lối khác nhau
Tình lấp lánh trên sông như mặt trời chỉ có thể sáng hơn
Như hồi hộp dòng thác rơi khiến bè trôi bất ổn
Tình tỏa sức mạnh cho rừng xanh càng xanh tươi
Chiếu sáng đại dương cho âm điệu hoàn toàn êm ái
Tình cho thấy cảnh bóng trời đêm, nhiều huyền dịu hơn đã tưởng
Dìu em vào giấc ngủ rồi dẫn đến chiêm bao vùi sâu đắm say
Tình cho em thoải mái và bình yên tâm trí
Bao quanh tất cả niềm tin và gia tăng sức mạnh liên kết thánh thần
Tình em trọn vẹn vượt lên những gì đã kể bên trên
Không cách nào khác trong thế gian để tình em mở đầu diễn tả
Em không muốn nói sẽ yêu anh suốt đời, cứ để thời gian chứng minh
Ở một nơi em thật sự yêu anh, thời giờ không hiện hữu
Đó là vùng đất ánh sáng chỉ dành cho tình yêu sinh tồn
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In The Land of Light
When I tell you that I love you I mean it like NO other
It does not come from my mind nor my heart,
But from deep within my soul
I love you with the innocence of an infant and the playfulness of a child
Like the day dream of a teenager and the content in a woman's smile
It's a love that grows within me every time I meet your gaze
A love that embraces and binds me in so many different ways
A love that sparkles on the river like the sun could only get brighter
As breathtaking as the waterfalls that make discomforts lighter
A love that has the power to make the forrests much more greener
That illuminates the ocean and makes all melodies sound sweeter
A love that views the night sky, more magical than it seems
That allows me to fall sleep and have the most enchanting dreams
A love that puts me at ease and gives me peace of mind
It encompasses all of my beliefs and strengthens bonds to the Divine
This love in its entirety was not even portrayed above
As there is no earthly way to even begin to describe my love
I cannot say that I will love you forever, as that is a time to measure
In the place that I truly love you, time does not exist
It is in the land of light where only this love subsists
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Ronelda Kamfer
_____________________________________________________________________________

KAMFER, RONELDA.
Sinh 16 tháng 6 năm 1981,
tại Blacheath, kaapprovinse, Nam Phi.
Sau dọn về Cape Flats.
Theo học đại học Western Cape.
Hành nghề hầu bàn, y tá, tiếp thị cho công ty

Tác Phẩm:
- Nuwe Stemme 3, 2005
- My Ousie is 'n blom, 2005
- Noudat Slapende Honde, 2008
- Grond / Santekraam, 2011
___________________________________________________________________________
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Trích: http://www.poetryinternationalweb.net/pi/site/poet/item/13273/10/Ronelda-Kamfer

Thằng Bé Cardo
" Họ nói với tôi nên sợ người da trắng, nhưng chính người cùng giống nòi tôi
gây ra tất cả những chết chóc nơi này "
Tupac Amaru Shakur
Bé Cardo ra đời
không được dự tính
mẹ nó mới 16 tuổi
cha nó là nhà xây cất nổi danh
bà nội làm ở quày tính tiền
ông nội ghẻ uống rượu cho quên đau đớn
Cardo là đứa bé kháu khỉnh
da ngăm đen có đôi mắt sáng
xinh đẹp đủ để nói tiếng Anh
bé thích chơi trò stokkies
và trò vrottie eier ngoài đường
ông Tietie Gawa ở hãng xe nói
Cardo xuống từ trời
Vào buổi chiều ngày đầu tiên Cardo
đến trường lớn
học trò chơi đốt pháo trên đường đi
Cardo nhìn thấy qua cửa sổ
viên đạn bắn xuyên vào cổ họng
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mẹ của bé không khóc
các chính trị gia tưởng niệm trồng một cây con
Bác sĩ ở Cape nhổ lên
rồi quăng vào một nơi cùng với
những giấc mơ của Cap Town nằm
dài trên đất Cape.

Little Cardo
for Alfonso Cloete and Velencia Farmer
They say it’s the whiteman I should fear, but it’s my own kind
doing all the killing here.
Tupac Amaru Shakur
Cardo was born
but not expected
his mother was sixteen
and his father community builder of the year
his grandmother was a cashier
and his stepgrandfather drank to ease the pain
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Cardo was a beautiful child
with dark skin and light eyes
beautiful enough to speak English
he liked playing drie stokkies
and vrottie eier in the street
Tietie Gawa from the mobile said
that Cardo was heaven sent
On the eve of Cardo’s first day
at big school
schoolboys were playing with crackers in the street
Cardo looked through the window
the bullet lodged in his throat
his mother did not cry
the politicians planted a sapling
the Cape Doctor uprooted it
and threw it where the rest
of Cape Town's dreams lay
on the Cape flats
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Bà Nội Trợ
dì Doris, bà nội trợ điển hình
thả con xuống trường mỗi sáng
mặc quần yếm ca-rô hồng, quấn tóc kẹp màu xanh
dì nấu ăn, lau rửa, giặt đồ
dì là bà nội trợ
một ngày tháng Sáu trời mưa dì Doris
làm việc nhà bình thường, giặt áo quần và lau cửa sổ
tưới cây trước hàng hiên
một lát sau xe thùng cảnh sát và hai xe tang ở Tygerberg đến
ngừng trước cửa nhà dì
ba chiếc bao bọc xác nằm trên cáng được đẩy ra
một lớn và hai nhỏ
lần đầu tiên trong năm
dì Doris mặc áo dài hoa với tóc uốn cong gợi cảm
chạy dài xuống lưng
dì bị còng tay rồi đẩy lên xe cảnh sát
nói với đám đông tò mò muốn tìm gì thì tìm
nhà dì rất sạch sẽ
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The Housewife
auntie Doris was a typical housewife
dropping her kids off at school every morning
dressed in a pink check overall, big green rollers in her hair
she cooked and cleaned and did her laundry
she was a housewife
one rainy day in June auntie Doris
did her regular housework, washing the clothes and the windows
watering the plants on her stoep
later a police van and two Tygerberg mortuary vans
pulled up in front of her house
three body bags on stretchers were pushed out
one big and two small
for the first time in years
auntie Doris wore a floral dress with her hair in luscious curls
down her back
she was handcuffed and climbed into the police van
telling the nosey crowd that we can look all we want
her house is clean
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Thiếu Nữ Nhà lành
Thiếu nữ nhà lành không vào băng đảng
không mang bầu tuổi 13
không xâm mình
không hút cần sa
không chơi thuốc ghiền
không làm tình với thầy giáo
hoặc tài xế tắc-xi
không làm việc ở Shoprite
không làm người dọn vệ sinh
thiếu nữ nhà lành không sống ở Cape Flats

Good Girls
Good girls don’t join gangs
they don’t get pregnant at thirteen
they don’t wear tjappies
they don’t smoke weed
they don’t do meth
they don’t have sex with their teachers
or with taxi drivers
they don’t work for Shoprite
they are not the cleaners
good girls don’t live on the Cape Flats.
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Chúc Ngủ Ngon
Chúc cho đêm đen giúp bạn tốt lành
Chúc cho im lặng mang đến bình an
Chúc cho tiếng động và chiếc bóng trong tối
Đưa bạn vào trọn giấc ngủ thiêng đường
Và chúc bạn mơ những giấc mơ
Và không bao giờ chỉ là giấc ngủ

Goodnight
May the darkness treat you well
May silence mean peace
May the sounds and the shadows in the dark
Send you off into a heavenly sleep
And may you dream dreams
And never just sleep
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Gcina Mhlophe
_____________________________________________________________________________

MHLOPHE, GCINA
Sinh năm 1959 tại Hammarsdale, KwaZuluNatal, Nam Phi.
Người đấu tranh nhân quyền nổi tiếng. Là
nhà văn, nhà thơ, diễn viên và đạo diễn.
Trình diễn nhiều nơi trên thế giới Đức, Pháp,
Ý, Swahili và Nhật.
Sử dụng nhiều ngôn ngữ Anh văn,
Afrikaans, Zulu, Xhosa.
Nhận nhiều giải thưởng quan trọng như:



Book Chat Award for Molo Zoleka
OBBIE Theatrical Award (New
York) for Born in the RSA
 Fringe First Award (Edinburgh) for
Have you seen Zandile?
 Joseph Jefferson Award for Best
Actress (Chicago) for Have you seen
Zandile?
 Sony Award for Radio Drama from
BBC Radio Africa for Have you seen
Zandile?
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Tác Phẩm:


















Mhlophe, Gcina. Molo Zoleka New Africa Education, 1994. (Children's book)
MaZanendaba (Children's book)
Mhlophe, Gcina. The Snake with Seven Heads. Johannesburg, Skotaville Publishers,
1989. (Children's book, translated into five African languages, the English edition is
required in all South African school libraries)
Mhlophe, Gcina. Have you seen Zandile?. Portsmouth, NH: Heinemann, 1990. (Play,
based on her childhood, required in South African university libraries)
Mhlophe, Gcina. Queen of the Tortoises. Johannesburg: Skotaville, 1990. (Children's
book)
Mhlophe, Gcina. The Singing Dog. Illustrated by Erica Maritz and Andries Maritz.
Johannesburg: Skotaville, 1992. (Children's book)
Mhlophe, Gcina. Nalohima, the Deaf Tortoise. Gamsbek, 1999.
Mhlophe, Gcina. Fudukazi's Magic. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. (CD
– lyrics and music, performance)
Mhlophe, Gcina. Fudukazi's Magic. Cambridge University Press, 2000 (CD – lyrics and
music, performance, for German audiences)
Mhlophe, Gcina. Nozincwadi, Mother of Books. Maskew Miller Longman, 2001. (CD
and book, South African roadshow to rural schools)
Mhlophe, Gcina. African Mother of Christmas. Maskew Miller Longman, 2002. (CD and
book)
Mhlophe, Gcina. Love Child. Durban: University of Natal Press, 2002. (Memoir,
collection of stories)
Margaret Daymond et al. (eds). Women Writing Africa: the southern region.
Johannesburg: Witwatersrand University Press, 2002.
Mhlophe, Gcina. Stories of Africa. University of Natal Press, 2003. (Children's book)
Mhlophe, Gcina. Queen of Imbira. Maskew Miller Longman. (Children's book)
Mhlophe, Gcina . " Songs & stories of Africa – South African Music Awards Winner
2010 for Best English Kids Album – African Cream Music
______________________________________________________________________
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Thỉnh Thoảng Khi Trời Mưa
Thỉnh thoảng khi trời mưa
Tôi cười thầm
Nhớ lại thời thơ trẻ
Ngồi một mình
Thắc mắc vì sao người ta cần mặc quần áo
Thỉnh thoảng khi trời mưa
Nhớ lại
Lúc chạy dưới mưa rơi
La to: Nkce-nkce mlanjana
Khi nào tôi mới lớn?
Ngày mai, Tôi sẽ lớn lên!
Thỉnh thoảng khi trời mưa
Nhớ lại
Khi chăn dê
Chạy trốn mưa thật nhanh
Trong khi con cừu hình như thích thú
Thỉnh thoảng khi trời mưa
Nhớ lại
Khi phải cởi áo quần
Đội đống y phục lẫn sách vở
Trên đầu
Lội qua sông đi học về
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Thỉnh thoảng khi trời mưa
Hồi tưởng lại
Khi mưa lớn hàng giờ
Ngập đầy chum bầu
Chúng tôi không cần đội nước
Từ sông về trong vài ngày
Thỉnh thoảng khi trời mưa
nhiều giờ liên tục không ngừng
Nghĩ đến người ta
Những người không chỗ trú
Không có nhà
Không có cơm ăn
Chỉ hứng nước mưa uống
Thỉnh thoảng khi trời mưa
Nghĩ đến người làm bất hợp pháp
Trong những thành phố lớn
lẫn tránh xe cảnh sát trong mưa
Mong đợi trời mau tối
Tìm góc ướt nào lẫn trốn yên thân
Thỉnh thoảng khi trời mưa
Mưa dữ dội kéo theo mưa đá
Nghĩ đến đời những người tù
Trong nhà giam khắp thế giới
Rồi băn khoăn họ còn thích thú
Ngắm cầu vồng khi dứt cơn mưa
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Thỉnh thoảng khi trời mưa
Đá rơi mạnh vùi dập bãi cỏ
Không thể không nghĩ chúng như răng
Nhe nhiều răng khi đám bạn cười
Tôi cầu chúc cho mọi người khác
Cũng có đôi điều cười cho vui.

Sometimes when it rains
Sometimes when it rains
I smile to myslef
And think of times when as a child
I'd sit by myself
And wonder why people need clothes
Sometimes when it rains
I think of times
when I'd run into the rain
Shouting 'Nkce - nkce mlanjana
When will I grow?
I'll grow up tomorrow!'
Sometimes when it rains
I think of times
When I watched goats
running so fast from the rain
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While sheep seemed to enjoy it
Sometimes when it rains
I think of times
When we had to undress
Carry the small bundles of uniforms and books
On our heads
And cross the river after school.
Sometimes when it rains
I remember times
When it would rain hard for hours
And fill our drum
so we didn't have to fetch water
From the river for a day or two
Sometimes when it rains
Rains for many hours without break
I think of people
who have nowhere to go
No home of their own
And no food to eat
Only rain water to drink
Sometimes when it rains
Rains for days without break
I think of mothers
Who give birth in squatter camps
Under plastic shelters
At the mercy of cold angry winds
Sometimes when it rains
I think of 'illegal' job seekers
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in big cities
Dodging police vans in the rain
Hoping for darkness to come
So they can find some wet corner to hide in
Sometimes when it rains
Rains so hard hail joins in
I think of life prisoners
in all the jails of the world
and wonder if they still love
To see the rainbow at the end of the rain
Sometimes when it rains
With hail stones biting the grass
I can't help thinking they look like teeth
Many teeth of smiling friends
Then I wish that everyone else
Had something to smile about,
( The New African Poetry An Antology. Edited by Ojaide and Tijan M. Sallah )
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Vũ Nữ
Mẹ ơi,
họ nói với con mẹ là vũ nữ
kể rằng mẹ có đôi chân
dài rất đẹp xứng với thân hình kiều diễm
họ nói mẹ là vũ nữ
Mẹ ơi,
họ nói mẹ hát đơn ca tuyệt vời
kể rằng mẹ nhắm mắt lại
khi cảm xúc từ bài ca
rung động, rồi mẹ ngẩn mặt lên cao
họ nói mẹ là vũ nữ hấp dẫn
Mẹ ơi
họ kể lúc nào mẹ cũng dịu dàng
như tả về nhành cây Dương Liễu
phất phơ yểu điệu trên dòng nước trong veo
vào đầu xuân ấm khi nói về mẹ
họ nói mẹ là vũ nữ khoan thai
Mẹ ơi,
họ nói mẹ là vũ nữ múa đám cưới
họ kể mẹ lim dim miệng nở nụ cười
đôi tay hơi cong đưa ra phía trước
và đôi chân như tung lướt cát mềm;
tshi tshi tshitshitshitha, tshitshi tshitshitshiha
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Hay quá! Ước gì lúc đó con có mặt để xem
họ nói nhìn mẹ trình diễn rất thích thú
Mẹ ơi,
họ nói con cũng là vũ nữ
nhưng con không hiểu...
con không biết rõ vũ nữ đám cưới là gì
nhưng không còn đám cưới nữa
có rất nhiều, rất nhiều đám ma
nơi chúng con hát và múa
rất nhanh bên cạnh quan tài
bên người-giả-cô-dâu hoặc người-giả-chú-rễ
nụ cười lạ kỳ thay dòng lệ rơi
mắt chúng con long lanh nỗi báo thù, mẹ ạ.
Mẹ yêu, mẹ yêu dấu
họ nói con là vũ nữ đám ma

The Dancer
Mama,
they tell me you were a dancer
they tell me you had long
beautiful legs to carry your graceful body
they tell me you were a dancer
Mama,
they tell me you sang beautiful solos
they tell me you closed your eyes
always when the feeling of the song
was right, and lifted your face up to the sky
485

Tuyển Tập Thơ Châu Phi. Phần 1: Nam Phi. Ngu Yên. Tập 16.
they tell me you were an enchanting dancer
Mama,
they tell me you were always so gentle
they talk of a willow tree
swaying lovingly over clear running water
in early Spring when they talk of you
they tell me you were a slow dancer
Mama,
they tell me you were a wedding dancer
they tell me you smiled and closed your eyes
your arms curving outward just a little
and your feet shuffling in the sand;
tshi tshi tshitshitshitha, tshitshi tshishitshitha
O hee! How I wish I was there to see you
they tell me you were a pleasure to watch
Mama,
they tell me I am a dancer too
but I don’t know . . .
I don’t know for sure what a wedding dancer is
there are no more weddings
but many, many funerals
where we sing and dance
running fast with the coffin
of a would-be bride or a would-be groom
strange smiles have replaced our tears
our eyes are full of vengeance, Mama
Dear, dear Mama,
they tell me I am a funeral dancer
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(http://www.poetryinternationalweb.net/pi/site/poem/item/19047)

Ngợi Ca Những Người Mẹ
Nếu vầng trăng đêm nay sáng tỏ
Soi mặt tôi và hãnh diện hình hài
Chuỗi đeo cổ, võ ốc cài trên tóc
Áo dài hoa mỏng mảnh màu Châu Phi
Nếu tôi đứng trên đỉnh đồi
Rồi lớn tiếng ca ngợi
Những phụ nữ của quê hương
Đã tảo tần suốt đời lao lực
Không vì mình, vì cõi sống Châu Phi
Ai sẽ là người tôi nên ca tụng?
Có rất nhiều tên tuổi đáng vinh danh
Thật vậy, nhưng nên bắt đầu từ nơi nào?
Có phải tôi nên bắt đầu từ những người
Đã hiến dâng đời họ
Cho chúng ta sống tốt đẹp hơn
Như Lilian Ngoyis (1), Vicgtoria Mxenges (2)
Như Ruth Firsts (3)
Hoặc những phụ nữ mất chồng
Vì đảo Robben Island (4) và con cái họ lưu đày
Nhưng các bà vẫn tiếp tục tranh đấu
Như MaMotsoaledis (5), MaSisulus (6)
Như Winnie Mandelas?(7)
Hoặc tôi sẽ ngợi ca
Những người mang tinh thần bất khuất
Và khéo bắt rắn hổ sa mạc
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Như Priscilla (8), Fatima Meer (9), Beauty Mkhize (10)
Hoặc những người đổi hoang vu thành vườn rau xanh ngát
nuôi sống dân mình
Như Mamphela Ramphele (11), Ellen Khuzwayo (12)
Hoặc tên những phụ nữ
Đã phản kháng, bị giam cầm hiu quạnh khổ đau
bị tù ngục
Như Helen Joshep (12), Amina Cachalia (13), Sonya Bunting (14), Dorothy Nyembe (15)
ôi, còn biết bao nhiêu tên tuổi khác
Tôi nghĩ tới Defiance Campaign (16)
Cuốc chiến chống Beer Halls (17), say làm dân ta hư hao sức mạnh
Hoặc xây trường học chống giáo dục Bantu (18)
Và đấu tranh chống luật lệ lưu hành.
Có thể, có lẽ tôi sẽ chọn một người
Một tên tuổi nổi bật ngoài ánh sáng
Đó là Mama Nokukhanya Luthuli (19)
Có thể nếu tôi gọi lớn tên bà
Từ đỉnh đồi cao
Khi trăng đang sáng tỏ:
No-Ku-Kha-nya!
NO-KU-KHA-NYA!!!
Có lẽ tiếng gọi sẽ truyền đi trong gió
Tới tất cả những phụ nữ khác
Những người ít được nhắc đến tên
Những người bán cam bán khoai
Để nuôi con ăn học
Những người lau nền nhà và đánh bóng bàn làm việc
Ở những văn phòng trong lầu cao
Khi mọi người đang ngủ
Những người làm trong bệnh viện quá tải
Cứu sống, chùi vết thương đạn bắn và đỡ đẻ sơ sinh
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Và những người phải từ bỏ
Gia đình êm ấm đi bảo vệ màu da chủng tộc
Như Marian Sparg (20), Sheena Duncan (21)
Như Barbara Hogan (22), Jenny Schreiner (23).
Và số phận phụ nữ bị bỏ rơi nơi quê nhà ra sao
Mang con trong bụng và cõng con sau lưng
Khi chồng đổ mồ hôi trong lòng sâu hầm mõ?
Cầu chúc đời sống tất cà phụ nữ này
Được ca tụng và được thắp sáng
Khi tôi khóc lớn tiếng gọi Bà Nokukhanya
KO-KU-KHA-NYA!!!
Và chúng ta, thế hệ trẻ, xin kính chào những người mẹ
Đã cho chúng ta di sản của thời đại nữ hoàng!!!
22 tháng Tư năm 2010

GHI:
(1) Lilian Ngoyis: "Ma Ngoy" ( 25-9-1911 đến 13-3-1980 ). Nhà hoạt động xã hội Nam Phi. Đấu
tranh chống kỳ thị chủng tộc. Là phụ nữ đầu tiên được bầu vào Quốc Hội Quốc Gia Châu Phi.
(2) Vicgtoria Mxenges: (?) Tôi đoán là nhà hoạt động chính trị / xã hội / Nhân quyền.
(3) Ruth Firsts:( 4-5-1925 đến 17-8-1982 ). Nhà hoạt động nhân quyền. Một nhà trí thức đương
thời. Bị biết chết bởi bom gửi (Parcel bomb) trong lúc làm việc tại Nam Phi.
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(4) Robben Island: Đảo ở Table Bay gần cape Town , Nam Phi. Nơi nhốt tù chính trị dưới chế độ
thực dân. Ông Nelson Mandela ở tù 27 năm tại đây, trước khi trở thành tổng thống da đen đầu
tiên ở Phi Châu.
(5)MaMotsoaledis: ( 7-8-1958 ). Nhà hoạt động chính trị Nam Phi. Chống kỳ thị chủng tộc. Bị tù
đày ở Rivonia Trial. Về sau là nhân vật quan trọng giữ nhiều chức vị trong chính phủ.
(6) Masisulus: (?)
(7)Winnie Mandelas: Nhà hoạt động chính trị ở Nam Phi. Giữ nhiều chức vụ thống đốc. Chủ tịch
African National Congress Womn's League.
(8) Priscilla Mokone: Người thành lập Lutheran Women's League cho Lutheran Church ở Nam
Phi. Hoạt động nhân quyền chống lại chế độ da trắng.
(9) Fatima Meer: Nhà hoạt động nhân quyền chống chế độ kỳ thị chủng tộc.
(10) Beauty Mkhize: Lãnh tụ của cộng đồng công nhân trong tổ chức nhân quyền Transvaal
Rural Action Committee ( TRAC )
(11) Mamphela Ramphele: ( 28-12-1947). Hoạt động chính trị tại Nam Phi. Vừa hành nghề bác
sĩ vừa là doanh nhân. Phó viện trưởng của đại học Cape Town. Thành lập đảng Agang với mục
tiêu thay đổi đường lối của Quốc hội quốc gia Châu Phi.
(12) Ellen Kuzwayo: (22-6-1914 đến 19-4-2006 ). Bà hoạt động về nữ quyền và chính trị cho
Nam Phi. Là chủ tịch của Quốc hội quốc gia Phi Châu năm 1960. Là thành viên Quốc hội Nam
Phi năm 1994. Nhật ký Call Me Woman năm 1985 đoạt giải CNA.
(13) Helen Joshep: (08-04-1905 đến 25-12-1992 ). Sinh trưởng ở Anh Quốc. Dạy học ở Ấn Độ.
Đến Nam Phi năm 1931. Thành viên của Women's Auxiliary Air Force trong giai đoạn thế chiến
thứ hai. Thành lập Quốc hội dân chủ. Chống kỳ thị chủng tộc nhất là đối với phụ nữ da đen. Dẫn
đầu tổ chức Federation of South African Women trong cuộc biểu tình 20,000 phụ nữ tại Union
cuả Pretoria chống lại luật ban hành ngày 8 tháng 9 năm 1956. Ngày này về sau, Nam Phi gọi là
Ngày nữ quyền.
(14) Amina Cachalia: ( 28-6-1930 đến 31-1-2013 ). Hoạt động chống kỳ thị tại Nam Phi. Hoạt
động nữ quyền và chính trị. bạn cố tri của cựu tổng thống Nelson mandela.
(15) Sonya Bunting: (?)
(16) Dorothy Nyembe: (31-12-1931 đến 17-123-1998 ). Con gái của tù trưởng Ngedee Shezi.
Thành viên cuả Quốc hội quốc gia Châu Phi năm 1952.
(17) Defiance Campaign: Là một tổ chức lớn về chính trị chống luật lệ kỳ thị hiện hành năm
1952. Hơn 8 ngàn người tự nguyện đi vào tù để xác quyết về sự bất công của luật pháp.
(18) Beer Halls: Bia ở nam Phi.
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(19) Bantu Education Act 1953: Sau gọi là Black Education Act, nghị luật giáo dục cho da đen.
Cho phép những hành vi và chương trình học xúc phạm nhân quyền của dân bản xứ da đen. tách
biệt học vấn của da đen khỏi chương trình bình thưởng. Kể cả chương trình đại học.
(20) Mama Nokukhanya Luthuli: (1904-1996) Bà là vợ của thủ lãnh ANC, Albert Luthuli. Người
đoạt giải Nobel hoà bình năm 1961. Bà thành lập tổ chức Daughters of Africa.
(21) Marian Sparg: Là một trong vài phụ nữ gia nhập vào tổ chức Umkhonto We Sizwe, là tổ
chức vũ trang tranh đầu cho Quốc hội quốc gia Châu Phi trong giai đoạn chống kỳ thị chủng
tộc. Lưu vong trong giai đoạn 1981-1986. V Từ năm 1986 bà bì bỏ tù 25 năm. Khi được thả ra,
bà nắm giữ những vị trí quan trọng trong tổ chức NPA.
(22) Sheena Ducan: (7-12-1932 đến 4-5-2010 ). Hoạt động chống kỳ thị chủng tộc tại Nam Phi.
Thủ lãnh của tổ chức Black Sash. Nhận giải thưởng Prize For Freedom năm 1986 cùng nhiều
huy chương nhân quyền.
(23) Barbara Hogan: (28-2-1952). Cựu bộ trưởng kinh tế trong nội các của nam Phi. Bà tham
gia vào Quốc hội quốc gia Châu Phi nam 1976. 1982 bị bỏ tù 10 năm. Thả ra năm 1990 và được
trọng dụng dưới tời tổng thống Nam Phi Nelson Madela.
(24) Jenny Schreiner: (1958). Thành viên ANC, SACP, MK và NUSAS. Tổng thư ký cuả tổ chức
United Women tại Ewstern Cape, gọi là UWO.
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Praise To Our Mothers
If the moon were to shine tonight
To light up my face and show off my proud form
With beads around my neck and shells in my hair
And soft easy flowing dress with the colours of Africa
If I were to stand on top of a hill
And raise my voice in praise
Of the women of my country
Who have worked throughout their lives
Not for themselves, but for the very life of all Africans
Who would I sing my praises to?
I could quote all the names
Yes, but where do I begin?
Do I begin with the ones
Who gave their lives
So that we others may live a better life
The Lilian Ngoyis, the Vicgtoria Mxenges
The Ruth Firsts
Or the ones who have lost their men
To Robben Island and their children to exile
But carried on fighting
The MaMotsoaledis, the MaSisulus
The Winnie Mandelas?
Or maybe I would sing praises to
The ones who have had the resilience
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And cunning of a desert cobra
Priscilla Jana, Fatima Meer, Beauty Mkhize
Or the ones who turned deserts into green vegetable gardens
From which our people can eat
Mamphela Ramphele, Ellen Khuzwayo
Or would the names of the women
Who marched, suffered solitary confinement
and house arrests
Helen Joseph, Amina Cachalia, Sonya Bunting, Dorothy Nyembe,
Thoko Mngoma, Florence Matomela, Berta Mkhize,
How many more names come to mind
As I remember the Defiance Campaign
The fights against Beer Halls that suck the strength of our men
Building of alternative schools away from Bantu Education
And the fight against pass laws.
Maybe, maybe I would choose a name
Just one special name that spells out light
That of Mama Nokukhanya Luthuli
Maybe if I were to call out her name
From the top of the hill
While the moon is shining bright;
No—Ku—Kha—nya!
NO—KU—KHA—NYA!!!
Maybe my voice would be carried by the wind
To reach all the other women
Whose names are not often mentioned
The ones who sell oranges and potatoes
So their children can eat and learn
The ones who scrub floors and polish executive desktops
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In towering office blocks
While the city sleeps
The ones who work in overcrowded hospitals
Saving lives, cleaning bullet wounds and delivering new babies
And the ones who have given up
Their places of comfort and the protection of their skin colour
Marian Sparg, Sheena Duncan,
Barbara Hogan, Jenny Schreiner.
And what of the women who are stranded in their homelands
With a baby in the belly and a baby on the back
While their men are sweating in the bowels of the earth?
May the lives of all these women
Be celebrated and made to shine
When I cry out Mama Nokukhanya’s name
KO—KU—KHA—NYA!!!
And we who are young, salute our mothers
Who have given us

The heritage of their Queendom!!!
April 22, 2010
(http://www.ontheissuesmagazine.com/cafe2/article/94)
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Với Bạn Đường Chữ Nghĩa
Thật là kỳ diệu, lạ lùng và sung mãn
Khi tôi có đôi mắt để đọc
Tay để viết
và một khối tình chữ nghĩa bao la
Tôi may mắn biết nói vài ngôn ngữ lộng lẫy
Vì yêu chữ nghĩa - ngôn ngữ tổ tiên
Khi vui, chữ định nghĩa niềm vui
Khi buồn và bối rối
Chữ trở thành đất sét, cho tôi
Đào mộ rồi đắp mộ những ý tưởng rối ren
Cho đến khi thấy bình an trong tâm hồn
Nếu phải chọn giữa khóc than và đọc sách
Đa phần tôi sẽ chọn đọc
Một cuốn sách hay
Để tôi chứng minh, thay vì đau đớn và áp lực
Rất hữu hiệu!
Đã nhiều lần tôi từ chối khổ đau
Tìm tình bạn xa xôi qua nét chữ
Rất nhiều lần tôi thoát khỏi giận hờn
An ủi kích động bằng trang hoạt họa
Rất nhiều lần chiến thắng bệnh mất ngủ về đêm
Để con tim độc thoại với giấy và viết
Tìm đến bàn viết trong đêm tịch mịch
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Ngồi, chưa biết làm sao để bắt đầu
Rồi, bất chợt, chữ thiên hình vạn trạng
Đến dập dồn trên những đầu ngón tay
Tôi cảm giác toàn thân bật tiếng cười
Tôi chào đón từng vần từng chữ
Như những người bạn cũ gặp nhau
Khi họ bắt đầu quanh tôi nhảy múa
Quăng lên tường chữ trêu ghẹo lanh quanh
Tự nhủ lòng tôi sinh ra không phải để buồn chán
Đúng vậy, làm sao chán chường dám khởi sự xuyên qua
Vòng chữ nghĩa của tôi vô tận
Bạn thấy chưa, tại sao tôi mãn nguyện
Với bạn đường chữ nghĩa của tôi

In The Company Of Words
It is truly marvellous, wonderful and comforting
To know that I have eyes to read
Hands that can write
And an enormous love for words
I am lucky to be speaking a few extremely beautiful languages
For I love words – language’s ancestor
When I’m happy, words define my happiness
When I’m sad and confused
Words turn into clay and allow me
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To mound and remould my muddled up thoughts
Till I find inner peace in my soul
Had I to choose, between weeping and reading
I’d most definitely choose reading,
A good book
For I have proof, for aches and tensions
It works!
Countless times I’ve turned my back on pain
And found friends in characters from far off lands
Countless times I’ve defied anger
And caressed my nerves with an old comic book
Countless nights I’ve triumphed over insomnia
And had a heart to heart talk with my pen and paper
I come to my desk in the dead of night
I sit, without a clue as to how I wish to start
But then, before I know it, words of all types and sizes
Come rushing unto my finger tips
As I feel my whole body smile
I welcome them every single one of them
Like the good old friends that they are
When they start dancing in large circles around me
Throwing teasing wordy circles on my walls
I am convinced that I was not born to be bored
For how indeed can boredom even begin to penetrate
My timeless word circle
Now you see, why I’m so content
In the company of words
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Trang Bị Cho Thành Công
Năm tháng khi còn trẻ
Tôi mơ và mộng giấc cao xa
Nhưng chưa biết bao cao Thượng Đế dẫn tôi đến
Đôi khi thử thách kéo dài quá lâu
Nhưng tôi vốn sinh ra mang trái tim tích cực
Nên trong tim mãi mãi vang tiếng cười
Và hy vọng luôn luôn như gậy đường chống đỡ
" Dù gà không gáy, Bình Minh vẫn đến " dân tôi nói không sai
Ý nghĩa mang theo khi lớn khôn
Đã thành hình, dẫn tôi qua cuộc sống
Khi còn trẻ tôi không biết điều này
Cha mẹ trang bị cho tôi để chiến thắng
Bây giờ đã hiểu, việc làm cực nhọc và tôn trọng, sự mở đường
Nơi bạn không hề biết chuyện này có thật
Nơi học vấn cao vẫn không thể ban cho
Tôi học được dù bao lâu chỉ cần bạn muốn hiểu
Thế gian sẽ dạy cho bạn nhiều
Dù bao lâu chỉ cần bạn muốn nhận
Quà đời sẽ tìm đến biếu không

498

Tuyển Tập Thơ Châu Phi. Phần 1: Nam Phi. Ngu Yên. Tập 16.

Armed For Success
In the years of my youth,
I dreamt and I dreamt big
But I had no idea just how high God planned to take me
Sometimes the hard times seemed to last too long
But then again I was born with a joyous heart
So laughter never left my heart
And Hope will always be my walking stick
“Even when the cock does not crow, Dawn will break” my people rightfully say
The values I was brought up with
Have shaped and guided me through life
As a young person I did not know that
My parents were arming me for success
Now I know that hard work and respect, open doors
Where you did not know they even existed
Where the best education cannot take you
I have learnt that for as long as you are willing to be taught
The universe will teach you
For as long as you are willing to receive
Life’s gifts will find you
(http://gcinamhlophe.co.za/index.php/gcinamasiko-arts-and-heritage-trust/poetry )
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Ngồi Một Mình Ngẫm Nghĩ
Gần đây tôi đã có nhiều lần
Bắt gặp ngồi một mình, ngẫm nghĩ
Chẳng phải vì có nhiều thời giờ
Để ngồi yên suy tưởng Tôi là người đàn bà bận rộn với thời biểu rườm rà
Cố gắng theo sát
Thế giới nhanh động chung quanh
Nhưng rồi chẳng biết vì sao lại xảy ra
Ngay giữa lúc xô bồ hối hả
Tất cả chợt ngưng
Cho tôi thấy tôi ngồi một mình, ngẫm nghĩ
Liệu ông Tổng thống có tốt hơn chăng
Nếu ông mang tử cung và đôi vú căng sửa?
Liệu ông có cảm động bởi nhiều trẻ em trong tù
Vì nhân danh hoà bình, luật pháp và trật tự
Nếu ông có đứa con mười tuổi bị giam cầm?
Liệu mùi khói cay và máu từ vết thương trúng đạn
Làm khoái trá như đã hiện ra
Nụ cười quen thuộc trên mặt tổng thống
Nếu ông có tử cung và đôi vú căng sửa?
Tấc cả cảnh tượng hiện trong tôi
khi ngồi một mình ngẫm nghĩ
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Nghĩ đến người bạn rất thân
Khi cô còn ở trong ngục
Khao khát gặp đứa con sơ sinh
Đôi vú căng sửa đau đớn

Sitting Alone Thinking
Lately I have more than once
Found myself sitting alone, thinking
Not that I have such a lot of time
Just to sit and think –
I’m a busy woman with a heavy schedule
I have to try and keep up
With the fast world around me
But then somehow it happens
Right in the middle of all the hustle and bustle
Everything just stops
And I find myself sitting alone, thinking
Would Mr President be a better man
If he had a womb and breasts full of milk?
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Would he be impressed by the number of children jailed
All in the name of peace, law and order
If he had just one ten-year-old in jail?
Would the smell of tear-gas and bloody bullet wounds
Be so appetising as to bring
That familiar smile to the President’s face
If he had a womb and breasts full of milk?
All the visions come up to me
When I’m sitting alone thinking
Thinking of my very best friend
As she sits in a jail cell
Longing for her little baby
Her painful breasts full of milk
(http://www.poetryinternationalweb.net/pi/site/poet/item/19032/10/Gcina-Mhlophe)
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Lịch Sử Là Bi Kịch
Lịch sử là bi kịch
Đó là con quái thú nhiều đầu
Màu sắc vô số kể
Con vật mang màu da độc nhất này
Biết đánh thức lòng mơ hồ kiêu hãnh
Rồi cho kẻ khác hồi tưởng buồn phiền
Những ký ức tồi tệ
Về sử kiện khiến tổ tiên ta
lúng túng trong câm nín
Rồi cho ta cảm giác hân hoan
Bạn có nghe hồi trống vang lên dồn dập
Sâu thẳm đáy tim, với nhiều tay vô hình
Đánh cùng nhịp điệu thúc giục Gu! Gu!
Đám người khác Gu! Gu! Đám người khác nữa Gu! Gu!
Nhắc nhớ màu da, khuôn mặt, ánh mắt
Được kế thừa từ dân tộc hào hùng
Tỏa sáng ngời, lấp lánh rạng rỡ
Rồi khi lãnh tụ lên tiếng trực tiếp
Gần gũi, kích động, cảm hóa lòng
Cứ tự nhiên âu yếm tôi nếu bạn muốn
Thật vậy, thử đi. hãy chứng tỏ với nhân gian
Những lớn lao bạn đã gặt hái
Chỉ cần nhắc đến tên tôi
Và hãy nhớ bạn là ai
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Bạn từ đâu đến và sẽ về đâu
Hạnh phúc rực sáng ấm lòng tràn ngập
Ô, Tiếng cười lan xuống tận ngón chân!
Và giá trị đó rất mơ hồ trong lịch sử
Nhưng khi một đầu quái thú quay lại thét to
Ngưng! Ngưng nơi đây!
Hãy nhớ, không phải chỉ vấn đề hệ trọng
Nó còn tạo ra lịch sử của ta và dân tộc chung quanh!
Hãy ghi vào tâm trí, hãy nhớ kỹ những khổ đau tàn bạo
Và những lỗi lầm khủng khiếp
Hãy kinh nghiệm, hãy trưởng thành để chắc chắn không quay lại thời này
Khiến linh hồn ta tổn thương
Rõ ràng con tim rất thích ngăn chận và che giấu
Dùng đường này để tránh nước mắt quý báu bị dư thừa
Ôi, nước mắt chảy, không ngừng, khi con tim tan nát
Như nhìn nét gương mặt nhăn xấu xa
Của quái thú nhiều đầu
Ngẩn mặt lên cao, hăm dọa, mở rộng
Vết thương sâu hoắm và đau đớn nhất
Thúc đẩy chúng ta nghiêm túc nói
Thật vậy, lịch sử là bi kịch
Những trinh nữ được vinh danh hôm nay
Chết đau khổ đấu tranh cho quyền sống
Trong giai đoạn không giống bây giờ
Luật pháp xứ này không cho phép họ
Ngay lúc ban đầu mở miệng nói lời nào
Vua Cetshwayo (1) không ngờ chuyện xảy ra
Họ ra lệnh trinh nữ lấy chồng chiến sĩ già
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(Trinh nữ phản kháng ) Vua bắt họ xử tội chết
Hôm nay chúng ta vinh danh quí bà ở Ingcuce Regiment (2)
Ta ngưỡng mộ những nữ hào kiệt một cách chân thành
Họ không phải hy sinh đời sống một cách vô ích
Nhớ đến họ khiến chúng ta mở mắt
Đối diện với thử thách hôm nay
Đến lượt chúng ta, hỡi trẻ hỡi già
Cho ta sức mạnh và cùng nhau xây dựng dân tộc
Cho tổ tiên trong xứ sở Mthaniya tự hào
Thật vậy, lịch sử là bi kịch
Nhưng cũng là người thầy vĩ đại
Hãy can đảm lên, con cháu Châu Phi, Hãy can đảm lên!

GHI:
(1) Cetshwayo kaMpande: Vua Zulu 1872- 1879. Lảnh tụ trận chiến Anglo-Zulu, chống người da
trắng. Ông nổi danh vì đã chiến thắng lính Anh trong trận Isandlwana.
(2) Ingcuce Regime: Chế độ bắt lấy chồng già, nếu từ chối sẽ bị xử tử. Việc trọng đại xảy ra
trong năm 1876, vua Cetshwayo đã xử chết những trinh nữ kháng lệnh lấy những chiến sĩ già
nua làm chồng.
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History Is A Heavy Matter
History is a heavy matter
It is a strange animal with multiple heads
Colours too many to ever count
The creature’s unique colours have a way
Of awakening the most indescribable pride
But others bring back such sad memories
The very worst memories
Of events that left our ancestors
perplexed, speechless
And then it makes you feel so much joy
You hear massive drums pounding
Deep in your heart, with invisible hands
Beating a rhythm that goes Gu! Gu!
Another Gu! Gu! Another Gu! Gu!
Reminding you that these colours and faces and eyes
Are the proud heritage of a nation
They are shining, glittering brightly
And when one of the heads speaks directly
Come closer, go on and touch me,
Feel free to even caress me if you so wish
Yes, go on. Show off, tell the world
What a great achiever you are
Just by mentioning my name
Then remember who you are
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Where you are from and where you are going
The warm glow of a happiness so overwhelming
The smile spreads down to your very toes!
And such indescribable pride about your history
But then one of the creature’s heads turns and shouts
Stop! Stop right there!
Remember that it is not only great events
That make up your history or that of any other nation!
Apply your mind, remember well the painful atrocities
And terrible mistakes
Learn, grow and be certain not to return to those times
That hurt your very soul
It is clear that the heart loves to suppress and cover well
This way it wants to avoid wasting precious tears
Oh, how they flow, unstoppable, when the heart breaks into pieces
As it sees the ugliness on the face
Of the multi-headed beast
Head raised up high, threatening, opening
The worst and deepest wounds
Prompting us to earnestly say
Indeed, history is a heavy matter
The maidens we honour here today
Died painfully fighting for their rights
The times were not at all like today
The laws of the land did not allow them
To even begin to open their little mouths
King Cetshwayo was unprepared for what happened
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They defied the orders forcing them to marry old warriors
So he ordered them all to be killed
Today we honour the maidens of Ingcuce Regiment
Heroines we respect as we sincerely say
They did not lay down their lives in vain
Their memory inspires us to open our eyes
To face today’s challenges
It is time for us, young and old
To empower ourselves and each other to build the nation.
To make our ancestors in the land of Mthaniya proud
Yes, indeed, history is a heavy matter
But a great educator too
Courage, children of Africa, Courage!
( http://www.poetryinternationalweb.net/pi/site/poet/item/19032/10/Gcina-Mhlophe )
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Luvuyo Mkangelwa
______________________________________________________________________________
MKANGELWA, LUVUYO
Sinh năm 1977 tại Transkei, Nam Phi.
Chín tuổi dời về Cape Town sống với mẹ.
Theo học về ngành Quản Lý Nhân Sự tại Cape Technikon.
Thi sĩ nổi tiếng trong giới trẻ hiện nay.
______________________________________________________________________________
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Quan Sát
Con nít đùa với búp bê & đồ chơi
những trẻ khác đùa với bùn & bụi
Cậu bé mua kẹo & khoai lát khô
đứa khác xin ăn ở hầm tàu điện
Đàn ông này chỉ huy
đàn ông khác nghe lệnh
Người đi bộ, người cưỡi ngựa
người lái xe
kẻ chèo thuyền trong khi kẻ khác trên máy bay
Kẻ sống trong tù
người ở biệt thự
Chúng ta thở cùng bầu trời
sống trên cùng quả đất
& chết giống nhau
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Observations
Children play with dolls & toys
others play in mud and dust,
A boy buys sweets & chips,
another begs at subways
A man commands,
another complies
Someone walks, someone rides,
someone drives,
others float as other fly
Some live in cans,
others in mansions
We only breathe the same air,
live in the same planet
& die the same way.
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Những Đàn Bà Hát
Những đàn bà hát
bài ca ngợi thánh thần
cho hành trình của họ
sắp sửa lên đường
Những đàn bà hát
vỗ vào sườn xe
vỗ vào kinh thánh
bằng đôi tay nhiệt tình
như tiếng trống vang dội
Những đàn bà hát
để kềm hãm lo âu
lệnh thi hành trong ngày
Những đàn bà hát!
Những đàn bà hát
để được tự do!
Những đàn bà hát
để tự chủ lấy mình
ít nhất
trong một thoáng chốc
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The Women Sing...
The women sing
songs of worship
to make their journey
only a step away
The women sing,
banging carriage walls
& whacking their bibles
with their strong hands
for drum-like sounds
The women sing
to conquer the thoughts
of the day's orders
The women sing!
The women sing
to be free!
The women sing
to possess themselves
for a moment
at least
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Hành Trình Mỗi Ngày
Như cá sardine chết
xếp trong lon
chúng tôi đứng
Như cá Sardine chết
đổ hết ra dĩa
vài con văng ra
Rồi nhiều cá Sardine khác
từ ga chất lên đầy lon
đi đến ga phố.
Trong chiếc xe skorokoro (1)
Bánh lái lắc lư
Như tia nắng
Qua kính chắn gió
Vài cửa sổ
Chỉ còn trơ khung
Cửa bắt buộc phải mở
Áo quần rách rưới đủ màu
đầy mảnh vá kỷ niệm
màu bạc thếch
GHI: (1) Sorokoro: Xe taxi cũ hư.
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Daily Journey
Like dead sardines
In a can
We stand.
Like dead sardines
Emptied into a dish
Some get off
Then more sardines
Fill up the can from station
To station to town.
In the *skorokoro
The wheels wobble,
The windscreen's
Like sunrays
And some windows
Are mere frames.
Doors open by coercion
And worn colourful clothes
Come out with souvenir patches
Of rusty colours.
( 23 February 1996 )
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Hồn Với Hồn
( Cho con gái tôi, Athule )
Chúng tôi thở dài nhẹ nhõm
nếu như vậy vẫn chưa đủ
anh còn giấu trong tay áo điều gì
không bao giờ chịu nói chỉ bỏ đi
Con tôi khóc đong đầy nước mắt, với anh chỉ món quà nhỏ
chiếc lá mùa thu cuốn bay trong mùa xuân
luân vũ theo gió hiu hiu mùa hạ
thì thầm chuyện buồn mùa đông bên tai nàng
ủ mặt anh vào ngực con tôi ấm áp
Có phải anh tức giận vì con tôi không hiểu
những điều anh nói trước sau
trong một lần viếng thăm ngắn ngủi
& không ai có thể đổi thay
có phải anh tức giận lúc tôi vắng mặt
Có phải anh hỏi con tôi về tôi
anh có biết con tôi khóc lóc
vì anh sớm muốn từ giã chia tay
con tôi hỏi nếu anh muốn đi thật sự
bao giờ sẽ ghé về
Anh có biết con tôi rất muốn ôm anh
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& người lớn không cho, Athule
tôi nghĩ anh cần phải biết
chúng tôi nghĩ tới anh, vẫn yêu mến anh
Nhưng như anh quyết liệt từ giã
giống như những gì anh thường làm
nếu anh dự định đã đến giờ ly biệt
con à, quả thật anh ta có điều bí mật lớn lao

Soul to Soul
For my daughter, Athule
We had breathed a sigh of relief
and as if that was not enough
you had one more up your sleeve
you would never tell but just leave
Bucketfuls she wept, for you her tiny gift
an autumn leaf blown away in spring
that danced to the breeze of summer
babbled winter blues in her ear
tucking your head in her warm bosom
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Were you mad she did not understand
what you were saying all along
that you were on a brief visit
& no one could change that
were you mad at my absence
Did you try to ask her about me
do you know that she wailed
for you had earlier waved goodbye
that she asks if you've really left
whether you'll ever come by
Do you know, how she wanted to hold you
& the elders said no, Athule
I thought you should know
we think of you, still love you
But as much as you waved goodbye
it looked like just your usual play
if you meant it was time to leave
my girl, you had one hell of a sleeve
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Mafika Pascal Gwala
_____________________________________________________________________________

GWALA, MAFIKA PASCAL
Sinh 5 tháng 10 năm 1946. Verulam, KwaZulu-Natal
Sống tại Mpumalanga Township, phía tây của Durban.
Tốt nghiệp đại học University of Natal và đại học
Manchester.
Chủ bút và thi sĩ Nam Phi.
Hoạt động chống kỳ thị chủng tộc
Dẫn đầu phong trào Black Consciousness năm 1970
1982, ra đời tác phẩm thơ theo Black Consciousness:
No More Lullabies.
1991, dịch sang Anh ngữ tuyển tập tho Zulu:
Musho! Zulu Popular Praise

__________________________________________________________________________
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Thế Giới Bên Ngoài
Chúng tôi chôn Madaza
ngày Chủ nhật
đông người:
đứng lang thang, những người đi nhà thờ,
kẻ say rượu, kẻ lơ là
ngay cả cảnh sát
cũng có mặt
vị linh mục
vội vã
giảng bài điếu tang.....
rồi chúng tôi lấp huyệt
bằng đất đỏ
bài ca khóc than
theo nhịp tay cất cao
ý nghĩ làm tôi khó chịu
sao không có
một cảnh sát nào hiện diện
dám đứng ra
phát biểu
Madaza là tội nhân tập nã
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From The Outside
We buried Madaza
on Sunday;
big crowd;
hangarounds, churchgoers,
drunk and goofs
even the fuzz
were there
as the priest
hurried
the burial sermon and we filled the grave
with red soil,
the mourning song
pitched fistedly high;
what got my brow itching though
is that none
of the cops present
dared to stand out
and say
Madaza was a "Wanted"
(NAP)
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Lời Hứa
" Ít nhất chúng ta có thể gặp nhau trong chợ Ấn Độ "
nàng hứa từ lúc ở Cato Manor;
Từ đó không còn thấy nàng nữa.
Nàng, phải đến Umlazi;
Tôi, phải đi Kwa-Mashu.
Nàng hướng về thành phố miền nam
Tôi xuống đây từ miền bắc.
Hai đứa như lạc trong mù mờ
choáng váng của phố thị. Không thể gặp nhau.
HOẶC - có người không giữa lời hứa?

Promise
" At least we can meet at the Indian Market "
she said back in Cato Manor.
Haven't met her since.
She, pushed into Umlazi;
Me, pushed into Kwa-Mashu.
She looks at the city from the south;
I descend upon it from the north.
Looks like we're been both lost in the grey
dizziness of our townships. That we can't meet.
OR - who hasn't kept the promise?
(NAP)
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Trích:
http://www.poetryinternationalweb.net/pi/site/poet/item/18109/10/Mafika-Pascal-Gwala

Đàn Con Của Nonti
Nonti Nzimande đã chết, từ lâu
Con cháu vẫn sống.
Thế hệ này qua thế hệ kia, chúng tồn tại
Chết đến với dòng dõi Nonti
Con cháu Nonti khóc nhưng không hoảng hốt
Rồi vẫn sống sót những con cháu Nonti.
Sự bần cùng phủ xuống cánh tử thần. Nhưng bất khuất,
Con cháu Nonti mạnh dạn và khôn lanh.
Mưa xuống ướt. Đường cái trở thành
Như bánh gạo nhảo ở miền viễn đông
Trên đường cái hoang vu nghe tiếng hát
Tiếng hát giọng da đen từ con cháu Nonti.
Vài đứa lập gia đình
Cô dâu không giấu mặt sau khăn mỏng
Trinh nữ nhảy múa quanh làng rào
Trước đôi mắt "chúc phúc niềm hoan lạc"
Của bô lão. Các trưởng bối vui đùa
Nhớ thời còn trẻ.
Vẫn còn tiếng cười tự do
Từ con cháu Nonti.
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Con bò ngã xuống đất, rồi con khác ngã
Dao cắt sâu vào thịt. Thiết tiệc liên hoan
Đầy máu trong đời sống.
Người già, người chết được mời hiện diện
trong dòng tự nhiên của con cháu Nonti.
Đáng tôn trọng giống nòi Nonti.
Khi con gái mang bầu về xấu hổ
Người mẹ giận nhưng không uất hận.
Con hoang vẫn là thành phần
Gia đình.
Khi con trai bị tội bởi luật lệ da trắng
Con cháu Nonti hội nghị luận bàn
Tìm cách cứu phần tử dòng giống Nonti
Không có sáu cộng chín là một
Trong gia đình Nonti. Sự thật là sự thật
Và dối là dối giữa con cháu Nonti.
Khi mùa hè đến chiếm chỗ mùa đông
Con cháu Nonti lại hoan hỉ
Và gọi đó là chứng minh sự thật
Sự thật ngự trị trong dòng dõi Nonti.
Đôi khi con trai nào thành công hơn đứa khác
trong con cháu Nonti. Anh ta giải thích việc làm
Và những cạm bẫy của trí tuệ da trắng.
Các trưởng bối tranh cãi suy tư
Thêm vào hiểu biết dạn dày
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Từ kinh nghiệm da đen.
Đứa con vẫn là con da đen họ Nonti
Đại diện thống nhất cho dòng Nonti.
Rồi về sau, sau này khi mặt trời
dường như lặn xuống mãi mãi;
Sau này khi bóng tối bao trùm
Che khuất ánh sánh chân lý
Con cháu Nonti da đen chổi dậy cất tiếng nói.
Chúng nói về một thời
Khi Nonti cùng dòng giống sống bình thản
Một thời tuổi tác không quan tâm
Hơn kinh nghiệm. Con cháu Nonti sẽ vùng dậy
trên lãnh thổ như Nonti đã dâm lưỡi mác vào kẻ thù
Để giải thoát anh em da đen khỏi cõi chết và tai họa;
Chúng sẽ chiến đấu bằng cách bám chặt
Như con báo bị dồn vào góc tường. Để chúng biết rõ
Không có gì sinh tồn hơn là đứng lên
Cho chân lý mà Nonti đã thực hiện.
Sẽ phải có tự do vì vùng dậy
Bởi con cháu Nonti.
Câu chuyện thật sẽ được kể lại
Con cháu Nonti đã thúc đẩy nguyện vọng thế nào;
Để tiếp tục sống trong yên ổn
Bình an mà Nonti có lần đã dạy cho con cháu.
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The Children of Nonti
Nonti Nzimande died long, long ago
Yet his children still live.
Generation after generation, they live on;
Death comes to the children of Nonti
And the children of Nonti cry but won’t panic
And there is survival in the children of Nonti.
Poverty swoops its deathly wings. But tough,
Strong and witty are the children of Nonti.
The wet rains fall. The roads become like
The marshed rice paddies of the Far East;
And on these desolate roads there is song
Song in the Black voices of the children of Nonti.
Someone marries
The bride does not hide her face under the veil;
The maidens dance near the kraal
Dance before the ‘make it be merry’ eyes
Of the elders. The elders joshing it
On their young days.
There is still free laughter
In the children of Nonti.
An ox drops to the earth, then another;
Knives run into the meat. Making the feast
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To be bloodfilled with Life.
The old, the dead, are brought into the Present
Of continuous nature in the children of Nonti.
Got to be a respecting with the children of Nonti.
When a daughter has brought shame
The women show anger; not wrath.
And the illegitimate born is one of
The family.
When a son is charged by the white law
The children of Nonti bring their heads together
In a bid to free one of the children of Nonti.
There are no sixes and nines be one
With the children of Nonti. Truth is truth
And lies are lies amongst the children of Nonti.
For when the summer takes its place after the winter
The children of Nonti rejoice
And call it proof of Truth
Truth reigns among the children of Nonti.
Sometimes a son rises above the others
Of the children of Nonti. He explains the workings
And the trappings of white thinking.
The elders debate;
And add to the abounding knowledge
Of black experience.
The son is still one of the black children of Nonti
For there is oneness in the children of Nonti.
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And later, later when the sun
Is like forever down;
Later when the dark rules
Above the light of Truth
The black children of Nonti will rise and speak.
They will speak of the time
When Nonti lived in peace with his children;
Of the times when age did not count
Above experience. The children of Nonti will stand
Their grounds in the way that Nonti speared his foes
To free his black brothers from death and woes;
They shall fight with a tightened grip
Of a cornered pard. For they shall be knowing that
Nothing is more vital than standing up
For the Truths that Nonti lived for.
Then shall there be Freedom in that stand
By the children of Nonti.
Truthful tales shall be told
Of how the children of Nonti pushed their will;
And continued to live by the peace
The peace that Nonti once taught to them.
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Lướt Nhạc Jazz Nam Phi
Thẻ căn cước!
Tôi nhìn lui
Thẻ căn cước!
Tôi lục túi
Không có.
Họ ngoạm lấy thịt tôi ( còng tay)
Nhạc jazz kwela vang lên
Chúng tôi trườn vào
Người bạn trẻ hát.
Trong một lúc tối đen
Rồi trở thành quen thuộc.
.
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Kwela-Ride
Dompas!
I looked back
Dompas!
I went through my pockets
Not there.
They bit into my flesh (handcuffs).
Came the kwela-kwela
We crawled in.
The young men sang.
In that dark moment
It all became familiar.
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Gõ-Gõ Nhẹ
Dữ dội, gió ẩm ướt
rát mặt tôi đau đớn
như muối xát vết thương từ
Bulhoek (1)
Sharpeville (2)
Soweto (3)
từng mảnh từng mảnh tháo ra
những trang hoàng cho hy vọng;
Tôi lội cảm giác
qua sương mù;
Vẫn sống sót
Sự chấn thương từ cưỡng đoạt đất tôi
sống dậy và nhận thức
sự thật giật mình như mèo nhảy bắt cá
Tôi lê bước nặng nề
cuốn vào cơn lốc xoáy
của buổi bình minh chuyển hướng sáng trong.
GHI:
(1) Bulhoek: Địa danh ở Nam Phi nơi xảy ra trận thảm sát ngày 24 tháng 5 năm 1921. Cảnh sát
và quân đội người da trắng được gửi tới làng Ntabelanga ở Eastern Cape, Nam Phi để dẹp đám
người Israelite được hướng dẫn bởi một nhà tiên tri Châu Phi tên Enoch Mgijima. Không thỏa
thuận điều kiện kêu gọi, cảnh sát và quân đội đã dùng súng máy, thần công tấn công dân
Israelite. Sau 20 phút, hầu như toàn thể nhóm người này đã bị giết chết.
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(2) Sharpeville:Ngày 21 tháng 3 năm 1960. đoàn người da đen vào khoảng từ 5 ngàn đến 7 ngàn
người, sau năm ngày biểu tình chống đồi, đã kéo nhau tới ty cảnh sát tại Sharpeville, Nam Phi.
cảnh sát đã nổ súng giết chết 69 người. Về sau ngày này được dùng để tôn vinh nhân quyền tại
Nam Phi.
(3) Soweto: Ngày 16 tháng 6 năm 1976, Vào khoảng 20,000 học sinh liên trường ở Soweto đã
kéo nhau ra đường biểu tình chống chế độ học vấn xúc phạm đến Châu Phi. Sau cuộc xô xát, số
người tử nạn được ghi chú là từ 176 cho đến 700 học sinh.

Tap-Taping
Rough, wet winds
parch my agonised face
as if salting the wound of
Bulhoek
Sharpeville
Soweto,
unbandage strip by strip
the dressings of Hope;
I wade my senses
through the mist;
I am still surviving
the traumas of my raped soil
alive and aware;
truths jump like a cat leaps for fish
at my mind;
I plod along
into the vortex
of a clear-borne dawn
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Này, Bonk'Abajahile
Có lần anh hỏi tại sao
dân da đen
sống quá vội
yêu quá vội
say quá vội
chết quá vội
không bắt đầu bằng eMalangeni (1)
không phải.
Bắt đầu bằng con số
anh tìm thấy hoen ố trên cánh cửa
nhà
- và anh còn đi học
- hay đi làm.
một và hai
ba và bốn
bonk'abaiahile
Nụ cười trát xi-măng
của người dịch vụ ngân hàng
học cách biểu diễn lịch sự:
làm việc và tiết kiệm
tỏ vẻ khôn ngoan
mua truyền hình hi-fi
mua xe hơi
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một và hai
ba và bốn
bonk'abajahile
Tôi gặp anh ta ở Webber
như người điên
chạy marathon vô tích sự
sau khi anh chụp lấy cái túi
của người nông quê
ông ấy còn phát âm Mophela
nghe như amaphela.
Tôi thấy nàng kéo quần lót lên
sữa lại tóc giả kiểu da đen
Với một con mắt bầm và phun máu
sau khi đánh nhau với kẻ khác
cô gái của Joe- dân- chơi;
Dân chơi Joe đã đi Umgababa
hút cần sa với các gái trẻ khác,
Và ở Juba của Alice
chiều nay không được hay lắm
một và hai
ba và bốn
bonk'abaiahile
Tôi thấy anh ta vẫy con dao Okapi (2)
dưới chân cầu Umnqadodo
để dàn xếp nợ nần xây hãng xưởng
Cây ổi ở Umgababa tàn tạ
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Trái ổi chở ra
xe của Duma:
Hammarsdale 1972.
Vết dao đâm là nguyên do anh ta chết.
Họ bọc xác anh bằng áo choàng dài
Chờ người báo tin làng Inchanga 41.
một và hai
ba và bốn
bonk'abaijahile
Tay Langashona che mặt
Khuôn mặt chết từ lâu để câu chuyện được thở
Một bông hoa bẻ gãy khi còn nụ
vào SỐ MỘT MIỀN NAM.
Khuôn mặt lạnh cảm của Msigi
khuôn mặt không kêu la.
Bongi Ndlovu (4)
Bà cố bỏ chạy, lẫn trốn, tranh cãi
Điều nào đây! Giết đi!
Con dao lớn cắm vào da thịt
Trên đụn cát bà ngã gục
Chờ số mệnh buông lời kết thúc;
Bả thả linh hồn đi thế nào
trở thành huyền thoại để khóc than.
Chúng ta có thể nào đổ lỗi cách sống như bà?
Có thể nào oán trách lòng thịnh nộ bám chặt hắn
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trong lời nguyền?
Nếu chúng ta không phải là thánh
Họ sẽ biến chúng ta thành quĩ ma
Nếu từ chối
Họ sẽ biến chúng ta thành người máy.
Khi người đầu tư phạm trọng tội
họ trở thành người bán hàng
Khi thánh bị ngăn cản không thành thánh
Khi ma quĩ rút lui về hỏa ngục
Đó là lúc VÙNG DẬY hoặc LUỒN CÚI
Khi nơi này trở thành Mpumalanga
Với mặt trời từ chối mọc
Khi chúng ta sợ hãi da đen
Khi chúng ta trốn tránh lòng thịnh nộ
Khi chúng ta ghét bỏ những tính tốt
Khi chúng ta không tin nơi nụ cười
một và hai
ba và bốn
bonk'abajahile
Hát lên, làm sao hát
khi xích xiềng trói buộc chúng ta
hỡi âm nhạc Malombo?
Chơi đi, làm sao chơi
khi trò chơi trở thành ác mộng?
Nói đi, có nên nói bằng giọng trầm công khai?
Chờ đi, có nên chờ đến khi đàn bò trở về nhà?
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GHI:
(1) Emalangeni: Tiền của Swaziland, thông dụng tại Nam Phi. Malangeni: Một tỉnh ở KwaZuluNatal, Nam Phi. Có lẽ tác giả đang chơi chữ vì ông đã viết hoa ở chữ M: eMalangeni.
(2) Okapi: Con hưu có chân vằn ở Nam Phi. Trong câu này, có lẽ muốn nói một hiệu sản xuất
dao nổi tiếng ở Nam Phi: Okapi.
(3) Msingi: Trận chiến quản lý vùng Kingwa ở Singida Region thuộc Tanzania.
(4) Bongi Ndlovu: (?)

Bonk'Abajahile
And you once asked why
blacks
live so fast
love so fast
drink so fast
die so fast
It doesn’t start with eMalangeni;
It doesn’t.
It starts with the number
you found smeared on the door
of your home
– and you from school
– or from work.
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one and two
three and four
bonk’abajahile
The cement smile
of the teller at the bank
adopted as symbol of courtesy:
work and save
wear smart
get yourself a hi-fi/tv
buy yourself a car!
one and two
three and four
bonk’abajahile
At Webber’s I saw him
running like mad
on a futile marathon
after he’d grabbed a bag
from that farmer
who pronounced “Mophela”
like “amaphela”.
I saw her pulling up her pantyhose
fixing her semi-Afrowig
With a blue eye and spitting blood
after a fight with another
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of Playboy Joe’s girls’;
Playboy Joe was already at Umgababa
pulling dagga zol with other majitas,
And at Umgababa Alice’s Juba
wasn’t sour this afternoon.
one and two
three and four
bonk’abajahile
I saw him wave an Okapi
under the Umnqadodo Bridge
to settle scores born of a factory life;
Umgababa’s guava tree broke
The guava fruit projectiled
onto Duma’s car:
Hammarsdale 1972.
The knife wound gave the telling of his death.
They covered his body with a Spinlon dustcoat
Waiting for someone to ring Inchanga 41.
one and two
three and four
bonk’abajahile
Langashona’s hand against his face
A face long dead to wind the story;
A flower plucked off in bud
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Down UNIT ONE SOUTH.
Msingi’s expressionless face
A face not squealing.
Bongi Ndlovu
She tried to run, to flee, to plead;
Which! Whack!
Into flesh came the bushknife
On the sand dunes she collapsed
Waiting for fate to say it’s over;
How she let her soul go
is a mystery to bemoan;
Can we blame her kind of life?
Can we blame the rage that held him
in spell?
If we are not saints
They’ll try to make us devils;
If we refuse to be devils
They’ll want to turn us into robots.
When criminal investigators
are becoming salesmen
When saints are ceasing to be saints
When devils are running back to Hell
It’s the Moment of Rise or Crawl
When this place becomes Mpumalanga
With the sun refusing to rise
When we fear our blackness
When we shun our anger
When we hate our virtues
When we don't trust our smiles.
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one and two
three and four
bonk’abajahile
Sing, how can we sing
with chainblocks barring us
the Malombo Sound?
Play, how can we play
with games turning into nightmares?
Talk, should we not talk with deep open voices?
Wait, should we wait till the cows come home?
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