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MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Thơ là một hình thức nghệ thuật dùng từ, dùng chữ trong ngôn ngữ làm chất
liệu, và sự chọn lọc từ cũng như tổ hợp của chúng được sắp xếp dưới một hình thức
lôgíc nhất định tạo nên hình ảnh hay gợi âm thanh có tính thẩm mỹ cho người đọc,
người nghe. Nền thơ ca Việt nam đã ghi nhận sự đóng góp không nhỏ của các nhà
thơ Sơn La. Trong số đông đảo các nhà thơ Sơn La hiện đại, các tác giả dân tộc
Thái - Sơn La đã có những thành công nhất định, tạo nên giọng điệu và phong cách
ngôn ngữ riêng.
Trong các sáng tác của mình, các nhà thơ Sơn La đã đem đến cho thơ ca dân
tộc một tiếng nói riêng vừa chân thành, giản dị, vừa mạnh mẽ, quyết liệt bằng tình
cảm, cách sống phóng khoáng, chân thực, mộc mạc của những con người miền núi.
Tuy nhiên mỗi nhà thơ lại có cách tổ chức ngôn ngữ để tạo nên dấu ấn riêng của
mình. Đã có một số luận án, luận văn. nghiên cứu về thơ của một tác giả cụ thể.
Theo hướng đi đó, chúng tôi nghiên cứu thơ Lò Vũ Vân trên phương diện ngôn ngữ
với mong muốn tìm ra được những nét riêng trong cách tổ chức ngôn ngữ, từ đó
làm rõ đóng góp của nhà thơ này trên thi đàn Sơn La nói riêng, thi đàn Việt Nam
nói chung từ góc độ ngôn ngữ học.
Có thể nói, thơ ca Sơn La không ít những nhà thơ có tài. Trước hết phải kể
đến nhà thơ Cầm Biêu. Cầm Biêu là một trong những con chim đại bàng của thơ ca
cách mạng vùng đất Sơn La. Ông là một trong những người có công đầu xây đắp
nền văn học Sơn La từ đầu kháng chiến chống Pháp. Tiếp theo phải kể đến nhà thơ
Hoàng Nó. Hoàng Nó được coi là một cây đại thụ của nền văn học Sơn La từ cách
mạng tháng Tám 1945 đến những năm cuối thế kỉ hai mươi. Thơ văn Hoàng Nó
theo sát bước đi của sự nghiệp cách mạng qua các chặng đường lịch sử của Đảng bộ
và nhân dân Sơn La. Nét nổi bật trong thơ ông thời kì này là có cái nhìn về cuộc
cách mạng, kháng chiến, lịch sử, về Đảng mang tính chiêm nghiệm, đúc kết, khẳng
định. Ở thơ ông, chất trữ tình và chất trí tuệ hòa quyện, chói sáng... Trong khuôn
khổ một đề tài luận văn, chúng tôi xác định đối tượng nghiên cứu là thơ của nhà thơ
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Lò Vũ Vân – người con dân tộc Thái. Lò Vũ Vân sinh năm 1943 tại Bắc Yên- Sơn
La. Hiện nay ông sinh sống tại thành phố Sơn La, gắn bó máu thịt với mảnh đất Tây
Bắc. Dù là một nhà thơ tài năng, tiêu biểu của thơ ca Sơn La song những bài viết,
những nghiên cứu về thơ ông chưa nhiều và cũng chưa mang tính hệ thống. Cho
đến nay, chưa có một luận văn, luận án nào nghiên cứu về thơ của Lò Vũ Vân.
Chúng tôi hi vọng kết quả nghiên cứu của luận văn này sẽ giúp chúng ta có cái nhìn
toàn diện hơn, sâu sắc hơn về thơ Lò Vũ Vân, góp phần khẳng định những đóng
góp của nhà thơ với thơ ca Sơn La nói riêng và thơ ca Việt Nam nói chung.
2. Lịch sử vấn đề
Việc nghiên cứu và tiếp nhận tác phẩm thơ của nhà thơ Lò Vũ Vân, từ trước
tới nay đã thu hút được sự chú ý của nhiều người. Không ít những tờ báo trong
nước như: Báo Quân Đội Nhân dân, tạp chí văn nghệ Quân Đội, báo Tiền Phong,
Tạp chí Suối Reo của Hội liên hiệp văn học nghệ thuật Sơn La… đã có những bài
báo viết về thơ Lò Vũ Vân. Ông cũng đã có tên trong danh sách của những gương
mặt văn nghệ sĩ dân tộc thiểu số tiêu biểu qua các thời kì do Thư viện điện tử Sơn
La bình chọn. Cố nhà thơ Cầm Hùng- Ủy viên liên hiệp các hội Văn Học nghệ thuật
– Việt Nam, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Sơn La trong lời giới thiệu về tập thơ
Tiếng sấm giao mùa (1998) có viết: “Thơ Lò Vũ Vân rất nồng nàn cháy bỏng, đầy
cảm xúc thương yêu- một tình yêu sâu lắng của người miền núi Bắc yên- nơi nhà
thơ sinh ra và lớn lên: Tháng…Anh có cái nhìn và khám phá tinh tế với giọng điệu
thơ rất riêng, mượt mà và đằm thắm. Anh làm thơ về quê hương, về Sơn La, Tây
Bắc…Anh làm thơ và tự phổ nhạc thành bài ca. Nhiều bài ca khúc của anh đã được
phát trên đài; được các đoàn nghệ thuật biểu diễn. Thơ anh chân chất, giản dị và có
một tình cảm, tình yêu nồng nàn, mãnh liệt”. Còn Nhà văn Nguyễn Song Hào gọi
thơ Lò Vũ Vân là “một nốt trầm độc đáo”. Ông Trần Đại Tạo- Chủ tịch Hội Văn
học nghệ thuật Sơn La cho rằng khi đọc thơ Lò Vũ Vân “ta gặp cách thể hiện trí
tuệ, triết lí của con người miền núi ở tuổi chín chắn nhất” (Trích “Viết từ miền hoa
ban”).
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Thực hiện đề tài “Đặc điểm ngôn ngữ thơ Lò Vũ Vân ”, trong khuôn khổ
của một luận văn, chúng tôi sẽ cố gắng tìm hiểu và trình bày để làm rõ được nét
riêng về phong cách ngôn ngữ của thơ Lò Vũ Vân và bản sắc văn hoá Sơn La thể
hiện qua thơ của ông.
3. Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu
3.1 Đối tượng
Đối tượng nghiên cứu của luận văn: Đặc điểm ngôn ngữ thơ Lò Vũ Vân .
3.2 Phạm vi
Phạm vi nghiên cứu của luận văn gồm 165 bài thơ của nhà thơ Lò Vũ Vân
trong ba tập thơ:
- Tiếng sấm giao mùa (1998)
- Nhặt hoa trăng (2000)
- Đi từ miền gió hoang (2006).
4. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu
4.1 Mục đích nghiên cứu
Làm rõ thơ Lò Vũ Vân từ góc độ ngôn ngữ học góp phần khẳng định những
đóng góp của nhà thơ cho thơ ca Sơn La nói riêng, cho thơ ca Việt Nam nói chung. .
4.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
Để đạt được mục đích nêu trên,luận văn tập trung giải quyết những nhiệm vụ
sau đây:
- Trình bày những vấn đề lí thuyết liên quan đến đề tài.
- Nghiên cứu đặc điểm ngôn ngữ thơ Lò Vũ Vân xét về mặt hình thức: thể
thơ, đặc điểm vần và nhịp.
- Nghiên cứu đặc điểm ngôn ngữ thơ Lò Vũ Vân.
5. Phƣơng pháp nghiên cứu
5.1 Phương pháp thống kê, phân loại
Đây là phương pháp được sử dụng để thu thập và phân loại những câu thơ,
bài thơ chứa những hiện tượng ngôn ngữ cần nghiên cứu.

3

5.2 Phương pháp miêu tả
Phương pháp này được sử dụng để miêu tả các kiểu cấu trúc tiêu biểu của thơ
Lò Vũ Vân.
5.3 Phương pháp phân tích, tổng hợp
Phương pháp này được dùng để phân tích các hiện tượng sử dụng ngôn từ,
tín hiệu thẩm mỹ, cấu trúc ngôn ngữ, nhằm rút ra đặc điểm cơ bản của ngôn ngữ thơ
Lò Vũ Vân.
6. Đóng góp của luận văn
Có thể xem đây là đề tài đi vào tìm hiểu đặc điểm ngôn ngữ thơ của nhà thơ
Sơn La- Lò Vũ Vân ở hai bình diện hình thức và nội dung ý nghĩa, từ đó chỉ ra
những đóng góp riêng đặc sắc của nhà thơ Lò Vũ Vân từ góc độ ngôn ngữ học.
Về thực tiễn, kết quả của luận văn có thể được sử dụng trong giảng dạy ở
trường học, phần chương trình địa phương.
7. Cấu trúc của luận văn
Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn gồm ba chương:
Chương 1: Cơ sở lý thuyết và thực tiễn liên quan đến đề tài.
Chương 2: Đặc điểm về thể thơ, vần, nhịp và cách tổ chức bài thơ trong thơ
Lò Vũ Vân.
Chương 3: Từ ngữ và các biện pháp tu từ thường gặp trong thơ Lò Vũ Vân.
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CHƢƠNG 1
CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI
1.1 Ngôn ngữ thơ và đặc trƣng ngôn ngữ thơ
1.1.1 Ngôn ngữ thơ
Thơ là một thể loại thuộc về sáng tác văn học nghệ thuật, chính vì vậy ngôn
ngữ thơ trước hết phải là ngôn ngữ văn học “ngôn ngữ nghệ thuật được dùng trong
văn học” [17,tr.185]. Nhưng thơ ca có cơ chế vận hành bộ máy ngôn ngữ rất độc
đáo. Với một lượng đơn vị ngôn ngữ có hạn, thơ có khả năng biểu đạt cái vô hạn
của cuộc sống, cái phong phú, đa dạng, dồi dào cảm xúc, tình cảm con người.
Trên thế giới,các nhà nghiên cứu ngôn ngữ học cũng đã chỉ ra sự khác nhau
giữa ngôn ngữ thơ và ngôn ngữ văn xuôi. Jacobson đã từng nói: “Chức năng của thi
ca đem nguyên lý tương đương của trục tuyển lựa chiếu trên trục kết hợp” [23,
tr.83], ông nhấn mạnh cơ chế hoạt động của ngôn ngữ thơ là cơ chế lựa chọn và cơ
chế kết hợp. Bên cạnh đó, trên các nguyên lý của F.de.Sausure trong giáo trình ngôn
ngữ học đại cương, Jacobson còn chỉ ra trong thơ hình thức ngữ âm là vô cùng quan
trọng. Ông nhấn mạnh các yếu tố như âm vận, điệp âm, điệp vận, khổ thơ…là
những đơn vị thuộc bình diện hình thức. Có thể nói, đây là những cơ sở xuất phát
quan trọng trong việc nhận diện ngôn ngữ thơ.
Trong một nghiên cứu về ngôn ngữ thơ, Nguyễn Phan Cảnh cũng đã dựa vào
lý thuyết hệ hình để xem xét thơ từ phương thức lựa chọn ngôn từ trong các hệ hình,
để tạo hiệu quả biểu đạt cao nhất [6, tr.51-70]. Ông còn nêu ra lý thuyết trường nét
dư. Trong đó tác giả chỉ ra rằng để thiết lập nên các tổ chức ngôn ngữ trên trục lựa
chọn và trục kết hợp, nhà thơ phải sử dụng đến thao tác loại bỏ trường nét dư,
chính là quá trình hình thành thể thơ. Nét dư được loại bỏ càng nhiều thì hàm lượng
thông tin càng cao và càng đòi hỏi ở người tiếp nhận năng lực tiếp nhận và kết cấu
“lạ” do việc loại bỏ các yếu tố ngôn ngữ có hàm lượng thông tin thấp mà ra.
Về cách tổ chức của ngôn ngữ thơ, Hữu Đạt đã diễn đạt một cách cụ thể là
“được trình bày bằng hình thức ngôn ngữ ngắn gọn và súc tích nhất với cách tổ
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chức ngôn ngữ có vần điệu và các quy luật phối âm riêng của từng ngôn ngữ” [12
tr.25].
Từ những cách hiểu trên về ngôn ngữ thơ ca, ta có thể đi đến kết luận: Trong
một phạm vi hẹp của thể loại, ngôn ngữ thơ được hiểu là một chùm đặc trưng ngữ
âm, từ vựng, ngữ pháp nhằm biểu trưng hóa, khái quát hóa hiện thực khách quan
theo tổ chức riêng của thơ ca.
1.1.2 Đặc trưng ngôn ngữ thơ
Khi phân biệt thơ với các thể loại khác, người ta thường đi theo cách lưỡng
phân, đối lập thơ và văn xuôi ở nhiều góc độ khác nhau. Ở góc độ ngôn ngữ, ta có
thể đối lập thơ với văn xuôi trên ba cấp độ: ngữ âm, ngữ nghĩa, ngữ pháp để thấy rõ
đặc trưng của ngôn ngữ thơ ca.
1.1.2.1 Về ngữ âm
Đặc điểm nổi bật về ngữ âm để phân biệt thơ với văn xuôi là đặc trưng tính
nhạc. Thơ phản ánh cuộc sống qua những rung động của tình cảm. Thế giới nội tâm
của nhà thơ không chỉ biểu hiện bằng ý nghĩa của từ ngữ mà còn cả âm thanh, nhịp
điệu. Vì vậy, nhiều người nhất trí xem tính nhạc là đặc thù cơ bản của ngôn ngữ thơ
ca. Đây là điều mà trong văn xuôi ít được nhắc đến. Đặc điểm về tính nhạc có tính
phổ biến trong mọi ngôn ngữ. Tuy nhiên, trong mỗi mỗi ngôn ngữ có cách thể hiện
riêng tùy theo cách cấu tạo và tổ chức khác nhau về ngữ âm. Tiếng Việt giàu có về
nguyên âm, phụ âm, thanh điệu, là cơ sở cho ngôn ngữ thơ ca Việt Nam có dáng vẻ
độc đáo về tính nhạc. Khi khai thác về tính nhạc trong thơ, chúng ta cần chú ý
những đối lập sau:
- Sự đối lập trầm- bổng, khép- mở của các nguyên âm.
- Sự đối lập về vang- tắc giữa hai dãy phụ âm mũi và phụ âm tắc vô thanh
trong các phụ âm cuối.
- Sự đối lập cao- thấp, bằng- trắc của các thanh điệu.
Bên cạnh đó, sự đối lập giữa vần và nhịp cũng góp phần quan trọng trong
việc tạo tính nhạc cho ngôn ngữ thơ ca. Những yếu tố về ngữ âm này là cơ sở cũng
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là chất liệu cho sự hòa âm của ngôn ngữ thơ ca, tạo nên những âm thanh trầm bổng
cho ngôn ngữ thơ.
Các yếu tố âm thanh, vần luật, tiết tấu, lời thơ tạo nên nhạc điệu. Ngôn ngữ
thơ thường là ngôn ngữ vừa lắng đọng, vừa ngân vang. Nói cách khác, thơ thường
vừa có hình, vừa có nhạc.
a.Vần
- Khái niệm vần thơ
Ngôn ngữ thơ ca là thứ ngôn ngữ đặc biệt. Một trong những yếu tố làm nên
điều đó chính là vần thơ. Thơ xưa thường chú trọng vào vần, xem như là một yếu tố
bắt buộc khi sáng tác thơ. Hiện nay, trong thể thơ tự do, vần không tối quan trọng,
tuy nhiên vần vẫn là một yếu tố tạo nên sự khác biệt của thơ ca. Bàn về khái niệm
vần thơ, đã có rất nhiều ý kiến. Tuy nhiên hiện nay chưa có một định nghĩa nào thật
đầy đủ, bao quát thống nhất về khái niệm vần thơ.
Trong “Từ điển thuật ngữ văn học” các tác giả Lê Bá Hán, Nguyễn Khắc
Phi, Trần Đình Sử đã định nghĩa khá đầy đủ về vần thơ: “Một phương diện tổ chức
văn bản dựa trên cơ sở lặp lại sự không hoàn toàn các tiếng ở những vị trí nhất định
của dòng thơ nhằm tạo tính hài hòa và liên kết của dòng thơ và các đoạn thơ” [20,
tr.292]. Còn tác giả Mai Ngọc Chừ cụ thể hơn trong định nghĩa về vần thơ: “Vần là
sự hòa âm, sự cộng hưởng nhau theo những quy luật ngữ âm nhất định giữa hai từ
hoặc hai âm tiết ở trong hay cuối dòng thơ va thực hiện những chức năng nhất định
như liên kết các dòng thơ, gợi tả, nhấn mạnh sự ngừng nhịp” [11, tr.12].
Tóm lại, vần là sự lặp lại của các âm tiết, từ theo quy tắc nhất định. Tuy
nhiên, đó là sự lặp lại có tổ chức ý nghĩa. Roman Jakobson trong “Thơ là gì” đã chỉ
ra: “Dù vần thơ được xác định như sự lặp lại đều đặn của những âm vị tương đương
hoặc những nhóm âm vị thì sẽ là sự tầm thường hóa nguy hiểm nếu xem xét vần chỉ
từ cái nhìn âm thanh, vần tất kéo theo sự tương đương ngữ nghĩa của những đơn vị
hiệp vần” [24, tr.15] (Trịnh Bá Dũng dịch từ tiếng Nga). Như vậy, vần thơ không
chỉ mang tính hình thức, nghĩa là không chỉ là sự lặp lại âm thanh một cách vô
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nghĩa mà quan trọng hơn sự lặp lại đó, cách lựa chọn âm thanh đó tạo nên ý nghĩa
gì trong tổng thể bài thơ, nó chuyển tải được nội dung mới là điều cốt yếu nhất.
- Chức năng của vần thơ
Vần là yếu tố không thể thiếu trong thơ ca. Dù trong thơ ca hiện nay có nhiều
xu hướng không cần vần. Tuy nhiên chúng ta không thể phủ nhận vai trò của vần
trong thơ. Về chức năng của vần trong thơ hầu hết các tác giả đều có một cách nhìn
tương đối thống nhất. Đó là: vần là nhịp nối cầu nối liền giữa các câu vào một bài
thơ, là chắt xi măng gắn liền các câu thơ, các ý thành một thể thống nhất, hoàn
chỉnh, vần nhằm nối liền tiết điệu và âm của các dòng thơ, nhấn mạnh vào một số
từ. Các nhà nhiên cứu đã tổng kết, vần thơ đảm nhận ba chức năng cơ bản sau:
+ Chức năng tổ chức, liên kết giữa các dòng thơ trong văn bản. Điều này đã
được Nguyễn Nhã Bản nêu rõ: “vần như sợi dây, nhịp cầu bắc qua dòng thơ”, vần
như sợi dây ràng buộc các dòng thơ lại với nhau giúp cho việc đọc thuận miệng,
nghe thuận tai vì thế dễ nhớ dễ thuộc.
+Tạo âm hưởng, tiếng vang trong thơ. Mỗi bài thơ có một cách gieo vần
khác nhau. Chính vần tạo nên âm hưởng riêng của từng bài. Đọc một bài thơ cũng
giống như nghe một bản nhac, cái lưu lại trong tâm trí người đọc chính là âm hưởng
riêng biệt đó. Chức năng của vần thơ còn thể hiện ở chỗ nhấn mạnh sự ngừng nhịp
và mối quan hệ giữa vần và nhịp. Trong thơ ngắt nhịp là tiền đề để hiệp vần nhưng
ngược lại vần cũng tác động trở lại nhịp. Sự tác động này thể hiện ở chỗ nhịp có sự
hỗ trợ của vần thì chỗ ngừng trở nên rõ ràng hơn, lâu và đậm hơn.
+ Làm tăng thêm sức liên tưởng, biểu đạt ý nghĩa của câu thơ. Đây là chức
năng biểu đạt nội dung của vần thơ. Ngoài khả năng gắn kết các câu thơ, vần còn có
khả năng kết nối với nhau để tạo thành một dòng chảy ngữ âm chuyển tải nội dung
bài thơ vào tâm trí người đọc. Như vậy vần có vai trò rất quan trọng trong việc liên
kết dòng thơ, tạo âm hưởng và biểu đạt ý nghĩa lớn trong thơ.
b. Nhịp
Nếu “ngôn từ là yếu tố thứ nhất của thơ ca” (M. Gorki) thì nhịp điệu chính là
yếu tố quan trọng nhất làm nên ngôn ngữ thơ. Nhịp điệu là yếu tố quan trọng nhất
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để phân biệt thơ ca với các loại hình nghệ thuật khác và với văn xuôi. Dù ở thời kì
văn học nào, loại hình thơ nào thì nhịp cũng giữ vai trò không thể thiếu. Vì thế các
nhà nghiên cứu đều thống nhất vai trò của nhịp điệu với ngôn ngữ thơ, nhưng để tìm
ra khái niệm chung nhất, bao quát nhất về nhịp thơ thì không hề đơn giản. Cho đến
nay vẫn chưa có một định nghĩa nào thống nhất về nhịp điệu nói chung và nhịp thơ
nói riêng. Theo Giáo sư Hà Minh Đức: “Nhịp điệu là kết quả của sự chuyển động
nhịp nhàng, sự lặp lại đều đặc những âm thanh nào đó ở trong thơ”. Như vậy, nhịp
điệu thuộc phạm vi của âm thanh được lĩnh hội trước hết bằng thính giác. Tác giả
Nguyễn Thái Hòa trong “Từ điển tu từ- Phong cách- Thi pháp học” cũng nêu:“Nhịp
điệu là yếu tố tổ chức biểu đạt nghệ thuật thuộc các chủng loại khác nhau mà trong
nghệ thuật thính giác như âm nhạc, thơ ca…thể hiện tiêu biểu”. Định nghĩa hẹp hơn
về nhịp thơ : Nhịp thơ là cái được nhận thức thông qua toàn bộ sự lặp lại có tính chu
kì, cách quãng hoặc luân phiên theo thời gian của những chỗ không ngừng, chỗ ngắt
của những đơn vị văn bản như câu thơ, khổ thơ, thậm chí đoạn thơ. Như vậy dù
cách định nghĩa khác nhau nhưng tựu trung lại chúng ta đều thống nhất quan điểm:
Nhịp thơ là kết quả của sự chuyển động nhịp nhàng, lặp lại có chu kì của âm thanh.
Yếu tố quan trọng nhất để xác định nhịp thơ là chỗ ngừng, chỗ nghỉ trong mỗi câu
thơ.
Nhạc tính làm nên đặc thù của ngôn ngữ thơ ca. Trong các yếu tố làm nên
tính nhạc cho thơ, nhịp là yếu tố không thể thiếu. Trong thơ có thể không có vần
nhưng không thể không có nhịp. Nếu “thiếu nhạc tính thơ trở thành văn xuôi”
(Bằng Giang). Nhà thơ ngụ ngôn nổi tiếng của Pháp La Fontaise cũng khẳng định
vai trò của nhịp thơ: “Chẳng có thơ nào không có nhạc”. Chính nhạc thơ nói chung,
nhịp thơ nói riêng đã làm nên sức mạnh của thơ ca, vị trí của thơ ca: “Nhịp điệu là
sức mạnh cơ bản, năng lượng cơ bản của câu thơ” (Maiacopski). T.S Phan Huy
Dũng cũng khẳng định: “Cũng như nhiều loại thuật thời gian, thơ trữ tình bao giờ
cũng quan tâm tới vấn đề nhịp điệu. Bởi không có nhịp điệu, người đọc không thể ý
thức nổi, ý thức đúng về nội dung của chuỗi ân thanh, chuỗi ngôn từ phát ra tưởng
chừng vô tận theo thời gian”(Luận án Tiến sĩ).
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Nhịp điệu không chỉ là yếu tố hình thức âm thanh đơn thuần. Chính nhịp
điệu góp phần tạo ra những liên tưởng cảm nhận phong phú, Chasls Hartman khẳng
định: nhịp điệu đóng góp toàn bộ ý nghĩa của bài thơ và phép làm thơ là chuyển nó
thành ý nghĩa. Nhịp thơ trở thành ngôn ngữ đặc biệt của thơ, nó biểu hiện được bao
ý tình mà phần ngôn ngữ không thể nói hết được. Tuy nhiên, để đạt được điều đó,
nhịp điệu phải có cảm xúc hóa, cá tính hóa. Đọc một bài thơ giàu tính nhạc người
đọc như được sống trong cảm giác mới, trong thế giới của bài thơ, ấn tượng đầu tiên
của người đọc chính là ấn tượng từ nhịp điệu, nó vương vấn mãi trong lòng người
đọc. Nhịp điệu làm cho thơ dễ thuộc, dễ nhớ.
Trong văn xuôi, việc chấm câu hết sức quan trọng để tách ý, biểu đạt ý.
Trong thơ “Sự ngắt đoạn và nhịp điệu của bài thơ hệ trọng hơn sự chấm câu”
(Maiakopski). Vì vậy việc phân dòng thơ không đơn giản là tách ý, tổ chức câu thơ
mà còn thuộc về cách tổ chức nhịp điệu. Chính vì vậy mỗi dòng thơ có thể tương
ứng với một khuôn nhịp.
Tóm lại nhịp điệu là yếu tố làm nên tính thơ. Cùng với vần, nhịp là yếu tố cơ
bản đảm bảo sự liên kết trong kết cấu văn bản ngôn ngữ thơ. Nhịp là xương sống
của thơ. Vì thế thơ có thể có vần nhưng không thể bỏ nhịp.
- Dấu hiệu hình thức của nhịp thơ
Nhịp thơ được tạo nên từ nhiều yếu tố. Trong đó yếu tố quan trọng nhất là
những chỗ ngừng, ngắt, là độ dài ngắn khác nhau của các quãng nghỉ hơi. Những
chỗ ngừng, nghỉ lại gắn với vần, với những chỗ nhấn do thanh điệu âm sắc quy
định. Những yếu tố đó tạo nên cấu trúc nhịp thơ. Cấu trúc nhịp thơ trước hết thể
hiện nhịp của câu thơ, nhịp khổ thơ, ở việc sử dụng dấu câu của tác giả và khuôn
nhịp chung cho thể loại. Vì thế mỗi thể loại thường có một cách ngắt nhịp riêng.
Thơ lục bát thường có cách ngắt nhịp chẵn, thơ thất ngôn thường có nhịp lẻ. Kiểu
ngắt nhịp của từng thể loại tạo thành tiết tấu riêng của thể loại.
Dựa vào những yếu tố trên chúng ta có thể nhận diện được các dấu hiệu hình
thức của nhịp điệu thơ: Những dấu hiệu cú pháp như dấu phẩy, dấu chấm phẩy, dấu
chấm, dấu hai chấm…xuất hiện trên dòng thơ, câu thơ. Đó là những dấu hiệu rõ
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ràng mà chúng ta có thể nhận biết, ngoài ra cần chú ý những dấu hiệu hình thức sau
đây:
- Chỗ ngừng, chỗ ngắt được phân bố trong dòng thơ, câu thơ, khổ thơ.
Những điểm ngắt, điểm ngừng đã phân chia ra thành từng nhóm âm tiết, thành
dòng, thành câu, thành khổ, thành đoạn. Trong các thể thơ cách luật, điểm ngừng
thường được bố trí vào vác vị trí cố định và xuất hiện đều đặn. Chẳng hạn trong thơ
Đường luật thường ngắt nhịp 4/3:
Đã bấy lâu nay/ bác tới nhà
Trẻ thời đi vắng/ chợ thời xa
(Bạn đến chơi nhà- Nguyễn Khuyến)
Thơ lục bát ngắt nhịp chẵn:
Mình về/mình có nhớ ta
Ta về/ta nhớ/những hoa cùng ngƣời
(Việt Bắc- Tố Hữu)
Trong thơ tự do, việc phân bố điểm ngừng, ngắt linh hoạt hơn, tự do hơn. Vì
thế phải dựa vào ý nghĩa ngôn từ và dòng cảm xúc để xác định điểm ngừng, ngắt:
Ruộng nƣơng/ anh gửi bạn thân cày
Gian nhà không/ mặc kệ gió lung lay
Giếng nƣớc gốc đa/ nhớ ngƣời ra lính
( Đồng chí- Chính Hữu)
- Vần:
Trong nhiều trường hợp, nhờ vần mà chỗ ngắt, chỗ ngừng sắc nét hơn. Đặc
điểm này khá quan trọng trong thơ tự do vì nó không thể ngắt nhịp theo một mô
hình có sẵn nên trong nhiều trường hợp sự hiệp vần trở thành tiêu chí quan trọng để
xác định ngừng nhịp đúng chỗ:
Em nhỏ ngây thơ đôi mắt biếc
Gói tròn thƣơng tiếc chiếc khăn tay
( Tống biệt hành- Thâm Tâm)
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-Yếu tố tạo nên nhịp thơ còn là thanh điệu trầm bổng, do âm sắc nổi bật của
âm tiết nào đó trong mối tương quan với âm tiết khác. Đó là những điểm nhấn quan
trọng tạo nên nhịp điệu thơ.
- Đơn vị cơ bản để khảo sát nhịp của một bài thơ là câu thơ và khổ thơ.
Trong thơ cổ, đơn vị cơ bản để khảo sát là câu thơ vì mỗi câu thơ thường có tính
độc lập tương đối. Còn trong thơ hiện đại có khi đơn vị cấu tạo nên nhịp điệu là khổ
thơ.
Tóm lại, đặc trưng rất nổi bật của ngôn ngữ thơ ca là sự tổ chức âm thanh
một cách hài hòa, có quy luật của chúng, vần và nhịp là hai yếu tố làm nên đặc
trưng đó đồng thời nó có vai trò quan trọng trong việc tạo nên tính nhạc cho thơ, để
thơ ca có khả năng biểu đạt tinh tế những rung cảm, cảm xúc của tâm hồn mà bản
thân nghĩa của từ không thể diễn đạt hết được. Hơn nữa, “nhạc tính của một thi
phẩm càng giàu, tức những tham số thanh lọc của ngôn ngữ càng có độ tin cậy cao,
thì hiệu quả làm dữ liệu truyền đạt của thi phẩm càng lớn, sức sinh tồn của nó càng
mạnh” [6, tr.152].
1.1.2.2 Về ngữ nghĩa
Ngôn ngữ thơ ca trước hết là ngôn ngữ được trau chuốt, tinh luyện từ ngôn
ngữ “nguyên liệu” – lời nói hàng ngày. Do vậy, ngữ nghĩa trong thơ ca không hoàn
toàn đồng nhất với ngữ nghĩa của ngôn ngữ trong giao tiếp thông thường và nó còn
khác với cả ngữ nghĩa trong văn xuôi. Trong văn xuôi không hạn chế về số lượng
ngôn từ, câu chữ. Còn trong thơ, tùy thuộc vào từng thể loại mà có những cấu trúc
nhất định. Dưới áp lực cấu trúc, ngữ nghĩa của ngôn từ trong thơ nhiều khi không
dừng lại ở nghĩa đen, nghĩa gốc mà còn mang ý nghĩa mới tinh tế, đa dạng hơn
nhiều. Nó vừa phải đảm bảo tính chính xác, tính hình tượng vừa có tính truyền cảm
để phát huy được hiệu quả nghệ thuật cao nhất, như tác giả Mã Giang Lân đã nhận
xét: “Một trong những nét độc đáo của hoạt động sáng tạo thơ ca là việc bố trí chữ,
tạo nghĩa mới cho chữ. Cũng một chữ ấy nằm trên một trục hình tuyến ngôn ngữ
nhưng lại biểu hiện nhiều chiều của nghĩa. Ở đây không chứa đựng với tư cách là từ
đồng nghĩa mà là từ đa nghĩa. Chính từ đa nghĩa tạo nên độ sâu cảm xúc của thơ,
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tạo nên các tầng nghĩa và sự biến hóa linh hoạt của câu thơ, hình ảnh thơ, hình
tượng thơ” [28, tr.21]. Do vậy, ngữ nghĩa trong thơ phong phú hơn nhiều so với ngữ
nghĩa trong giao tiếp đời thường và trong văn xuôi.
Ngôn ngữ thơ là ngôn ngữ giàu sức gợi, từ ngữ trong thơ không chỉ gọi tên
sự vật, hiện tượng mà còn gợi nhiều liên tưởng, tưởng tượng trong tư duy người tiếp
nhận. Họ không chỉ tìm thấy ở từ ngữ và cấu trúc ngôn ngữ thơ những thông tin “vẻ
mặt” mà còn tìm thấy cả những “trầm tích” ngữ nghĩa của câu chữ. Lúc này, ngôn
ngữ thơ đã đạt đến độ hàm súc “ý tại ngôn ngoại”. Và người đọc có thể đồng sáng
tạo cùng với người nghệ sĩ để tìm hiểu đến tận cùng sức mạnh biểu đạt của ngôn
ngữ thơ. Đó chính là điều cốt tử của thơ. Hiểu như vậy, chúng ta nhận thấy ngôn
ngữ thơ trở thành một thứ gì đó chưa từng được nói hoặc chưa từng được nghe. Và
trong quá trình vận động của ngôn ngữ thơ ca, cái biểu hiện và cái được biểu hiện
luôn xâm nhập và chuyển hóa vào nhau tạo ra cái khoảng không ngữ nghĩa vô cùng
cho ngôn ngữ thơ. Chính đặc trưng ngữ nghĩa này tạo nên sức hấp dẫn kì lạ cho
ngôn ngữ thơ. Nó đòi hỏi người đọc đến với thơ bằng cả tâm hồn mình để có thể
cùng “vào mã” với người nghệ sĩ để “giải mã” những lớp ngữ nghĩa tiềm tàng trong
từng câu chữ.
Các nhà thơ phương Đông từ xưa đã hay nhắc đến câu “Thi tại ngôn ngoại”
(thơ ở ngoài lời). Nhà thơ Liên Xô hiện đại N.Ti- khô- nốp cho rằng thơ là sự “nén
chặt năng lượng”, năng lượng tư tưởng và cảm xúc. Các nhà thơ Việt Nam cũng có
những suy nghĩ giống như vậy: “Thơ có khả năng bao quát sâu rộng không gian và
thời gian mà nhiều nghệ thuật khác không có. Thơ nói chuyện ngày nay mà gợi lại
chuyện đời xưa, nói chuyện VIệt Nam mà gợi chuyện ở Trung Quốc, Triều Tiên,
Cu-ba…; nói chuyện quả đất mà làm cho người xem nghĩ đến ngày mai, con người
sẽ du hành trong vũ trụ và đỗ xuống những hành tinh xa lạ trong hệ thống mặt trời.
Cho nên thơ là nghệ thuật kì diệu bậc nhất của trí tưởng tượng” .
“Thơ tất nhiên không phải là văn xuôi. Thơ là sự tập trung cao độ, cái lõi của cuộc
sống. Phải đào, phải xới, phải chắt, phải lọc mới ra thơ được…Sự sống phải ủ thành
men và bốc lên trong tâm hồn thi sĩ nhiều bài thơ mà hình như tác giả muốn vét cho
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sạch, nói cho cùng, hết nước, hết cái, bật gốc, trơ rễ. Một câu thơ hay là câu thơ có
sức gợi. Nguyễn Du không cạn lời, tả ít mà gợi nhiều, chỉ hé ra một chút mà hiện
lên cả thế giới. Thi sĩ nhiều khi chỉ mở ra mà người đọc sẽ góp phần đóng lại” (Lưu
Trọng Lư).
Những cách nói khác nhau đó của các nhà thơ đời xưa và đời nay, trong
nước và ngoài nước, xuất phát từ kinh nghiệm sáng tác của mình, đều nói lên đặc
trưng nổi bật của thơ: ngôn ngữ thơ phải dệt nên những hình tượng kết tinh, lắng
đọng, có sức khêu gợi sâu xa, lâu dài trong tâm thức người đọc.
1.1.2.3 Về ngữ pháp
Cũng như phương diện ngữ âm, ngữ nghĩa, phương diện ngữ pháp của ngôn
ngữ thơ cũng mang nét khác biệt với văn xuôi. Điều khác biệt trước tiên thể hiện ở
sự phân chia dòng thơ. Dòng thơ có khi còn được gọi là câu thơ, nhưng trên thực tế
dòng thơ không hoàn toàn trùng khớp với câu thơ xét về cú pháp. Dòng thơ có thể
nhỏ hơn hoặc bằng, thậm chí lớn hơn câu thơ và ngược lại. Nghĩa là có những câu
thơ bao gồm nhiều dòng thơ, có những dòng thơ lại bao gồm nhiều câu.
Cách lựa chọn từ ngữ nhiều lúc không theo trật tự thông thường, các thành
phần trong dòng thơ, trong câu thơ thường bị đảo lộn. Về cú pháp của câu thơ,
Nguyễn Lai nhận xét: “ Cấu trúc cú pháp của câu thơ thường khó phân tích theo
nguyên tắc logic của ngữ pháp thông thường trong văn xuôi” [30, tr.129] vì cấu trúc
của ngôn ngôn ngữ thơ thường không bị ràng buộc bởi các quy định chặt chẽ như
câu trong văn xuôi và trong ngữ pháp thông dụng. Người nghệ sĩ với những ý đồ
nghệ thuật riêng của mình, có thể sáng tạo và sử dụng các kiểu câu có cấu trúc “bất
quy tắc”. Đó là những câu “chệch” ra khỏi quỹ đạo của trật tự tuyến tính thông
thường mà các đơn vị ngôn ngữ luôn phải tuân thủ, bao gồm câu đảo ngữ, câu tỉnh
lược, câu tách biệt, câu trùng điệp, câu vắt dòng, câu có sự kết hợp bất thường về
nghĩa. Ngoài ra còn có cách liên kết từ mang tính “tạo hóa” tạo nên những tác động
mạnh mẽ và những gợi mở phong phú trong lời thơ. Việc sử dụng phổ biến kết cấu
này không làm ảnh hưởng đến quá trình tiếp nhận ngữ nghĩa của văn bản thơ.
Ngược lại, chính điều đó tạo ra, đem lại những gí trị mới, ý nghĩa mới cho ngôn ngữ
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thơ ca, đem hết khả năng vô tận của ngôn ngữ thơ trong việc chở tải những trạng
thái tinh tế, bí ẩn của thế giới và tâm hồn con người, làm nên sức ám ảnh của thơ.
Có thể nói, ngữ pháp thơ ca là loại ngữ pháp đặc biệt độc đáo, đầy ma lực
đối với con người. Khám phá ngữ pháp thơ ca là con đường ngắn nhất để chúng ta
tìm ra được phong cách riêng của mỗi nhà thơ, tìm ra được những dấu ấn sáng tạo
mang tính cá nhân của người nghệ sĩ.
Có thể dẫn ra đây ý kiến của Mã Giang Lân: “Thơ trước hết là ngôn ngữ với
màu sắc âm thanh, nhịp điệu, với những cấu trúc đặc biệt. Mỗi chữ đứng riêng có ý
nghĩa, nhưng trong trường hợp khác, trong cấu trúc khác sẽ có những ý nghĩa khác.
Mỗi chữ mỗi từ không chỉ là xác mà là hồn, là độ sâu ngữ nghĩa, độ sâu của ngân
vang, của cảm quan nghệ thuật” [27, tr.149].
1.1.3 Một số biện pháp tu từ thường sử dụng trong thơ
Biện pháp tu từ, định nghĩa khái quát nhất, đó là những cách phối hợp sử
dụng trong hoạt động lời nói các phương tiện ngôn ngữ để tạo ra hiệu quả tu từ do
sự tác động qua lại của các yếu tố trong một ngữ cảnh rộng. Các biện pháp tu từ
được chia ra các biện pháp tu từ từ vựng ( so sánh, ẩn dụ, hoán dụ), ngữ nghĩa (điệp
ngữ, liệt kê, tăng tiến, ngoa dụ, nói giảm, nói tránh, chơi chữ, nói lái…), cú pháp
(điệp cú pháp, nhấn mạnh các thành phần câu, tách các thành phần câu)…
1.1.3.1 Phép điệp
Điệp ngữ là biện pháp lặp lại một hay nhiều lần những từ, ngữ…nhằm mở
rộng nghĩa,gây ấn tượng mạnh hoặc gợi ra những xúc cảm trong lòng người đọc,
người nghe. Ví dụ:
Chiều chiều lại nhớ chiều chiều
Đôi o ƣớm trắng dải điều thắt lƣng.
(Ca dao)
Câu ca dao lặp lại hai lần “chiều chiều”, gợi ra những hoài niệm, những kí ức
man mác một thời đã qua không trở lại.
Có nhiều cách phân chia điệp ngữ:
- Theo các yếu tố: điệp từ, ngữ, đoạn, câu…
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- Theo vị trí: điệp đầu câu, giữa câu, cách quãng, điệp liên tiếp
- Theo tính chất: điệp đơn giản và điệp phức hợp.
Khi người ta muốn nhấn mạnh ý nghĩa thông báo và để triển khai theo hướng
đối lập hay bổ sung thì thường dùng phép điệp cú pháp hay sóng đôi cú pháp.
Phép điệp cú pháp thường có nhiều biến thể: điệp nguyên vẹn, điệp bộ phận,
điệp có láy từ và không có láy từ...Điệp cú pháp có thể phát triển nội dung ở hai
hướng: bổ sung hoặc tương phản. Ví dụ:
Ngƣời ngƣời thi đua
Ngành ngành thi đua
Ngày ngày thi đua
Ta nhất định thắng
Địch nhất định thua
( Hồ Chí Minh)
1.1.3.2 So sánh
So sánh là phương thức diễn đạt tu từ khi đem sự vật này đối chiếu với sự vật
khác miễn là hai sự vật có nét tương đồng nào đó để gợi ra hình ảnh cụ thể, những
cảm xúc thẩm mĩ trong nhận thức người đọc, người nghe. Ví dụ:
Tình anh nhƣ nƣớc dâng cao
Tình em nhƣ dải lụa đào tẩm hƣơng
(Ca dao)
Hình thức đầy đủ nhất của phép so sánh tu từ gồm bốn yếu tố như sau:
1.Cái so sánh

2.Cơ sở so sánh

3. Từ so sánh

4. Cái được so sánh

- Gái

có chồng

như

gông đeo cổ

- Các chóp mái

đều lượn rập rờn

như

các nếp sóng bạc đầu

- Lòng ta

vẫn vững

như

kiềng ba chân

Tùy từng trường hợp cụ thể hặc đảo trật tự so sánh, hoặc giảm bớt một số
yếu tố trong mô hình trên. Chẳng hạn:
- Đảo ngược trật tự so sánh:
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Chòng chành nhƣ nón không quai
Nhƣ thuyền không lái nhƣ ai không chồng
(Ca dao)
- Bớt cơ sở (thuộc tính) so sánh:
Ai về ai ở mặc ai
Ta nhƣ dầu đƣợm thắp hoài năm canh.
(Ca dao)
- Bớt từ so sánh:
Gái thƣơng chồng, đƣơng đông buổi chợ…
(Ca dao)
- Thêm “bao nhiêu’, “bấy nhiêu”:
Qua đình ngả nón trông đình
Đình bao nhiêu ngói, thƣơng mình bấy nhiêu.
(Ca dao)
- Dùng từ “là”làm từ so sánh:
Quê hƣơng là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
(Quê hƣơng- Đỗ Trung Quân)
1.2 Giới thiệu sơ lƣợc về thơ Sơn La và tác giả Lò Vũ Vân
1.2.1 Giới thiệu sơ lược về thơ Sơn La
Sơn La là tỉnh miền núi Tây Bắc Việt Nam, có diện tích 14.125 km² chiếm
4,27% tổng diện tích Việt Nam, đứng thứ 3 trong số 63 tỉnh thành phố. Toàn tỉnh có
12 đơn vị hành chính (1 thành phố, 11 huyện) với 12 dân tộc (trong đó dân tộc Thái
chiếm số lượng lớn nhất: 53,2%). Mỗi dân tộc đều có nét văn hóa riêng, độc đáo,
tạo nên một Sơn La phong phú, đa dạng về màu sắc văn hóa. Do địa hình bị chia
cắt sâu và mạnh nên hình thành nhiều tiểu vùng khí hậu, cho phép phát triển một
nền sản xuất nông - lâm nghiệp phong phú: vùng cao nguyên Mộc Châu phù hợp
với cây trồng và vật nuôi vùng ôn đới, vùng dọc sông Đà phù hợp với cây rừng
nhiệt đới xanh quanh năm…Trong những năm gần đây, cơ cấu kinh tế Sơn La có
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những bước chuyển dịch quan trọng theo hướng phát triển kinh tế văn hóa nhiều
thành phần phù hợp với yêu cầu của kinh tế thị trường và điều kiện lịch sử của địa
phương. Cùng với sự phát triển của kinh tế- xã hội, văn học Sơn La nói chung, thơ
Sơn la nói riêng đã và đang phát triển ngày một đa dạng, phong phú hơn.
Thơ Sơn La có sự góp mặt của nhiều cây bút trưởng thành từ thời kì chống
Pháp: Hoàng Nó, Cầm Biêu, Lương Quy Nhân, Lò Văn Mười, Đinh Sơn.Đó là năm
cây đại thụ văn học các dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc.Họ sớm được giác ngộ cách
mạng và làm thơ phục vụ kháng chiến ngay trên quê hương mình. Thời kì kháng
chiến chống Mĩ xuất hiện nhiều tác giả sáng tác bằng tiếng phổ thông, tiêu biểu như
Vương Trung, Cầm Hùng, Xuân Đài, Nguyễn Thanh Sâm, Hoàng Quách Cầu, Châu
Hồng Thủy. Vũ Anh Tuấn…Về sau, xuất hiện ngày càng nhiều tác giả, tác phẩm
thơ viết bằng tiếng phổ thông và được phổ biến rộng rãi đến đông đảo công chúng
yêu thơ.Có nhiều tác phẩm đạt đến độ chín, độ sâu. Các cây bút thuộc lớp thứ ba
sinh ra và lớn lên trong thời kì đất nước qua hai cuộc chiến tranh và đang đổi mới
đã nối tiếp truyền thống của những người cầm bút lớp trước, tự tin trong tác phẩm
của mình, tiêu biểu: Lò Vũ Vân, Cầm Hùng…Những người cầm bút trẻ lớp thứ tư
công tác trong thời kì đất nước xây dựng và và bảo vệ tổ quốc. Được sự dìu dắt,
hướng dẫn của các thế hệ cầm bút cha anh, được đào tạo, họ tự tin, phấn khởi, mạnh
dạn, sáng tạo trong cách thể hiện. Đó là các tác giả Phan Thu Hồng, Hà Thu, Trần
Nguyên Mỹ, Hờ A Di…Mỗi nhà thơ có một cách nhìn, cách cảm và cách thể hiện
riêng.
Thơ của Hoàng Nó theo sát bước đi của sự nghiệp cách mạng nhân dân Sơn
La qua các thời kì lịch sử.Bao trùm sáng tác của ông là tình cảm với Đảng, với Cách
mạng, với Bác Hồ và với nhân dân.Hồn thơ trong trẻo, ngợi ca nét đẹp truyền thống
của con người, vùng đất Sơn La. Ông kể, tả bằng những hình ảnh cụ thể, chân thực,
so sánh, ví von bằng những câu thơ thật giản dị: Bao nhiêu ngọn cây cay đắng;
Không gì bằng nỗi đau mất mẹ ( Chân đồn giặc). Cũng có khi lời thơ tâm tình như
khúc hát, lời ru; có khi giọng thơ hùng tráng vang vọng như thác đổ. Ông mạnh dạn,
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tìm tòi cách thể hiện mới bằng những câu thơ bậc thang chứa đựng nội dung theo
cấp độ phát triển.
Thơ của nhà thơ Cầm Biêu lại được viết theo lối truyện thơ. Cách viết này rất
phù hợp với truyền thống hát thơ, truyện thơ của dân tộc Thái. Nhà thơ đi sâu vào tả
tình, tả nội tâm nhân vật thông qua dẫn dắt câu chuyện rất đời thường, rất gần gũi,
quen thuộc với đời sống của người miền núi, từ đó bộc lộ tính cách nhân vật. Tính
cách nhân vật phát triển theo mạch kể. Thơ Cầm Biêu từ rung động trái tim đến soi
sáng trí óc. Thơ ông có giọng điệu riêng, vận độngnhân dân các dân tộc sáng lòng,
sáng mắt, theo Đảng, theo cụ Hồ kháng chiến thắng lợi.
Những năm gần đây, thơ Sơn La vẫn tiến lên với những bước đi vững chắc
và đầy lạc quan, tự tin.Tạo được ấn tượng nhất trong năm năm 2017 có lẽ là nhà thơ
Mai Văn Tý. Ông cho xuất bản tập thơ đầu tay “Vân đá” ( nhà xuất bản Hội nhà
văn). Có thể nói đây là một tập thơ có những bài thơ hay nhất trong cả một quá trình
sáng tác từ khi bắt đầu cầm bút đến nay của Mai Văn Tý.Theo đánh giá của nhà thơ
Vương Trọng thì đây là tập thơ “ dễ dàng tìm ra câu hay, khổ hay và cả bài hay”.
Nhà thơ Hà Thu gây ấn tượng với độc giả bởi những bài thơ tình nhẹ nhàng mà sâu
lắng. Tác giả Hoàng Việt Thắng là cây bút càng ngày viết càng khỏe và hay. Thơ
Hoàng Việt Thắng chân mộc mà lắng sâu, gọn gàng mà lan tỏa. Tác giả luôn tạo
cho độc giả sự bất ngờ và làm sáng bừng bài thơ ở câu kết vừa tinh tế vừa đằm:
“Tết A Da
Mà anh có đƣợc
Là em tháng mƣời
Nụ váy tết A Da…”
(Tết A Da – Suối Reo, 169)
Và còn một Phan Thu Hồng bâng khuâng, một Dương Thị Mùi khắc khoải, một
Ngô Quang Đức nhuần nhuyễn, một Cao Thành hào hùng, một Hà Ngọc Thẩm giàu
chất hội họa, một Châu Ngọc bâng khuâng, một Kiều Thiện lãng mạn, một Nguyễn
Văn Lụa hoài cổ và nhiều tác giả khác nữa.
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Tóm lại, văn học Sơn La nói chung và thơ ca Sơn La nói riêng đã thể hiện
khá rõ hơi thở, nhịp sống của sự nghiệp đổi mới trên tất cả các lĩnh vực.Nhiều tác
phẩm đã đạt tới trình độ khá cao của nghệ thuật. Với những nỗ lực không ngừng,
thơ ca Sơn la đã và đang đóng góp không nhỏ vào sự phát triển chung của thơ ca
dân tộc.
1.2.2 Giới thiệu về tác giả Lò Vũ Vân
Lò Vũ Vân sáng tác truyện, thơ, nhạc và nghiên cứu văn hóa văn nghệ dân
gian. Ông bắt đầu sáng tác thơ từ năm 1968, ông tâm sự rằng, lúc đầu ông làm thơ
với mục đích chủ yếu là luyện viết lời cho những ca khúc của ông. Thế rồi, từ đó
thơ đến với ông như một duyên nợ. Một số tác phẩm của ông như: Vòng xòe (Tập
thơ in chung), Thanh gƣơm xứ Đáng (truyện- in chung), Tiếng sấm vào mùa (Tập
thơ- nhà xuất bản Văn hoá Dân tộc, 1998), Nhặt hoa trăng (nhà xuất bản Văn hoá
Dân tộc, 2000), Đi từ miền gió hoang (nhà xuất bản Văn hoá Dân tộc, 2006). Nhiều
bài thơ lẻ được in rải rác trên các báo, tạp chí địa phương và trung ương. Ông có ba
công trình nghiên cứu về văn hóa dân tộc Thái được xuất bản: Tập hát Đồng dao
dân tộc Thái ( Sở Văn hóa Sơn La xuất bản 1983), Tản chụ xiết xƣơng - Tình ca
dân tộc Thái (gồm 120 bài), Hát giao duyên dân tộc Mƣờng (gồm 115 bài)….
Có thể nói, Lò Vũ Vân là một trong số ít những cây bút thành công của thơ
ca Sơn La. Thơ ông giản dị, chân chất nhưng có một tình cảm nồng nàn cháy bỏng,
đầy cảm xúc thương yêu- một tình yêu sâu lắng của người miền núi Bắc Yên- nơi
ông đã sinh ra và lớn lên.Ông có cái nhìn và khám phá tinh tế với giọng điệu thơ rất
riêng, mượt mà, đằm thắm về con người, thiên nhiên, bản mường quê hương ông.
Với vẻ bề ngoài lặng lẽ, trầm tĩnh nhưng ẩn chứa bên trong lại là một hồn thơ nồng
nàn cháy bỏng, đầy cảm xúc thương yêu mà rất trí tuệ, gợi nhiều, nghĩ nhiều. Bài
thơ “Vô đề I” giống như một tuyên ngôn về thơ miền núi lại vừa nói lên nội dung,
tư tưởng, phong cách của nhà thơ:
Ngƣời miền núi làm thơ
Viết bằng tiếng của mình
Đọc bằng tiếng của mình
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Sẽ lung linh sắc muôn sắc
…Thơ của ngƣời miền núi
Không có tiếng suối reo
Không sắc màu thổ cẩm
Không hơi ấm mái sàn
Còn đâu nữa hồn thơ.
Ông làm thơ và tự phổ nhạc thành bài ca. Nhiều ca khúc được phổ nhạc.
Nhiều ca khúc được phát trên đài, được các đoàn nghệ thuật biểu diễn. Thơ của ông
chân chất giản dị mà chan chứa tình yêu nồng nàn, mãnh liệt. Ông yêu con người,
thiên nhiên, bản mường quê hương:
Tháng hai
Hoa vông đỏ bên suối
Hoa ban trắng lƣng đồi
Nắng tháng Ba bồi hồi
Gọi chim rừng ghép đôi…
Nếu tập thơ Tiếng sấm vào mùa với 48 bài thơ tiếng Việt và 17 bài tiếng
Thái, ông viết về nhiều vấn đề của cuộc sống, quê hương, bạn bè,nổi bật là tình yêu
cuộc sống thì đến tập thơ Nhặt hoa trăng là bước phát triển mới về nội dung và
nghệ thuật, vẫn bao trùm là tình yêu cuộc sống.
Thơ ông không khuôn vào một loại cố định: lúc lục bát, lúc bậc thang, khi
tuôn trào theo dòng cảm xúc, có dáng dấp của thơ văn xuôi:
Gió
Chắt chiu từng giọt mƣa
Thả vào kẽ lá
Thả vào lộc hoa
Để bài ca xanh mãi…
(Vô đề IV)
Sau khi cho ra mắt ba tập thơ Lò Vũ Vân vẫn cần mẫn viết. Ông vẫn tiếp tục
đi dự các trại sáng tác. Những tác phẩm sau này của ông vẫn yêu, vẫn say cuộc đời,
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vẫn dịu hiền mẫu mực nhưng chất trí tuệ, đúc kết, trải nghiệm vẫn rất đậm nét.
Những khúc ca của ông khi tuổi đã cao như đã kết tinh tổng kết cả một chặng
đường sống và làm thơ:
Ta lang thang khắp phƣơng trời góc biển
Biết phƣơng nào là của riêng ta
Dầm mình trong nắng mƣa, bão bùng cát bụi
Hai vai gánh nặng sự đời buồn vui
Lòng vƣơng vấn tri ân tri kỉ
(Tự khúc năm Giáp Thân)
Bài thơ Đông của ông vừa có tính tổng kết cuộc đời, nhìn nhận thời thế, vũ
trụ có chiều sâu, rất lắng, rất chắc, vừa mở ra niềm hi vọng. Từ thực tại: Đêm chắt
ra những giọt sƣơng rơi ƣớt mặt lá, Rơi vào cõi mơ làm tan biến sự ngọt ngào của
con gái,ta thấy ẩn chứa của ngày mai.
Một điều đáng quý ở Lò Vũ Vân là mặc dù đã ở tuổi 75, ông vẫn không nề
hà công việc. Dù nghỉ hưu, ông vẫn sáng tác, nghiên cứu, vẫn say sưa đọc các tác
phẩm của đồng nghiệp, trình làng những tác phẩm thơ trên tạp chí Suối Reo của Hội
liên hiệp Văn học, Nghệ thuật tỉnh Sơn La. Ông là người anh, người bạn trong sáng
tạo thơ ca, trong ban biên tập của tạp chí tỉnh nhà. Người đọc vẫn tiếp tục thưởng
thức những vần thơ đậm chất miền núi của ông.
1.3 Tiểu kết
Qua ba đặc trưng về ngữ âm, ngữ pháp, ngữ nghĩa, ta thấy ngôn ngữ thơ ca là
ngôn ngữ nghệ thuật đặc thù, nó là sản phẩm thể hiện tài năng, sự sáng tạo mang
phong cách riêng của từng nhà thơ.Thơ Sơn La có một đội ngũ ngày càng đông đảo,
họ có tư tưởng chính trị vững vàng, có năng lực, sự sáng tạo có bước tiến bộ rõ rệt
song bên cạnh đó những tên tuổi được bạn đọc quan tâm không phải là nhiều. Với
những gương mặt thơ tiêu biểu, có thể thấy, thơ ca Sơn La đã và đang phát triển
không ngừng theo hướng tích cực. Lò Vũ Vân là một trong số những nhà thơ thành
công ở Sơn La. Ông là nhà thơ có tài năng và giàu tâm huyết. Thơ ông giản dị, chân
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chất nhưng có một tình cảm nồng nàn cháy bỏng, đầy cảm xúc thương yêu- một tình
yêu sâu lắng của người miền núi Bắc Yên- nơi ông đã sinh ra và lớn lên.Ông có cái
nhìn và khám phá tinh tế với giọng điệu thơ rất riêng, mượt mà, đằm thắm về con
người, thiên nhiên, bản mường quê hương ông. Có thể nói Lò Vũ Vân đã và đang
đóng góp đáng kể cho sự phát triển của thơ ca Sơn La và thơ ca dân tộc.

23

CHƢƠNG 2
ĐẶC ĐIỂM VỀ THỂ THƠ, VẦN, NHỊP VÀ CÁCH TỔ CHỨC
BÀI THƠ TRONG THƠ LÒ VŨ VÂN
2. 1 Đặc điểm về thể thơ
Thể loại là yếu tố rất quan trọng để tạo nên chỉnh thể một thi phẩm, nó thuộc
về phương diện hình thức nhưng lại bao chứa nội dung, vì thế nó góp phần quyết
định sức sống của một bài thơ. “Thể loại như xương cốt, cái làm nên hình thù, vóc
dáng cơ bản để từ đó nhà thơ đắp lên da thịt và thổi hồn vào mình, khiến bài thơ trở
thành thực thể và tồn tại với đời” [39,tr.230].
Lịch sử văn học cũng là lịch sử quá trình hình thành và phát triển của các thể
loại. Riêng với thơ, đến nay có thể kể đến các thể thơ như: thơ Đường luật, thơ hai
chữ, thơ ba chữ, thơ bốn chữ, thơ năm chữ, thơ lục bát, thơ sáu chữ, thơ bảy chữ,
thơ tự do, thơ văn xuôi…Mỗi thể loại đều có ưu thế và nhược điểm riêng, có thể
loại chỉ thịnh hành trong một giai đoạn nhất định, có thể loại đi suốt hành trình thơ
Việt, có thể loại đóng khung trong một hình thức cố định, có những thể loại được
tiến hành chủ yếu dựa trên các yếu tố: số tiếng của mỗi dòng, số dòng, cách phối
thanh, hiệp vần.
Trong sáng tác của mình, nhà thơ Lò Vũ Vân vừa kế thừa các thể thơ truyền
thống, vừa tiếp thu ảnh hưởng của thơ ca phương Tây từ chính các bậc đàn anh, đàn
chị trong thi đàn thơ ca Việt Nam đương thời. Ông đã vận dụng thuần thục nhiều
thể loại trong 165 bài thơ của ông: thể năm chữ, thơ lục bát, thơ bảy chữ và thơ tự
do. Tần suất xuất hiện của các thể loại đó được thể hiện cụ thể như sau:
Bảng 2.1 Bảng thống kê các thể loại thơ
Tập thơ
Thể thơ

Tiếng sấm vào mùa

Nhặt hoa trăng

Đi từ miền gió hoang

Số bài

Tỉ lệ%

Số bài

Tỉ lệ%

Số bài

Tỉ lệ%

Năm chữ

1

2,1%

4

8,5%

4

5,7%

Lục bát

3

6,3%

8

17%

7

10%

Bảy chữ

1

2,1%

2

4,3%

5

7,2%

Tự do

43

89,5%

33

70,2%

54

77,1%

Tổng số

48

100%

47

100%

70

100%
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Từ bảng phân loại trên ta có thể nhận thấy, nhà thơ Lò Vũ Vân rất yêu thích
và có duyên với thể thơ tự do và thể thơ lục bát. Với việc sử dụng các thể thơ mới
chứng tỏ nhà thơ đã bắt nhịp với thơ ca thời đại.
2.1.1 Thể thơ tự do
Thơ tự do là thể thơ không tuân theo những quy tắc về cách luật cố định. Thơ
tự do xuất hiện ngay từ khi phong trào thơ mới ra đời và ngày càng khẳng định
đươc vị trí của mình trong thơ hiện đại với nhiều tìm tòi.Thơ tự do phóng túng trong
cách diễn đạt, nhịp điệu khoáng đạt được cấu tạo bằng những câu thơ tự nhiên, đa
dạng về cách tổ chức kết cấu, có số lượng từ ngữ co giãn linh hoạt. Về mặt hình
thức, thơ tự do có thể có vần nhưng nó không trở thành một quy tắc chặt chẽ mà
nhịp điệu lại nổi lên như một yếu tố chủ đạo. Nhịp điệu ở đây không do các yếu tố
cách luật xác định như trong thơ Đường, thơ lục bát…mà do những quy tắc nội tại,
cảm xúc nhà thơ.
Như vậy, thơ tự do, thật ra không phải là thơ hoàn toàn phủ định mọi luật lệ
của thơ. Gọi là tự do vì nó bao gồm các thể thơ không theo một thể thức ổn định, cố
định nào cả. Số chữ trong từng câu, số câu trong mỗi bài, cách hiệp vần, cách ngắt
nhịp đều hoàn toàn phóng khoáng, tùy theo nội dung của bài thơ và chủ định của
nhà thơ. Thơ tự do chỉ tự do đối với các luật lệ gò bó, cố định, còn thật ra nó cũng
tự giác tuân theo những quy luật cơ bản về âm thanh, vần luật, nhịp điệu của tiếng
nói và câu thơ Việt Nam đều rất chú trọng, quan tâm đến nhạc điệu của lời thơ. Thơ
tự do mở rộng khả năng diễn tả của thi pháp Việt Nam, làm giàu thêm nhạc điệu
cho câu thơ Việt Nam, chứ không phải là vứt bỏ và phá hoại nhạc điệu đó.
Sự phát triển của thơ tự do là để đáp ứng nhu cầu đòi hỏi của thơ ca phải đi
sâu vào các đề tài rộng lớn của cuộc sống, bắt nhịp với hơi thở thời đại. Thơ tự do
không phải là hình thức định trước của các nhà thơ khi sáng tác, mà là một hình
thức định trước của các nhà thơ tìm đến với độ chín của tâm hồn, tìm thấy ở đó sự
diễn tả phù hợp nhất cho những trạng thái tinh vi của đời sống tinh thần, tình cảm,
cho những đối tượng mà mình tâm đắc nhất.
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Thơ tự do được nhà thơ Lò Vũ Vân sử dụng với tần suất cao nhất với 130 bài
trong tổng số 165 bài, chiếm 78,8%. Nhìn chung, các bài thơ viết theo thể thơ này
đều có sự đan xen giữa các câu thơ ngắn dài với nhau, phối hợp vần và không vần
với nhau. Chẳng hạn như bài Đợi:
Em
Một mình
Bên suối
Ngồi đợi
Chiều bâng khuâng gió thổi xanh mặt nƣớc
Lời ru tình thuở trƣớc
Cứ miên man tím cả trời chiều
Yêu chi em- ngồi đợi
Đợi mãi chi- trong chiều?
-“Mùa hoa bƣởi em ngắt hoa bƣởi ngồi mong
Mùa hoa vông em ngắt hoa vông ngồi đợi…
Hoa có tàn- lấy khăn đào em gói
Hoa có héo- lấy rƣợu em ngâm…”
Em ngồi
Nát cả cỏ muôn mƣờng
Em đợi
Héo khô lá cây rừng muôn phƣơng
Nhƣng em
Em vẫn đợi
Đợi suốt đời không tàn không phai
Bài thơ có nhan đề là Đợi, xuyên suốt bài thơ là hình ảnh cô gái đang mòn
mỏi chờ đợi người yêu đi xa trở về.Câu thơ ngắn, có khi chỉ một tiếng, có khi là hai,
là ba mà người đọc hình dung được cô gái: Em lẻ loi, một mình ngồi đợi. Chữ đợi
được lặp đi lặp lại đến 7 lần, diễn tả sâu sắc nỗi lòng nhân vật trữ tình. Cô đợi người
yêu trở về suốt bao tháng năm, đợi suốt mùa hoa bƣởi, hết mùa hoa vông, đợi đến
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khi Nát cả cỏ muôn mƣờng, đợi đến khi Héo khô lá cây rừng muôn phƣơng, Đợi
suốt đời không tàn phai. Khi diễn tả sự đợi chờ mòn mỏi theo tháng năm của cô gái
thì tác giả lại sử dụng nhưng câu thơ dài.Có cái gì đó sâu thẳm và xót xa trong nỗi
đợi chờ của cô gái. Phải chăng chính Lời ru tình thuở trƣớc cứ miên man nhắc cô về
với vùng kỉ niệm trong quá khứ.Dù bài thơ không nói tới nhưng ta cũng có thể hình
dung cô gái đã từng có thời gian ngọt ngào, hạnh phúc với bao lời hứa hẹn về
tương lai. Lời thơ buồn, mênh mang, nhịp điệu câu thơ thích hợp với nhịp điệu tâm
hồn nhân vật trữ tình. Cách trình bày bài thơ khá độc đáo, cả bài thơ có duy nhất
một dấu hỏi, còn lại không có dấu phẩy, không có dấu hiệu của dấu chấm kết
thúc.Tâm trạng nhân vật trữ tình cũng dàn trải, mênh mông , nỗi đợi chờ,nhớ mong
da diết của cô gái cũng như vậy.
Vẫn là những câu ngắn dài đan xen, thơ của nhà thơ Lò Vũ Vân có những bài
thiên về tư duy, trí tuệ, có những bài rất trữ tình đằm thắm. Đây là những câu thơ
trữ tình phóng khoáng, trẻ trung và đậm cái hồn dân tộc trong từng con chữ:
Ơi
Trai lũng bản
Gái thung mƣờng
Tay nắm tay kết vòng hoa xòe múa
Theo nhịp chiêng dẫn đƣờng
Theo nhịp cồng dẫn lối
Co xƣờng cái đang hỡi
Giữ mãi làm chi lời vàng, lời bạc?”
(Vẫn ngọt giọng chiêng – Suối Reo,số165)
Trong thơ tự do của Lò Vũ Vân những bài thơ, câu thơ tác giả sử dụng hiệp
vần nhiều như bài Hƣơng mùa là không nhiều:
Tháng hai
Hoa vông đỏ bên suối
Hoa ban trắng lƣng đồi
Nắng tháng ba bồi hồi
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Gọi chim rừng ghép đôi
Cỏ mật sả hƣơng thơm khó giấu
…Tháng chín
Hƣơng cốm vị cành hồng
Lúa sậm bông chín trái
Sả hƣơng thoảng đêm dài
Chim ngói sải cánh bay
Say đồng thơm nếp mới.
……………
Nhưng không vì thế mà thơ ông không dễ thuộc, dễ nhớ.Ngôn ngữ thơ mộc
mạc, đậm chất miền núi vì thế mà dễ đi vào lòng người. Trong thơ ông, người đọc
bắt gặp nhiều hình ảnh quen thuộc, gắn liền với cuộc sống của người dân tộc sống ở
miền núi phía Bắc: tiếngkhèn, khănpiêu,nhịp chiêng, nhịp cồng, hoa ban, hoa vông,
ngọn núi, con suối, bản mƣờng…Trong bài thơ Tiếng sấm vào mùa- bài thơ được
ông lấy tên đặt cho tập thơ của mình-bằng những hình ảnh thơ gần gũi, quen thuộc,
ông ngợi ca tình yêu cuộc sống:
Pháo nổ ran, hoa đào bừng trƣớc cửa
Mƣa lay phay trải xanh tháng Giêng
Cánh còn bắc cầu vồng qua núi
Tiếng khèn con trai níu chặt piêu con gái
Ta bên nhau ấm lửa hoa vông
Cần rƣợu cong bông lúa
Tiếng sấm rền lăn trên đầu núi
Hạt lúa hạt ngô trong bồ thức dậy
Để trái tim đến với trái tim
……………
Một đặc điểm riêng nổi bật trong thơ tự do của Lò Vũ Vân là ông thường sử
dụng những câu thơ ngắn, nhịp điệu nhanh, dứt khoát, dồn nén cảm xúc. Chẳng hạn
bài Nhặt hoa trăng:
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Hoàng hôn tím
Chiều
Gió vuốt ngƣợc đầu non
Đón trăng
Anh ngập ngừng đứng đợi
Lối vào nhà em
Tiếng khèn
Xô vầng trăng nghiêng ngả
Hoa trăng rơi
Chật lối ngõ
Đầy ắp sân
Sáng rạng
Anh
Em
Miệt mài
Nhặt hoa…
(Tiếng khèn)
Lời thơ gọn mà ý nhiều, lung linh, gợi mở những cảm xúc trong lòng người
đọc.Trong ánh chiều buông, chàng trai đang yêungập ngừng đứng đợi cô gái. Chữ
ngập ngừng diễn tả rất chân thực thái độ vừa rụt rè, vừa trông ngóng, vừa tràn trề hi
vọng của chàng trai đang yêu.Tiếng khèn gọi người thương lại tha thiết cất lên Xô
vầng trăng nghiêng ngả. Hình ảnh thơ đẹp, mới mẻ mà vẫn rất gần gũi. Chàng đã
đợi người yêu từ lúc chiều hoàng hôn tím đến lúc sáng rạng hoa trăng rơi chật
lốingõ. Nhưng không uổng công chờ đợi,chàng trai đã gặp người yêu .Vì vậy trong
sự mong đợi vừa có sự khát khao vừa ngập tràn hạnh phúc.
Viết về người phụ nữ miền núi, ông miêu tả rất chân thực:
..Đàn bà
Hừng hực lửa
Mắt lúng liếng đong đƣa
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Môi mủm mỉm
Chực cƣời
Dƣ sức
Vật đổ mƣời đàn ông
Thay chồng
Mời khách uống năm vò rƣợu không say
(Vô đề)
Những câu thơ ngắn gọn, chân chất, không cần rườm rà mà vẫn diễn tả rất
sâu nét đẹp của người phụ nữ miền núi Tây Bắc: khỏe khoắn, tươi tắn, đầy sức
sống.Hay trong bài Tiếng khèn ông viết:
Tan chợ
Em ngƣợc núi
Gùi cả tiếng khèn về bản
Cái chân
Bƣớc phăm phăm
Mặc núi cao
Quên dốc đứng.
Tiếng khèn
Lặn vào trong tim
Bừng bừng ngọn lửa
Môi nở nụ hoa
Má hồng màu nắng
Đƣờng ngắn hơn
Cái chân
Phăm phăm bƣớc
Chƣa hết một hơi
Đã về tới bản
Lời thơ chắc, khỏe, nhịp gấp tựa như những bước chân phăm phăm của cô
gái bản mường chƣa hết một hơi, đã về tới bản. Với những câu thơ ngắn, ông đã
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khắc vào trái tim người đọc hình ảnh cô gái bản mường trẻ trung, đầy sức sống, rất
đáng yêu Môi nở nụ hoa, Má hồng màu nắng.
Bên cạnh những bài thơ với những câu thơ ngắn, thơ tự do của Lò Vũ Vân
còn có những bài với những câu thơ dài. Với những câu thơ dài như vậy, nhà thơ
thỏa sức giãi bày những tâm tư tình cảm, suy nghĩ, chiêm nghiệm về lẽ đời. Trong
bài Khúc ca bình minh ông thể hiện rất rõ những cảm nhận tinh tế về mối giao hòa
giữa cảnh vật và lòng người đồng thời nói lên những chiêm nghiệm của cá nhân
ông:
…Bình minh Anh mặc áo cho mùa Đông ấm áp, đan áo mới cho mùa Xuân
tƣơi trẻ
Những lời lẽ ngọt ngào thành ngôn từ thẳng ngay rắn rỏi
Sợi tình anh nồng nàn cuốn chặt trái tim em nóng bỏng
Tạo sức mạnh quyền lực xé toạc sƣơng mây tăm tối
Sự công bằng vĩnh cửu ngự trị ở trên đời
Hạnh phúc nào bằng khi trần thế ngập tiếng chim hót và lấp lánh chồi non
lá trổ
Từ ngọn lửa tim anh sƣởi ấm cho kiếp sống vĩnh hằng
Nhân thế chúng sinh ngân vang mãi bài ca thắm đỏ
Khúc ca sáng chói- Bình minh.
Hay trong bài Tôi hát , ta gặp cách thể hiện rất trí tuệ, triết lí, đậm chất con
người miền núi trong một con người đang ở tuổi chín chắn nhất:
Đi trên cánh đồng lúa sớm nay tôi hát
Tôi hát những bài ca xanh biếc mùa màng
Tiếng hát tôi vút ngân chuốt vàng ngọn lúa
Gió nâng hƣơng mùa về bên bếp lửa quê nhà
Bầy cu xanh, cu cƣờm run rẩy tìm hạt
Tôi hát cho cánh đồng tôi mấy chục năm vẫn còn tƣơi mới
Tôi hát cho những ngƣời già khát khao tuổi trẻ
Tôi hát cho cuộc sống nhân gian cạn kiệt đƣờng cày
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Tôi hát cho những kẻ tham lam say sƣa ƣớc vọng
Những sợi dây thòng lọng thít dần hoàng hôn
Tôi hát cho những cô gái đang mải miết soi gƣơng
Lần tìm mình trên cung đƣờng khốc liệt
Tôi hát cho những bàn tay dại dột tự chặt phăng tuổi trẻ
Những ly rƣợu đắng rút ngắn cuộc đời
Tôi hát cho những đôi mắt sáng biết nhìn thấu đất trời…
Thơ Lò Vũ Vân thường kết hợp nhuần nhuyễn giữa chất trí tuệ và chất trữ
tình vì thế nên những bài thơ dài đầy triết lí mà vẫn không hề khô khan.Trong bài
Miền gió hoang ông viết:
…Những nỗi đau âm thầm cứa nát lòng sau chiến tranh
Tôi nhƣ con thuyền nhỏ giữa mênh mông sông nƣớc
Bƣớc qua sáu mƣơi năm sóng gió quê nhà
Đôi chân trần lả vào mùa đông giá lạnh
Lạc trôi tận miền hoang mạc quạnh hiu
Tôi chắt chiu từng nhành xanh ngọn cỏ
Cấy xuống hoang mạc cỗi cằn
Hàn gắn lại một nửa hành tinh chết chóc
Dù tóc ta có bạc
Nhƣng bên trời gió trở thơm hƣơng cốm
Xanh ngần ngật tƣơng lai…
Đặc điểm riêng trong thơ tự do nói chung và thơ của Lò Vũ Vân nói riêng là
có sự phối xen các câu thơ ngắn dài khác nhau tạo nên ấn tượng nhãn quan. Đặc
biệt trong đó có nhiều bài thơ với những câu thơ ngắn, chắc, khỏe phù hợp với nội
dung miêu tả. Nhiều câu thơ dài , phối hợp có vần và không vần khiến câu thơ trở
thành những lời tâm tình rất tự nhiên. Nhịp điệu câu thơ góp phần diễn tả nhịp điệu
tâm hồn, diễn tả những cảm xúc, suy tư, chiêm nghiệm sâu sắc mà vẫn rất đời. Sự
xuất hiện của vần khiến cho câu thơ có sự liên kết chặt chẽ, ở những câu, những
đoạn không vần thì nhịp thơ lại có sức sức mạnh.
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Tóm lại, ta có thể thấy rằng, chính cảm xúc mạnh đã chi phối hình thức
những câu thơ ngắn, dài khác nhau trong thơ tự do của Lò Vũ Vân. Sức hấp dẫn
trong thơnói chung chính là ở cảm xúc và thơ Lò Vũ Vân cũng như vậy.
2.1.2 Thể thơ lục bát
Thơ lục bát là thể thơ dễ làm nhưng rất khó hay. Nó đi cheo leo trên một sợi
dây vô hình giữa một bên là thi phẩm làm rung động lòng người và một bên là bài
vè dễ bị lãng quên. Cái hay của thơ lục bát là hồn thơ lay cảm ở vần điệu, ở âm
hưởng, ở cái duyên kì ngộ, ở sự xuất thần, ở cả phía sau câu thơ và dưới từng chữ,
từng từ thật là khó tả. Nó là loại thơ mang hồn thiêng dân tộc. Nó đã làm một cuộc
chạy tiếp sức truyền thống suốt từ ca dao, đến Nguyễn Du và mãi tận đến hôm nay
không gì phai mờ được trong sự hứng thú của một công chúng phức tạp và rộng
lớn.
Trong văn học viết, thể thơ lục bát có mặt từ rất sớm. Trong tác phẩm “Quốc
âm từ điện” (1886), tác giả Phạm Đình Toái nhận định rằng: thể lục bát đã trở nên
khá thông dụng đối với việc sáng tác thi ca chữ Nôm từ các đời Trần, Lê thế kỉ XIII
đến thế kỉ XVI. Bài thơ lục bát sớm nhất còn được lưu trữ trong thư tịch là một bài
hát Cửa Đình của Lê Đức Mao (1462-1529). Trong tác phẩm Nam Phong Giải
Trào, ông Trần Danh Án cũng được ghi được một số bài hát Cửa Đình theo thể lục
bát từ thời Lê.
Trong dòng văn chương bình dân, lục bát hầu như là thể thơ độc nhất được
sử dụng trong kho tàng ca dao đồ sộ của dân tộc. Đối với người xưa, ngoài tính chất
giải trí, ca dao còn được mang mục đích giáo huấn con em. Thật vậy, thời trước, rất
ít người được cắp sách đến trường, nên phương tiện để dạy dỗ các em về luân lí và
các kinh nghiệm sống được gói ghém trong văn chương truyền khẩu gồm ca dao,
tục ngữ và truyện cổ. Hơn nữa, lục bát là thể thơ thường được dùng trong các lối hát
dân gian như quan họ, trống quân, hát chèo, hát đúm, hát xẩm, hát ru em, hát gặt
lúa, hát giã gạo, hát đưa đò, hát phường vải, hát chầu văn và hò…Ngày trước, Ngô
Thời Nhiệm đã từng hãnh diện tuyên bố “Nước ta xứng đáng gọi là một nước thơ”.
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Chắc chắn rằng nước thơ này sẽ không hiện diện nếu không có sự hiện diện của thơ
lục bát trong dòng văn học của dân tộc ta.
Trong thơ Lò Vũ Vân, thể thơ lục bát là thể loại được tác giả lựa chọn chiếm
tỉ lệ lớn thứ hai trong các thể loại, chỉ đứng sau thể tự do. Số lượng bài thơ lục bát là
18 bài chiếm 10,9%. Thơ lục bát của Lò Vũ Vân thể hiện rất rõ những cảm nhận
tinh tế về mỗi giao cảm giữa con người với thiên nhiên, cảnh vật quê hương.
Chiều buông tím ngắt sƣờn non
Gió se se lạnh nụ hôn giao mùa
Bồng bềnh sƣơng trắng màn thƣa
Cây cho rừng biếc gió đƣa lá cành
Vƣờn sau thơm nức hƣơng chanh
Giàn hoa thiên lý ngọt canh cua đồng
Cốm thơm đón đợi ngâm hồng
Xốn xang chân bƣớc trên đồng quê xƣa.
(Quê)
Những cảnh vật quen thuộc của vùng quê miền núi thanh bình đi vào thơ ông
một cách hết sức tự nhiên, dung dị, đó là những: sƣờn non, rừng biếc, hƣơng
chanh, hoa thiên lí, cánh đồng…Đi trên cánh đồng của quê hương mà thấy xốn
xang trong lòng.Trong cái nhìn đắm say, ngất ngây của nhà thơ, những hình ảnh
vốn bình dị ấy dường như có tình hơn, sống động, đa sắc hơn: chiều tím ngắt, gió se
se lạnh, sƣơng bồng bềnh, rừng biếc, hƣơng chanh thơm nức, giàn thiên lí ngọt
canh, cốm thơm,…Những tính từ chỉ màu sắc được nhà thơ sử dụng với mật độ dày,
kết hợp với lối nói đảo ngữ khiến cho bức tranh cảnh sắc thiên nhiên giao mùa hiện
lên chân thực, đẹp, có hồn.
Trong 18 bài thơ lục bát thì có 5 bài được nhà thơ Lò Vũ Vân dùng để viết
về mùa xuân: Tiếng xuân, Xuân về trên quê tôi, Câu hát ví mùa xuân, Xuân ở một
vùng hồ, Hoa, Có một mùa xuân nhƣ thế. Cảm hứng về thiên nhiên, nhất là về mùa
xuân dường như chưa bao giờ cũ với nhà thơ:
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Cũng màu cây lá ấy thôi
Sao nay vƣờn tỏa ánh ngời sắc Xuân
Mảnh mai cánh mận tráng ngần
Gieo vần, chắp ý cho vần thơ xanh
Vút lên trong ngọn gió lành
Tiếng Xuân thơm thảo ta dành cho nhau.
(Tiếng xuân)
Nhà thơ cũng có lúc băn khoăn, ngạc nhiên trước sự đổi thay của thiên nhiên.
Và khi nhận ra sự đổi thay của thiên nhiên cũng là lúc nhà thơ kịp nhận ra sự đổi
thay trong lòng mình. Cánh mận trắng ngần mỏng manh kia mà có sức lay động tâm
hồn con người đến đến lạ kì.Nó gieo vần, chắp ý cho vần thơ xanh vút bay lên theo
ngọn gió trong lành.
Không chỉ viết về mùa xuân mà những vùng đất, miền quê, địa danh mà ông
đã đến và đi qua đều để lại trong lòng nhà thơ những kí ức khó phai. Và có lẽ với
nhà thơ, không có thể loại nào hiệu quả hơn thể thơ lục bát để diễn tả:
Trở về bến cũ Tạ Khoa
Tìm cây gạo cổ đỏ hoa rực trời
Ngày xƣa ai gọi- Đò ơi!
Mắt đƣa lung liếng môi cƣời trao duyên
Bến đò bờ cát vẫn nguyên
Tìm ngƣời chẳng thấy, con thuyền về đâu?
Biết rằng sông đã bắc cầu
Phù sa bồi lấp, cờ lau trắng bờ
Nhìn theo dòng nƣớc lơ thơ
Tìm trong sƣơng khói mu mơ bóng thuyền!
(Nhớ về bến Tạ Khoa)
Bến Tạ Khoa là bến neo đậu của phà, của thuyền, của đò khi qua sông Đà, nó
thuộc vùng đất Bắc Yên- quê hương tác giả. Bến nay không còn nữa mà thay vào đó
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là cây cầu Tạ Khoa sừng sững, hiện đại, thuận tiện cho việc đi lại. Vẫn biết rằng sự
thay đổi đó là cần thiết mà sao lòng người vẫn bâng khuâng nhớ cảnh nhớ người.
Không ít lần ông cảm thấy cô đơn, ngẩn ngơ khi tìm tìm về bến xưa để rồi
không ít lần ông khao khát gặp lại “người ấy”:
Chiều nay về lại sông Đà
Gió se se gió la đà bờ lau
Ngẩn ngơ một chiếc thuyền câu
Dập dềnh theo sóng neo đâu bến bờ?
….
Ƣớc gì ngƣời ấy về đây
Cùng ta vƣợt sóng thác Mây lên trời!
(Tìm về bến xƣa)
Thơ lục bát của Lò Vũ Vân đến được với đọc giả có lẽ bởi cảm hứng thơ dạt
dào, phong cách thơ đa dạng, chất hiện đại và truyền thống hòa quyện với nhau.
2.1.3 Thể thơ 5 chữ
Thơ năm chữ là một trong những thể thơ tiêu biểu của thơ hiện đại Việt
Nam. Cũng như các thể thơ bảy chữ, tám chữ, lục bát, song thất lục bát, tự do, thể
thơ năm chữ được các nhà thơ Việt Nam sử dụng làm hình thức sáng tạo quen
thuộc. Với số lượng mỗi dòng năm tiếng, thể thơ năm chữ đã hình thành từ văn học
dân gian, phổ biến là các câu đố,vè, tục ngữ và hát dặm Nghệ Tĩnh. Các bài hát dặm
gồm nhiều khổ thơ năm chữ, theo nhịp 3/2, hát dặm là thể ca gieo vần lưng và vần
chân (chủ yếu là vần chân), vần chân trong hát dặm có hai chức năng: vần bằng liên
kết với các câu trong một khổ với nhau.
Thể thơ năm chữ cũng là thể thơ quen thuộc trong thơ cổ phong (ngũ ngôn
cổ phong) và thơ Đường (ngũ ngôn Đường luật). Các nhà thơ Việt Nam đã tạo ra
nhiều kết cấu, nhiều vần điệu cho thơ năm chữ.
Trong thơ ca hiện đại, ta gặp những bài thơ năm chữ, phá vỡ các quy tắc của
hát dặm và ngũ ngôn Đường luật, ngắt ra từng khổ bốn câu một có dáng dấp như
một bài thơ ngũ ngôn tứ tuyệt. Chẳng hạn bài thơ sử dụng nhiều vần bằng sắp xếp
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hài hòa giữa tiết tấu và thanh điệu tạo nên lối diễn đạt nhuần nhị, nhịp nhàng từ đầu
dến cuối:
…Ôi/con sóng ngày xƣa
Và/ngày sau vẫn thế
Nỗi khát vọng/tình yêu
Bồi hồi/trong ngực trẻ
Trƣớc/muôn trùng sóng bể
Em nghĩ về anh/em
Em nghĩ về/biển lớn
Từ nơi nào/sóng lên
(Sóng- Xuân Quỳnh)
Trong thơ Lò Vũ Vân, thể thơ năm chữ chiếm số lượng khá khiêm tốn:9/165
bài (chiếm 5,45%). Thể thơ năm chữ của ông tiếp thu một cách sáng tạo âm hưởng
mạnh mẽ, dứt khoát của hát giặm. Nhịp thơ 2/3; 3/2 xen kẽ với nhịp 1/ 4 vừa nhịp
nhàng, tự nhiên vừa tạo ấn tượng, thể hiện hoài niệm thiết tha:
Chiều nay /qua nhà em
Ngõ xƣa/rêu xanh lối
Em đâu rồi/, em đâu?
Dậu /để ken bìm bìm
Vƣờn lặng im/ ngập cỏ
Gió/ xòa qua bất chợt
Rung cành lá/ rơi rơi
Chiều/ nghiêng ngả đất trời
Sƣơng /buông lả mu mơ
Em ơi/, em có nhớ!
Ngõ cũ/ lối vƣờn xƣa
Chồi vẫn trổ/ biêng biếc…
( Ngõ xƣa )
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Bài thơ diễn tả cảm xúc của một chàng trai khi bất chợt một buổi chiều đi
qua nhà người yêu cũ, thấy cảnh mà nhớ người. Lối đi xưa giờ đã rêu phong, Dậu
để ken bìm bìm,Vƣờn lặng im ngập cỏ, chỉ có lòng người là vẫn nghiêng ngảgió.
Tâm trạng của nhân vật trữ tình cũng là tâm trạng chung của biết bao người mỗi khi
bồi hồi trước cảnh cũ người xưa.
Đọc thơ năm chữ của Lò Vũ Vân ta thấy có độ lắng của một con người từng
trải, nhiều suy tư.Trong bài Tự bạch, nhà thơ đã nói lên những chiêm nghiệm về lẽ
đời, nhắc nhở mọi người đồng thời cũng là để tự nhắc mình: hãy sống chậm, sống
khỏe, sống vui, làm tròn trách nhiệm cá nhân với gia đình và xã hội. Nhà thơ đã lựa
chọn thể thơ năm chữ với nhịp thơ 3/2; 2/3 đều đặn, đan xen với nhau, liên kết các
câu thơ bằng lối hiệp vần chân:
Đã sang tuổi/ sáu mƣơi
Dù lực mạnh /sức cƣờng
Cũng đừng/ săng sái quá
Kẻo thiên hạ /cƣời chê.
Đã sang tuổi /sáu mƣơi
Chớ mơ màng/ chức tƣớc
Thôi cay cú/ với đời
Trời cho khỏe/ là sƣớng
Bạn bè thƣơng /có mời
Ăn uống /vừa phải thôi
Đến góp vui/ là chính.
Đã sang tuổi/ sáu mƣơi
Mệnh trời /đã quá tỏ
Sự đời /đã quá rõ
Sống sao/ đẹp nhẽ đời.
Chớ nặng nhẹ/ lắm lời
Với vợ con. bè bạn
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Luôn vui vẻ. tƣơi cười
Cho tâm hồn. thảnh thơi….
Trong một số bài thơ, tác giả đã có sự phá cách về thể thơ, đan xen một số câu có
số chữ nhiều hơn hoặc ít hơn năm chữ. Chẳng hạn như bài Kí ức:
Chạm tay vào tháng năm (1)
Vỡ òa những cơn mƣa (2)
Tiếng ve rừng câm bặt (3)
Lúa chiêm ngả vàng đồng (4)
Ngô bồng con trên rẫy.(5)
Chạm tay vào tháng mƣời (6)
Hƣơng cốm xanh ngời kí ức (7)
Bầy chim ngói rấm rúc về đồng (8)
Để ai ngƣời xa vắng (9)
Nhớ ơi, kỷ niệm xƣa!(10)
Tóc điểm hoa tiêu muối (11)
Thả nỗi buồn tím rơi (12)
Xốn xang nắng một thời (13)
Như vậy câu thơ số 7 có sáu chữ, câu thơ số 8 có bảy chữ. Hay trong bài
Chợ phiên trên hồ sông Đà, hai câu cuối khép lại bài thơ là hai câu thơ chỉ có hai và
ba chữ:
Chợ phiên cứ luân phiên
Quanh quanh bờ sông hồ
Một vòng-tròn một tháng
Lại đến phiên- chợ phiên!
Chợ họp vội- tan vội
Ngƣời mua tranh nhau mua
Ngƣời bán tranh nhau bán
Rồi vội vã lên thuyền,
Vạn Yên, Hinh, Song Khủa
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Nhạp, Kế, Giăng, Tà Phù…
Đủ mƣời lăm điểm họp
Chợ mới hết một phiên
Phiên chợ- tròn một tháng
Một vòng- một chợ phiên
Chợ phiên
Hồ Sông Đà.
Mặc dù có sự phá cách như vậy nhưng những bài thơ này vẫn mang đậm âm
hưởng của thể thơ năm chữ, mang đến sự gần gũi với độc giả.
Như vậy, với thể thơ năm chữ ngắn, nhỏ hẹp nhưng ta dễ dàng nhận thấy
dung lượng cảm xúc mà nhà thơ muốn chuyển tải lại không hề nhỏ. Những đặc
trưng về hình thức thơ khiến cho lời thơ luôn có sự biến đổi linh hoạt, nhẹ nhàng,
uyển chuyển mà vẫn lắng sâu cảm xúc nội tâm.
2.1.4 Thơ 7 chữ
Trong thơ ca hiện đại, thơ 7 chữ có xuất xứ từ thơ cổ điển thất ngôn và
Đường luật thất ngôn bát cú. Hình thức gồm nhiều khổ, mỗi khổ gồm 4 câu là phổ
biến hơn cả. Nhịp thơ quen thuộc là 3/4 và 4/3.
Trong thơ Lò Vũ Vân, có 8 bài thơ làm theo thể thơ này chiếm tỉ lệ 4,8%.
Trong số 8 bài thơ đó thì có 5 bài số chữ ổn định là 7 chữ còn lại các bài đều có sự
thay đổi về số chữ trong câu giao động từ 6 đến 8 chữ. Chẳng hạn trong bài thơ Mắt
lá dòng 10 có 8 chữ:
Con mắt lá thả vào trong lá (1)
Để không rừng xơ xác khát khô (2)
Cho đất trời trổ hoa ngần ngật (3)
Nắng vàng mật sóng sánh ban mai (4)
Gió đi về thảo thơm đƣờng gió (5)
Tay vít cành lá đón hƣơng cây (6)
Mƣa bụi bay giăng mùng lối ngõ (7)
Cho bờ ai bối rối suối chiều? (8)
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Bên cõi ngƣời tình yêu giăng mắc (9)
Chẳng mối tình nào không có đớn đau (10)
Tìm về nhau cạn ly rƣợu đắng (11)
Nâng hồn bay truốt nhẹ lá mềm (12)
Tiếng xuân gọi từ trong hạt nắng (13)
Mắt lắ mở ngây ngất triền xanh…(14)
Trong bài Xuân chiều câu một chỉ có 6 chữ, bài Thi nhân câu cuối lại 8 chữ,
Màu trắng hoa ban câu thứ chín có 9 chữ và câu cuối có 8 chữ … Tuy có sự phá
cách và biến thể như vậy nhưng những bài thơ này vẫn mang đậm âm hưởng trang
trọng của thể thơ 7 chữ.
2.2 Vần trong thơ Lò Vũ Vân
2.2.1 Vần trong thơ Lò Vũ Vân xét ở vị trí gieo vần
2.2.1.1 Vần chân
Trong thơ của Lò Vũ Vân, số lượng bài thơ gieo vần chân chiếm tỉ lệ lớn hơn
cả. Lò Vũ Vân chủ yếu sử dụng vần chân trong thể thơ tự do và thơ lục bát. Vì vậy,
chúng tôi đi sâu vào khảo sát hai thể loại thơ này.
- Vần chân trong thơ tự do:
Thơ tự do của Lò Vũ Vân chiếm số lượng lớn: 130/165 bài. Trong thể thơ
này, cách gieo vần cũng khá đa dạng tuy nhiên số lượng vần chân chiếm tỉ lệ lớn
hơn. Chúng tôi khảo sát 130 bài thơ tự do thì thấy có 126 cặp vần chân. Chẳng hạn :
Tiếng sáo dìu dặt
Vọng từ lƣng núi
Noong Đa
Rạng rỡ mùa hoa
La đà mùa trái
Hoa ngói đỏ
Hoa ngô, hoa lúa vàng
Nắng gió xốn xang
Lấp lánh mắt chiều
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Nụ cƣời
Màu thời gian
Vẫn tƣơi nguyên nỗi nhớ…
(Về Noong Đa).
Nhà thơ không dùng cách gieo vần chéo hay vần ôm màchủ yếu sử dụng cách gieo
vần liền. Vần liền là các cặp vần gieo ở dòng thơ nằm liền nhau. Phổ biến hơn cả
trong các bài thơ của Lò Vũ Vân là vần liền theo kiểu AA: (A là câu có vần cùng
loại).Ví dụ:
Sa Pa
Những đêm không ngủ
Cánh dù chấp chới
Tiếng khèn chơi vơi…
(Sa Pa –đêm không ngủ)
Hay:
Ngày mai em đi rồi- đi xa mãi
Bến nƣớc đƣờng quê vắng bóng ai?
Em rơi vào chiều bằng lăng tím
Gửi lại hồn quê những mùa sim…
(Mai em đi nhà chồng)
Bên cạnh đó còn có vần liền theo kiểu BBAA (B là câu có vần khác loại, A
là các câu có vần cùng loại). Ví dụ:
Cây tính tẩu
Đợi sẵn nơi cửa buồng
Ngày hội mường
Em trao lời con trai con gái
Nối đƣờng qua lại
Chén rƣợu một cất em mời
Rƣợu hai cất, ba cất cháy lịm bờ môi
Hoàng hôn loang bóng thuyền Hát láp…
(Tính tẩu)
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Nhiều câu thơ trong bài Tình xuân cũng được gieo vần theo cách đó:
Có ngƣời con gái hé môi cƣời nhìn qua mắt nắng
Phía ấy, rặng đào vụt nở hoa tƣơi thắm
Tiếng hát vê quyện nắng mai quánh đặc
Ai thả vào trong mu mơ sƣơng mây hƣơng sắc
Có khi những vần chân theo kiểu AA xuất hiện liên tiếp:
Ơ cái gió đồng Va
Sao lạ
Gió đi từ bốn ngả
Từ Thung Xá, Huy Hạ
Từ Mạc- Lá thổi qua
Gió thức mùa hoa, mùa quả
Đồng Va đầy ắp lúa
Mùa nối mùa đua chen
Gió đƣa tiếng khèn về ru cây lúa
Tiếng cồng lại ngân- No ấm!
(Gió đồng Va)
Những vần liền nối nhau trong các câu thơ mở ra một không gian quê thật
thoáng đãng, mát mẻ. Gió đồng Va từ bốn ngả thổi qua, đánh thức mùa hoa mùa
quả, đem về mùa màng tốt tươi, đời sống nhân dân thêm ấm no, theo đó lòng người
bỗng thấy “lạ”, hân hoan.
Có thể nói vần liền xuất hiện trong thơ đem lại nhiều hiệu quả nghệ thuật. Nó
khiến cho người đọc có cảm giác liền mạch, gắn bó, ý này tiếp ý kia, dòng này tiếp
ý dòng kia. Vần liền thể hiện chức năng liên kết, tổ chức bài thơ một cách rõ nét
nhất.
Tuy nhiên, trong thơ Lò Vũ Vân có một số trường hợp, cách hiệp vần chân
lại không xảy ra ở hai dòng thơ tiếp mà có hiện tượng cách dòng. Chẳng hạn:
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Từ nơi ấy
Bật lên sắc màu lấp lánh
Sáng rực bình minh
Đôi mắt em nhƣ lƣỡi hái sắc lẹm
Cứa đứt bao kẻ ngu tình.
(Viên đá sắc màu)
Hay:
Rƣợu Shan lùng
Theo tiếng khèn
Nghiêng ngả núi
Theo tiếng sáo
Ngất ngây.
Lời hẹn
Tím trời mây.
(Chợ Sa Pa)
- Vần chân trong thơ lục bát:
Khác với các thể thơ khác, cách gieo vần chân trong thơ lục bát mang đặc
trưng thể loại có nghĩa là thơ lục bát có quy tắc hiệp vần. Gồm vần chân và vần
lưng. Vần chân trong thơ lục bát là sự gieo vần của tiếng thứ tám của câu bát với
tiếng thứ sáu của câu lục. Trong 18 bài thơ lục bát của Lò Vũ Vân, chúng tôi khảo
sát có 80 cặp. Chẳng hạn:
Nào ngờ gặp lại cái thời
Thời yêu quên cả đất trời, nhân gian
Tƣởng chừng chẳng biết phai tàn
Nhƣng rồi chia ngả muôn vàn đớn đau…
Nào ngờ trong chuỗi u sầu
Vƣờn xƣa lại trải hƣơng cau ngọt ngào
Đƣờng quê nắng gió xôn xao
Mùa xuân mới lại dâng trào nhựa căng…
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(Gặp lại ngày xƣa)
Hay trong bài Ánh chiều:
Bóng piêu lấp lánh ánh chiều
Vừa trông thoáng đã xiêu xiêunỗi lòng
Gió vờn khau cút vút cong
Bốn mùa mƣa nắng sắc hồng không phai
Hƣơng chiều thung núi ngất say
Nhặt bông hoa nắng anh cài sắc piêu.
- Vần chân trong thơ năm chữ:
Trong 165 bài thơ của Lò Vũ Vân, chỉ có 9 bài được làm theo thể thơ năm
chữ. Trong 9 bài thơ năm chữ, có 13 cặp vần gieo theo vần chân. Chẳng hạn:
Chiều nay qua nhà em
Ngõ xƣa rêu xanh lối
Em đâu rồi, em đâu?
Dậu đổ ken bìm bìm
Vƣờn lặng im ngập cỏ
Gió xòa qua bất chợt
Rung cành lá rơi rơi
Chiều nghiêng ngả đất trời
Sƣơng buông lả mu mơ
Em ơi em có nhớ!...
(Ngõ xƣa)
-Vần chân trong thơ bảy chữ:
Trong 8 bài thơ được làm bằng thơ bảy chữ, chúng tôi khảo sát được 13 cặp
vần gieo theo vần chân.Chẳng hạn:
Mấy đêm trằn trọc suốt năm canh
Nhớ tới ngƣời xƣa ruột tan tành
Đau xót tình xuân nằm dƣới mộ
Hạnh phúc phủ dầy đám cỏ xanh
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Hoa ban bừng nở- Băng tang trắng
Rắc bụi mƣa rơi- Nƣớc mắt tình
Đau đớn trong lòng nhƣ dao cắt
Ngƣời nằm dƣới mộ có hay chăng?
(Xót xa)
Canh hiệp vần với tành, tành hiệp vần với xanh, trắng hiệp vần với chăng. Đó là
những cặp vần chân.
Như vậy có thể thấy trong thơ Lò Vũ Vân, vần chân được gieo gồm vần liền và vần
cách nhưng chủ yếu là vần liền.
2.2.1.2 Vần lưng
Vần lưng hay còn gọi là yêu vận. Đây là loại vần được gieo nằm ở giữa dòng
thơ, nó có tác dụng đặc biệt trong việc tạo nên tính nhạc cho thơ. Lò Vũ Vân chủ
yếu sử dụng vần lưng trong thể thơ tự do và thơ lục bát. Vì vậy, chúng tôi đi sâu vào
khảo sát hai thể loại thơ này.
-Vần lưng trong thơ tự do:
Trong thơ tự do hiện đại, cách gieo vần hết sức linh hoạt, không theo một
quy luật nhất định nào, miễn là tạo được sự liên kết, chỉnh thể tạo âm vang cho bài
thơ. Trong thơ Lò Vũ Vân cũng vậy, vần lưng xuất hiện một cách hết sức linh hoạt,
tự nhiên. Nó tùy thuộc vào dòng cảm xúc mà trong mỗi bài thơ cách gieo vần cũng
khác nhau.
Có khi tiếng cuối của câu trước vần với tiếng thứ hai của câu sau:
Cháy khét tiếng ve
Rừng tre trơ trụi lá
(Khoảng xanh)
Có những lúc tiếng cuối của câu trước vần với tiếng thứ ba của câu sau:
Thuở hết mình cho nhau
Chẳng còn đâu tìm kiếm
(Mảnh đời)
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Hay:
Tiếng sáo ôi ngòn ngọt
Lấp lánh giọt sƣơng mai
Biêng biếc màu cổ tích
(Nhịp điệu Phù Hoa)
Cũng có thể là tiếng cuối của câu trước vần với tiếng thứ tư của câu sau:
Chạm tay vào tháng mười
Hƣơng cốm xanh ngời kí ức
(Kí ức)
Trong một số bài, chữ cuối của câu trước vần hiệp vần linh hoạt với cả tiếng thứ ba
và tiếng thứ tư của câu sau:
Thƣơng bóng cha gầy đêm trở gió
Năm canh vò võ mẹ ngóng chờ
(Mai em đi nhà chồng)
Có khi tiếng cuối của câu trước vần với tiếng thứ năm của câu sau:
Thƣơng nhau
Hoa kết bông thành trái
Ngƣời kết ngƣời đẹp mãi không phai.
(Thƣơng nhau)
Có khi tiếng cuối của câu trước vần với tiếng thứ sáu của câu sau:
Bóng ai in đáy biếc sông Lô
Cầu bắc nhịp nối đôi bờ muôn nẻo
(Hà Giang- miền nhớ)
Có khi tiếng cuối của câu trước vần với tiếng thứ bảy của câu sau:
Trên cánh đồng của cha xanh rờn câu hát
Trên đồi nƣơng của mẹ man mát lời ru
(Hƣơng đồng)
Có thể là cách gieo vần giữa chữ cuối câu trên với chữ thứ tám của câu dưới:
Ta hãy nắm chặt tay nhau cùng đi sƣớt cuộc đời
Ngẩng cao đầu nhìn xa tận phƣơng trời tít tắp
(Định mệnh)
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Như vậy, ta có thể thấy, vần lưng trong thơ Lò Vũ Vân có cách gieo vần rất đa
dạng. Tùy thuộc vào đề tài và cảm xúc mà tác giả lựa chọn vị trí hiệp vần phù hợp,
tạo nên tính nhạc cho thơ.
- Vần lưng trong thơ lục bát:
Trong thơ lục bát, vị trí gieo vần chịu sự quy định của thể thơ: tiếng thứ sáu
của câu lục gieo với tiếng thứ sáu của câu bát. Trong ba tập thơ của mình, Lò Vũ
Vân đã dùng cách gieo vần theo quy tắc truyền thống đó:
Gió chiều bay tím sƣờn non
Thƣơng con chim nhỏ lon ton tìm bầy
Lối mòn phủ trắng trời mây
Hoàng hôn buông sẫm rừng cây nhạt nhòa
Sao khuya tụ bến Ngân Hà
Trăng lên ánh bạc sáng lòa đƣờng xƣa…
( Lối về)
Hay:
Nào ngờ gặp lại ngày xưa
Cái ngày xƣa ấy nhƣ vừa hôm qua
Ngày xƣa vẫn ở bên ta
Mùa xuân thắm nở ngàn hoa ngát trời
Nào ngờ gặp lại cái thời
Thời yêu quên cả đất trời, nhân gian
Tƣởng chừng chẳng biết phai tàn
Nhƣng rồi chia ngả muôn vàn đớn đau…
(Gặp lại ngày xƣa)
Qua khảo sát 165 bài thơ của Lò Vũ Vân, chúng tôi thu được kết quả như sau:có
397 cặp vần, trong đó vần chân là 219 cặp, chiếm 55,2%, vần lưng là 178 cặp,
chiếm 44,8%. Như vậy, vần chân chiếm ưu thế hơn so với vần lưng. Thơ ông luôn
tìm đến sự hài hòa, cân đối nhưng bên cạnh đó cũng có những cách tân, nhất là
trong thể thơ tự do.
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2.2.2 Vần trong thơ Lò Vũ Vân xét ở mức độ hòa âm
Âm tiết tiếng Việt được cấu tạo từ nhiều yếu tố: âm đầu, âm chính, âm cuối,
âm đệm và thanh điệu. Trong các yếu tố đó, âm chính, âm cuối, thanh điệu là yếu tố
chính tham gia vào sự hiệp vần. Vì vậy, dựa vào sự hòa xướng, kết hợp âm thanh
giữa các yếu tố đó các nhà nghiên cứu đã chia vần thơ Việt Nam thành ba loại cơ
bản: vần chính, vần thông, vần ép.
2.2.2.1 Vần chính
Vần chính là loại vần có mức độ hòa âm cao nhất, vì thế, nó tạo nên nhạc
tính, sự nhịp nhàng cân đối của ngôn ngữ thơ. Giữa hai tiếng hiệp vần trong âm
chính phải thỏa mãn các yêu cầu sau:
-Thanh điệu giống nhau (cùng bằng hoặc cùng trắc)
- Âm chính giống nhau
- Âm cuối (nếu có) phải giống nhau
- Phụ âm đầu (nếu có) phải giống nhau
- Âm đệm nếu có hoặc vắng
Vần chính thường có hai cách gieo: vần gieo có sự thống nhất hoàn toàn về
khuôn vần lẫn thanh điệu và cách gieo không đồng nhất về thanh điệu.Khảo sát thơ
Lò Vũ Vân, chúng tôi thấy có 265 cặp vần chính, chiếm 66,8 %. Cách gieo vần
cũng rất phong phú.
Cách gieo có sự đồng nhất về khuôn vần và thanh điệu:
Mãi sao rơi về đâu
Trái còn rơi về đâu
Mái sàn sƣơng buốt lạnh
Đêm quạnh vắng đìu hiu bản nhỏ…
(Ngôi sao)
Hay:
Thời gian nhòa vào im ắng
Một khoảng không trống vắng
(Khoảng xanh)
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Trong thơ lục bát, cách gieo vần như vậy rất phổ biến:
Bồng bềnh sƣơng trắng màn thưa
Cây cho rừng biếc gió đưa lá cành
Vƣờn sau thơm nức hƣơng chanh
Giàn thiên lí ngọt canh cua đồng
Cốm thơm đón đợi ngâm hồng
Xốn xang chân bƣớc trên đồng quê xƣa.
(Quê)
Ai về Mƣờng Tấc – Đồng Va
Mà nghe khúc hát dân ca Đang Thường
Dù đi xa ngái dặm trường
Cũng không quên đƣợc đất Mường- Phù Hoa…
(Về Phù Hoa nghe hát ví mƣờng)
Những cặp vần không đồng nhất về thanh điệu nhưng cùng bằng hoặc cùng trắc
chiếm số lượng lớn hơn. Ví dụ:
Một khoảng trời xuân vẫn đó thôi
Thi nhân xa khuất mấy mùa rồi
(Thi nhân)
Hay:
Chợ Sa Pa
Nở ra từ sƣơng khói
Tiếng mời gọi
Bán
Mua…
(Chợ Sa Pa)
Ta thấy thôi và rồi không cùng thanh điệu nhưng cùng thanh bằng; khói và gọi cùng
thanh trắc. Trong 265 cặp vần chính thì có 153 cặp vần cùng thanh bằng, chiếm
57,7%, 112 cặp vần cùng thanh trắc, chiếm 42,3%. Như vậy, hiện tượng gieo vần
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chính cùng thanh bằng chiếm tỉ lệ lớn hơn gieo vần chính cùng thanh trắc, điều này
góp phần biểu hiện hồn thơ chân chất, giản dị mà nồng nàn trong thơ Lò Vũ Vân.
2.2.2.2 Vần thông
Xét ở mức độ hòa âm vần thông có mức độ hòa phối âm thanh thấp hơn vần
chính, vần thông phải có những tiêu chuẩn sau đây: có âm chính cùng dòng hoặc
cùng độ mở; âm cuối cùng bộ vị cấu âm hoặc cùng nhóm tắc vang hoặc tắc điếc;
thanh điệu cùng thanh hoặc cùng âm điệu.
Dựa vào tiêu chí đó chúng tôi khảo sát vần thông trong thơ Lò Vũ Vân có
120 cặp, chiếm 30,2%. Vần thông trong thơ Lò Vũ Vân hết sức đa dạng, có khi âm
chính chỉ gần giống nhau:
Hƣơng bƣởi
Từ vƣờn nhà ai
Thoang thoảng bay
Dìu dịu ngất ngây
Nhƣ mái tóc ngày nào.
( Hƣơng xƣa)
Bay hiệp vần với ngây, ngây hiệp vần với ngày. Hoặc:
Chiều buông tím ngắt sƣờn non
Gió se se lạnh nụ hôn giao mùa
(Quê)
Cũng có khi âm cuối chỉ gần giống nhau:
Thì thầm
Suối hát quanh bản nhỏ
Hoa thắm nở
Ngất ngây đến vô cùng
(Lên núi)
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2.2.2.3 Vần ép
Vần ép là loại vần mà âm chính hiệp vần không có quan hệ về mặt âm vị
học, âm cuối cùng bộ vị hoặc cùng nhóm tắc- điếc hoặc tắc- vang, thanh điệu cùng
thanh hoặc cùng âm điệu. Thơ Lò Vũ Vân có 12 cặp vần ép, chiếm tỉ lệ 3%. Ví dụ:
Dẫu cho rừng kiệt núi mòn
Câu thơ tình nặng sắt son lời nguyền.
Ai gieo hạt cải ven sông
Nắng vàng hoa trổ gió bồng sắc xuân.
(Câu hát ví mùa xuân)
Hoặc:
Hƣơng xuân e ấp mọi nhà
Khèn ai dìu dặt bài ca quê mình
Ruộng ai mạ đã lên xanh
Dâu non kín bãi thắm cành mận mơ.
(Xuân ở một vùng hồ)
Như vậy, từ kết quả thống kê, phân loại vần theo mức độ hòa âm, chúng tôi
thấy cách gieo vần trong thơ Lò Vũ Vân chủ yếu là vần chính, vần thông,
2.3 Nhịp trong thơ Lò Vũ Vân
2.3.1 Nhịp trong thơ tự do
Thơ tự do ra đời nhằm giải phóng cảm xúc khỏi sự ràng buộc chặt chẽ, nó
đáp ứng yêu cầu diễn đạt không giới hạn của con người hiện đại. Thơ tự do thường
để cảm xúc chi phối mạch thơ, nhịp thơ. Nhịp điệu trong thơ tự do được tạo từ nhịp
điệu của tâm hồn, của cảm xúc. Chính vì thế, ưu thế lớn nhất mà thơ tự do mang lại
là diễn tả rất thực nhịp điệu tâm hồn.
Trong ba tập thơ của mình, Lò Vũ Vân đã sử dụng tương đối nhiều thể thơ tự
do (130/165 bài). Chúng tôi nhận thấy, nhịp thơ trong thơ tự do của Lò Vũ Vân khá
linh hoạt:lúc nhanh, lúc chậm, lúc trầm, lúc bổng, những câu thơ ngắn dài kết hợp
với nhaudiễn tả những cảm xúc phong phú của tác giả về cảnh vật, con người quê
hương:
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Bùng bly, bùng bly bly…
Tiếng cồng chiêng hòa nhịp ngân nga
Lan xa…lan xa
Vọng năm mƣờng
Rừng núi bừng nở hoa
Xuân về
Phù Hoa.
Cánh còn chao qua
Tiếng đang bay lại
Hòa trộn men say
Rừng cháy lửa Hồ Liêu- Út Lót
Tiếng sáo ôi ngòn ngọt
Lấp lánh giọt sƣơng mai
Biêng biếc màu cổ tích.
Em ơi
Xuân lại về
Phù Hoa.
(Nhịp điệu Phù Hoa)
Trong thơ tự do của Lò Vũ Vân, nhiều bài có những câu thơ ngắn, cách ngắt
nhịp nhanh, gấp. Trong bài Xuân ở bản Thàn, nhà thơ viết:
Tết
Ở bản Thàn
Cái vui
Sôi lên từ hũ rƣợu cần
Bụng trống
Vú chiêng
Rung lên
Cả mái sàn chao đảo
Đỉnh núi cao lúc lắc cái đầu
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Măng vầu
Măng sặt
Dỏng tai đón mƣa rơi
Đọc bài thơ mà ta như đang sống trong không khí rộn ràng ngày tết ở một
bản trên một vùng núi cao.Cả mái sàn chao đảo trong tiếng chiêng, tiếng trống, bên
những hũ rượu cần. Đất trời vào xuân, lòng người phơi phới. Nhịp thơ theo đó mà
gấp gáp, nhanh, gọn.
Bên cạnh đó, có những bài nhịp điệu chậm rãi:
Tuổi trẻ của tôi
Những năm tháng đất nƣớc chiến tranh
Những ngày dài khổ đau, đói khát.
Tôi cầm súng cùng chúng bạn lên đƣờng ra trận
Góp một giọt máu đỏ cứu đất, cứu mƣờng
Khói lửa, đạn bom và chết chóc
Đã dạy cho tôi biết làm ngƣời, làm thơ…
(Ngƣời dạy thơ tôi)
Bằng lời thơ tự sự, tâm tình, nhà thơ vừa trải lòng mình, vừa thể hiện những chiêm
nghiệm của bản thân về quá khứ, về cuộc đời. Nhịp điệu chậm rãi phù hợp với
những dòng hồi ức như vậy.
2.3.2 Nhịp trong thơ lục bát
Lục bát là thể thơ truyền thống của dân tộc Việt Nam. Thơ lục bát thường có
cách ngắt nhịp chẵn: 2/2/2, 4/2, 2/4, 2/2/4, 4/4…Tuy nhiên nhiều lúc tùy vào dụng ý
nghệ thuật của nhà thơ mà xen nhịp lẻ 3/3, 3/5. Giống như cách ngắt nhịp chung
của thể loại, thơ của Lò Vũ Vân cũng thường ngắt nhịp theo nhịp chẵn: 2/2/2, 2/4,
4/2 trong câu lục và 2/2/2/2, 4/4 trong câu bát.
Thơ Lò Vũ Vân thường ngắt nhịp 2/2/2 trong câu lục:
Cũng màu/ cây lá/ ấy thôi
Sao nay vƣờn tỏa ánh ngời sắc Xuân
(Tiếng Xuân)
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Hay:
Một đời/ lang bạt/ phiêu diêu
Nay về lại với cánh diều tuổi thơ
( Lối về)
Nhịp chẵn 2/2/2 đều đặn vừa tạo nên sự cân xứng hài hòa, vừa góp phần diễn tả tâm
trạng của nhà thơ. Đó là tâm trạng xúc động, bồi hồi của một người con đi xa lâu
ngày có dịp trở lại thăm quê, tìm lại kí ức thời thơ ấu.
Ngoài ra cách ngắt nhịp 2/4 cũng khá phổ biến trong thơ Lò Vũ Vân:
Bóng piêu/ lấp lánh ánh chiều
Vừa trông thoáng đã xiêu xiêu nỗi lòng
Cách ngắt nhịp này cũng tạo cho câu thơ, bài thơ thấm đượm tâm trạng xúc động,
xốn xang của nhân vật trữ tình trước bóng hình một sơn nữ.
Bên cạnh đó, cách ngắt nhịp 4/2 cũng thường thấy trong thơ lục bát của Lò
Vũ Vân:
Nghiêng nghiêngbóng núi/ chiều tà
Câu thơ em hát la đà bên khuông
(Câu hát ví mùa xuân)
Trở về bến cũ/Tạ Khoa
Tìm cây gạo cổ đỏ hoa rực trời
Ngày xƣa ai gọi - Đò ơi
Mắt đƣa lúng liếng môi cƣời trao duyên
(Nhớ về bến Tạ Khoa)
Cảm xúc lắng lại khi trở về bến cũ, tìm lại cây gạo cổ đỏ hoa quen thuộc, tìm lại
bóng hình người xưa.
Khi khảo sát thơ Lò Vũ Vân chúng tôi cũng thấy có khi ông cũng sử dụng nhịp lẻ
trong trong thơ lục:
Hẹn mai nhé/ Sông Mã ơi!
Vùng quê đất hứa ngời ngời sắc xuân.
(Duyên quê)/
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Trong các câu bát, Lò Vũ Vân thường sử dụng cách ngắt nhịp 4/4, 4/2/2, 2/6. Trong
bài Duyên quê, câu bát được ngắt nhịp 4/4:
Anh từ quê lúa xa xôi
Vƣợt bao sông suối/, núi đồi lên đây.
Hay trong bài Miền đất hứa nhà thơ viết:
Xa nhau nỗi nhớ tạc lòng
Mƣờng Hung vẫn thắm/, bóng lồng đáy sông.
Cách ngắt nhịp đó tạo nên sự đối xứng, hài hòa, góp phần diễn tả nỗi nhớ, sự thủy
chung của chủ thể trữ tình.
2.4 Đặc điểm về cách tổ chức bài thơ
2.4.1 Đặc điểm về câu thơ, dòng thơ
Sự phân chia dòng thơ là đặc điểm quan trọng nhất của ngôn ngữ thơ. Dòng
thơ là đơn vị nhỏ nhất có giá trị độc lập trong tổ chức một bài thơ. Nếu như câu văn
xuôi được xác định từ chữ cái viết hoa đầu dòng đến dấu chấm hết câu, thì trong
thơ, cách xác định đó không hoàn toàn đúng. Thông thường, số âm tiết của dòng thơ
phải bằng nhau (5 chữ, 7 chữ…), như thế giữa dòng trên và dòng dưới sẽ có một sự
cân xứng. Độ dài của dòng thơ phụ thuộc vào đặc điểm ngôn ngữ để người nghe,
người đọc dễ dàng tiếp nhận. Khi khảo sát thơ Lò Vũ Vân, chúng tôi nhận thấy số
dòng trong 165 bài như sau:
Bảng 2.2 Bảng thống kê độ dài các bài thơ
Số lƣợng dòng

Số lƣợng bài

Tỉ lệ

Dưới 10 dòng

26

15, 8%

Từ 10 đến 15 dòng

58

35,0%

Từ 16 đến 20 dòng

45

27,4%

Trên 20 dòng

36

21,8%

Qua kết quả khảo sát trên chúng tôi nhận thấy thơ Lò Vũ Vân không bị ràng
buộc về số dòng trong một bài thơ. Số dòng trong bài nhiều hay ít tùy thuộc vào chủ
đề, cấu tứ, cảm xúc của từng bài thơ. Có những bài ít dòng thơ như: Kim cƣơng (5

56

dòng), Hƣơng núi (4 dòng), Đêm cuối năm (4 dòng), Tiếng Xuân (6 dòng), Xuân
chiều (4 dòng), Biển (4 dòng), Pí pặp (6 dòng)…Chẳng hạn:
Đêm nay đi trên đƣờng phố nhỏ
Gió ào ào trút lá cuối mùa
Nhƣ đàn bƣớm tháng Ba tháng Tám
Qua đêm rồi mai chắc sang xuân
( Đêm cuối năm)
Nhưng có những bài thơ số lượng dòng khá nhiều như Hƣơng mùa (42
dòng), Rừng đâu (36 dòng), Khúc ca bình minh (30 dòng), Hoa bông trăng (40
dòng)…Điều dễ nhận thấy là tuy số lượng dòng thơ, câu thơ của một bài trong thơ
của Lò Vũ Vân khá nhiều nhưng nó không tạo ra cảm giác thừa thãi, không làm cho
bài thơ trở nên rối rắm, khó hiểu. Ngược lại, những dòng thơ điệp trùng, liên tiếp
một mặt vừa đảm bảo vần điệu, nhịp điệu cho thơ, mặt khác lại chuyển tải được
nhiều cảm xúc của người viết. Bên cạnh đó, những bài ít dòng cũng thể hiện được
sự súc tích, ý tại ngôn ngoại, tạo sự hấp dẫn cho bài thơ.
2.4.2 Đặc điểm về khổ thơ, đoạn thơ
Khổ thơ là sự phối hợp của các dòng thơ. Các khổ thơ thường có số dòng
tương ứng nhau (4 dòng hoặc 5 dòng) và số chữ tương đối đều nhau. Khi trình bày
thành văn bản, các khổ thơ trong một bài thơ đứng nối tiếp nhau và được phân cách
bằng một khoảng thừa trắng. Trong những bài thơ ngắn khổ thơ có thể trùng với
đoạn thơ. Về mặt hình thức, đoạn thơ cũng giống như khổ thơ tức là cũng có sự hài
hòa cân đối nào đó. Thuật ngữ đoạn thơ được dùng để nói đến một số khổ thơ, dòng
thơ thể hiện một ý, một nội dung trọn vẹn. Bởi vậy, số lượng dòng thơ trong một
đoạn thơ không ổn định như trong một khổ thơ mà có thể ngắn dài tùy theo mạch
thơ, ý thơ…Vì thế, sự phân chia đoạn thường theo ý nghĩa và làm sáng tỏ ý nghĩa.
Khảo sát thơ Lò Vũ Vân chúng tôi nhận thấy chỉ có 18 bài thơ chia thành
khổ, đoạn chiếm 10,9%, chẳng hạn bài Thƣơng nhau:
Thƣơng nhau
Trái đất nhỏ bằng quả gắm
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Đƣờng đi lối lại ngắn bằng gang tay
Bƣớc một bƣớc là tới.
Thƣơng nhau
Ngƣời ở phía mặt trời mọc
Kẻ ở phía mặt trời lặn
Vẫn thấy nhau ngày ngày.
Thƣơng nhau
Chim cu gáy mọc sừng
Cá lên rừng làm tổ
Hổ về chầu gầm thang
Vẫn thƣơng…
Một trường hợp khá phổ biến trong thơ Lò Vũ Vân là ở mỗi khổ,đoạn trong
một bài thơ bao gồm nhiều câu.Ví dụ bàiTính tẩucó 17 câu, được chia làm hai đoạn,
đoạn một có 14 câu, đoạn hai chỉ có 3 câu:
Cây tính tẩu
Đợi sẵn nơi cửa buồng
Ngày hội mƣờng
Em trao lời con trai con gái
Nối đƣờng qua lại
Chén rƣợu một cất em mời
Rƣợu hai cất, ba cất cháy lịm bờ môi
Hoàng hôn loang bóng thuyền hát Láp
Thao thức chẩu quân
Ta hỏi cây tính
Chàng Sứ Đáng ở đâu?
Miếng trầu nàng Ủa trao ai nhá
Nàng Han hóa đá?...
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Cây tính tẩu ngân nga
Cất lời khắc khoải
Mênh mang…
Còn lại các bài đều không chia thành khổ, đoạn, chiếm 89,1%.Ví dụ:
Ngƣời Phiềng Sàng có đôi mắt sáng
Nhìn thấu trời xa đất rộng.
Núi tai mèo
Thành vƣờn mơ, rừng quế
Thành đồi chè, nƣơng dâu
Biết gọi sao trời xuống soi sáng bản
Ở Piềng Sàng không còn đêm tối
Con gà trống không phải gọi mặt trời.
Ngƣời già đi uống rƣợu không phải thắp đuốc
Con trẻ đi chơi không phải soi đèn
Ở Piềng Sàng đã nhìn thấy Hà Nội
Thấy biển cả, đất nƣớc mọi miền…
Cái ƣớc ngàn xƣa đã thấy
Điều mong đợi ngàn đời đã đƣợc.
Cái khôn cái khéo đã vào tim ngƣời Phiềng Sàng.
(Ngƣời Phiềng Sàng)
Thơ Lò Vũ Vân chân chất giản dị nhưng rất chan chứa tình yêu
thương.Dòng cảm xúc nhiều khi tuôn trào mạnh mẽ, mạch cảm xúc ngừng ở đâu thì
khổ thơ ngăt nhịp, xuống dòng ở đó. Vì vậy thật không khó lí giải vì sao thơ Lò Vũ
Vân hầu hết là những bài không chia thành khổ, đoạn. Những đặc điểm về khổ thơ,
đoạn thơ như trên rất phù hợp với cảm xúc trong thơ Lò Vũ Vân.
2.4.3 Một số kiểu mở đầu và kết thúc
Khi nói đến tổ chức bài thơ không thể không chú ý đến phần mở đầu và kết
thúc của nó. Theo Tiến sĩ Phan Huy Dũng:Mở đầu và kết thúc là hai điểm đánh dấu
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giới hạn tồn tại của nó xét thuần túy trên văn bản (15,tr.148). Mở đầu là phần vô
cùng quan trọng, đối với nhà thơ khi mở đầu được ý thơ tức là tìm cho mình một tứ
thơ, một đường thơ để đi tiếp. Còn với độc giả, mở đầu thú vị sẽ gây hứng thú cho
họ trong quá trình tìm hiểu, khám phá tác phẩm.
2.4.3.1 Mở đầu
Trong thơ Lò Vũ Vân, phần mở đầu có khi làm thành một khổ thơ, một đoạn
thơ. Có 7 bài mở đầu bằng một khổ thơ ổn định (chiếm 4,2%), 11 bài mở đầu nhiều
hơn 5 dòng (chiếm 6,7%). Như vậy có thể thấy thơ Lò Vũ Vân có đến 95,8% không
được mở đầu bằng những cách thông dụng, có nghĩa là không xác định được bằng
khổ thơ hay câu thơ.
Nếu lấy dòng đầu tiên làm đơn vị xem xét phần mở đầu của bài thơ thì ta
thấy trong thơ Lò Vân có những cách mở đầu phổ biến như sau:
Mở đầu bằng cách miêu tả thời gian, không gian:
Tháng hai
Hoa vông đỏ bên suối
Hoa ban trắng lƣng đồi
Nắng tháng ba bồi hồi…
( Hƣơng mùa)
Chiều buông
Trên lâm trƣờng
Còn vƣơng giọt nắng…
( Chiều lâm trƣờng)
Có khi nhà thơ mở đầu bằng một câu cảm thán, một câu hỏi tu từ hoặc những nhận
định, suy nghĩ:
Ơ
Cái gió đồng Va
Sao lạ
(Gió đồng Va)
Hè đã về rồi đó-hè ơi!
( Hè về)
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Ta lang thang khắp phƣơng trời góc bể
Biết phƣơng nào là của riêng ta?
(Tự khúc)
Kẻ giàu nhìn đời bằng nửa con mắt
Cái gì cũng tính bằng tiền
(Giàu nghèo)
Nhưng phổ biến hơn cả trong thơ Lò Vũ Vân là cách mở đầu bằng việc miêu tả sự
vật, sự việc, con người:
Nƣơng ngô xanh mƣớt triền sông
Vẳng nghe tiếng hát bềnh bồng dòng trôi
(Xuân về quê tôi)
Nắng
Truốt lên ngọn vông
(Vô đề II)
Đôi mắt em
Lấp lánh
Sáng
(Đôi mắt)
2.4.3.2 Kết thúc
Theo Phan Huy Dũng: “Phần kết là cái có tác dụng nâng bài thơ lên một tầm
độ tư tưởng rất cao, tạo cho câu thơ một cấu trúc vững chắc” (15, tr.69). Phần kết
thúc là phần đọng lại tình ý của toàn bài, là chỗ đi đến cao nhất của cảm xúc, tạo
nên cái gọi là ngôn ngữ tận ý vô cùng cho một bài thơ. Một kết thúc hay phải là một
kết thúc có khả năng dậy thức trong lòng độc giả những điều bài thơ chưa nói tới.
Trong những tác phẩm của Lò Vũ Vân, phần kết khá đa dạng, có khi kết thúc
là một khổ thơ, một đoạn thơ, có khi kết thúc bằng một câu thơ. Có 7 bài kết thúc
bằng một khổ thơ ổn định (chiếm 4,2%), có 6 bài kết thúc bằng một đoạn thơ nhiều
hơn 5 dòng (chiếm 3,6%), có 4 bài kết thúc bằng đoạn thơ ít hơn 5 dòng (chiếm
2,4%), 148 bài kết thúc bằng một dòng thơ (chiếm 89,7%).
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Nếu lấy câu cuối cùng làm đại diện ta thấy trong thơ Lò Vũ Vân đã có những
kiểu kết thúc sau đây:
Kết thúc bằng cách bộc lộ trực tiếp tình cảm, cảm xúc:
Sân trƣờng vẫn rộn tiếng ca
Hƣơng bƣởi vẫn nhớ ngƣời xa trở về!
(Kí ức trƣờng xƣa)
Mặc ta hờ hững ngóng chờ bóng ai!
(Tự khúc)
Kết thúc bằng hình ảnh không gian và thời gian:
Sƣơng ƣớt đầm thung vắng
Xao xác đêm rừng Thu
(Đêm rừng Thu)
Kết thúc bằng hình ảnh sự vật, sự việc, con người:
Kết nối những vòng kim cƣơng lấp lánh
Trái đất trổ mầm xanh sinh sôi..
(Mầm xanh sinh sôi)
Gió u u
Buốt lạnh
Rụng tím rừng cây
( Mùa đông thung núi)
Ngoai ra kết thúc bằng câu hỏi tu từ, một lời nhận xét, một lời khẳng định.
Chẳng hạn:
Tôi ngƣợng ngùng
Đứng lặng
- Gốc cây cằm?
(Gốc cây cằm)
Dẫu chẳng gặp em khi anh trở lai
Nhƣng miền Tây vẫn trắng một màu hoa.
(Màu trắng hoa ban)
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Gió mƣa
Không thể tan vỡ
Vầng trăng.
(Tan hợp vầng trăng).
Như vậy, có thể thấy rằng cách mở đầu và kết thúc trong thơ của Lò Vũ Vân
vừa chặt chẽ, vừa gợi mở tự do trong việc triển khai ý tưởng và bộc lộ cảm xúc.
Cách mở đầu và kết thúc đó đã tập trung thể hiện chủ đề, tư tưởng nhất định đồng
thời tạo sự hấp dẫn đối với độc giả.
2.5 Tiểu kết
Qua việc khảo sát đặc điểm ngôn ngữ thơ của Lò Vũ Vân ở bình diện hình
thức, chúng tôi có thể đi đến kết luận như sau:
- Về thể thơ: Lò Vũ Vân chủ yếu sáng tác thể thơ lục bát, thơ năm chữ và
nhiều hơn cả là thể thơ tự do. Thơ lục bát sử dụng nhịp thơ phong phú, đa dạng,
cách ngắt nhịp linh hoạt. Thể thơ năm chữ sử dụng xen kẽ nhịp thơ 2/3 và 3/2 và
nhịp 1/4. Trong một số bài thơ, tác giả đã có sự phá cách về thể thơ, đan xen một số
câu có số chữ nhiều hơn hoặc ít hơn năm chữ. Ở thơ tự do, có sự đan xen giữa
những câu thơ ngắn dài khác nhau, phối hợp có vần và không vần khiến bài thơ trở
thành những lời tâm tình rất tự nhiên.Nhiều bài thơ có những câu thơ ngắn, chắc,
khỏe phù hợp với nội dung miêu tả.
- Về vần: Xét ở vị trí gieo vần thì thơ của Lò Vũ Vân chủ yếu sử dụng hai
loại: vần chân và vần lưng. Xét ở mức độ hòa âm, thơ Lò Vũ Vân sử dụng chủ yếu
là vần chính và vần thông. Vì thế các bài thơ được bắt vần một cách tự nhiên, thỏa
mái, nhà thơ vì thế mà dễ dàng giãi bày những cảm xúc vào trong thơ.
- Về nhịp: Nhịp thơ trong thơ của Lò Vũ Vân khá linh hoạt: lúc nhanh, lúc
chậm.Vị trí ngắt nhịp thay đổi, không cố định tạo nên nhịp điệu ngôn ngữ thơ Lò
Vũ Vân vừa truyền thống vừa hiện đại, vừa triết lí vừa nồng nàn tha thiết.
- Về cách tổ chức bài thơ: Cách tổ chức bài thơ trong thơ Lò Vũ Vân cũng
rất đa dạng. Bài thơ, đoạn thơ, câu thơ, mở đầu và kết thúc không bị gò bó mà được
viết ra theo mạch cảm xúc. Tiêu đề dễ hiểu, dễ cảm nhận, sát với nội dung từng bài
thơ.
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CHƢƠNG 3
TỪ NGỮ VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP TU TỪ THƢỜNG GẶP
TRONG THƠ LÒ VŨ VÂN
3.1 Các lớp từ vựng – ngữ nghĩa tiêu biểu
3.1.1 Sử dụng từ láy để tạo hiệu quả nghệ thuật
Từ láy được tạo bởi phương thức cấu tạo từ đặc sắc của Tiếng Việt. Theo Từ
điển giải thích thuật ngữ ngôn ngữ học, từ láy là “lớp từ đƣợc cấu tạo theo phƣơng
thức láy, đó là phƣơng thức hòa phối ngữ âm bằng cách lặp lại một bộ phận hay
toàn bộ hình thức ngữ âm của tiếng gốc, còn gọi là từ lấp láy, từ láy âm”. Có thể
nói rằng mối quan hệ nổi bật nhất, chủ chốt nhất giữa các yếu tố tạo nên từ láy đó là
quan hệ ngữ âm và nhìn một cách khái quát, đặc trưng chung về nghĩa từ láy được
hình thành từ nghĩa của hình vị gốc từ hướng mở rộng hoặc thu hẹp, tăng cường hay
giảm nhẹ, tổng hợp hay chuyên biệt hóa. Từ láy là một lớp từ độc đáo cả về thanh
âm lẫn ngữ nghĩa. Do vậy, trong sáng tác văn chương, nhất là đối với tác phẩm thơ,
từ láy là một lớp từ xuất hiện với tần số dày đặc và trở thành một phương tiện ngôn
ngữ quan trọng, “đắc địa” trong việc tạo dựng tính hình tượng, tính biểu cảm.
Lò Vũ Vân cũng là những cây bút chuộng dùng từ láy, sử dụng từ láy khá nhiều và
mang lại hiệu quả nghệ thuật cao, tạo ấn tượng cho người đọc. Khảo sát 165 bài thơ
của Lò Vũ Vân chúng tôi thống kê được kết quả như sau:
Bảng 3.1 Bảng thống kê từ láy
Kiểu láy

Số lượng

Tỉ lệ %

Ví dụ

41

7,8

Líu ríu, lách chách, la đà, tần ngần, chơ vơ,
chơi vơi, phiêu diêu, lay phay, lô nhô…

Láy vần
Láy phụ

82,7

rạo rực, hừng hực, bồng bềnh,biêng biếc,

Âm đầu
Láy

hoàn 50

9,5

Phăm phăm, bừng bừng, u u, se se, ngời
ngời, bời bời, hây hây…

toàn
Tổng số

Lấp lánh, tíu tít, ngút ngát, xao xác, mu mơ,

526

100
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Với 526 từ láy trong 165 bài thơ, ta có thể thấy nhà thơ Lò Vũ Vân tỏ ra khá
nhuần nhuyễn trong việc sử dụng hiệu quả từ láy trong tác phẩm của mình. Trong
526 từ láy thì nhà thơ dùng láy phụ âm đầu là nhiều nhất: 435 từ (chiếm 82,7%)
tổng số lượt láy. Các từ láy được tác giả dùng rất đa dạng, phong phú, giàu hình
ảnh, linh hoạt. Ông sử dụng từ láy như một bản năng của thi sĩ tài hoa. Nghĩa là ông
để cho cảm xúc lựa chọn ngôn ngữ của mình. Từ láy được sử dụng trong thơ vừa
nhuần nhuyễn, tự nhiên vừa mang đậm cá tính của người dân tộc vùng cao Sơn La.
Qua bảng tổng hợp kết quả khảo sát, chúng tôi nhận thấy từ láy trong thơ Lò
Vũ Vân rất phong phú về số lượng và kiểu loại. Theo lí thuyết chung, khi có sự xuất
hiện dày đặc của từ láy thì nó sẽ làm cho ngôn ngữ của thi phẩm trở nên rất gợi hình
và gợi cảm. Chính đặc trưng ấy của từ láy mà thơ Lò Vũ Vân dẫu nói đến thiên
nhiên hay tâm trạng con người thì các nhà thơ đều thể hiện nó với đầy đủ đường
nét, sắc màu, âm thanh và cung bậc tình cảm:
Ngày xuân thắm
Anh đƣa em lên núi
Mƣờng Khiên ngút ngát xanh xanh tận cuối trời.
Thì thầm
Suối hát quanh bản nhỏ
Hoa thắm nở
Ngất ngây đến vô cùng.
Rừng cây xanh xào xạc muôn sắc lá
Mơn man bay khói tỏa tím chiều.
Em lên núi thấy bao điều lạ
Trăm thứ hoa, ngàn vạn cây lá
Sống bên nhau hòa quyện muôn đời
Rừng núi ấy.
( Lên núi )
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Với việc sử dụng các từ láy tượng hình, tượng thanh, biểu thái: ngút ngát, thì
thầm ngất ngây, xào xạc, mơn man Lò Vũ Vân đã phác họa chi tiết cảnh vật thiên
nhiên: núi, suối, hoa, rừng cây, khói chiều… để lấy đó làm cái cớ suy ngẫm về tình
người vùng cao. Chỉ vài câu thơ với một loạt những từ láy liên tiếp, tác giả đã quan
sát và đưa vào thơ một cách tự nhiên, hấp dẫn và sâu sắc.
Từ láy biểu thái trong thơ Lò Vũ Vân chiếm tỉ lệ nhiều nhất đã góp phần đắc
lực cho việc diễn tả cảm xúc, tình cảm, những rung động tinh vi của tâm hồn:
Chiều buông
Trên lâm trƣờng
Còn vƣơng giọt nắng
Rực rỡ
Sáng
Cuối nƣơng
Em!
Tôi thẫn thờ
Ngẩn ngơ…
Giá đừng đêm cứ… mãi chiều
Để cho giọt nắng sáng ngời cuối nƣơng.
(Chiều lâm trƣờng)
Gió chiều bay tím sƣờn non
Thƣơng con chim nhỏ lon ton tìm bầy
Lối mòn núi phủ trắng mây
Hoàng hôn buông sẫm rừng cây nhạt nhòa
Đò xƣa bến cũ bồi hồi
Vẳng nghe tiếng sáo chơi vơi trong chiều
(Lối về)
Đặc biệt, từ láy trong thơ Lò Vũ Vân còn được đặt trong cấu trúc nhân hóa,
đã mang đến cho cảnh sắc, loài vật một dáng vẻ mới. Cảnh vật thiên nhiên như cũng
đậm tính “người”. Sự góp mặt của những từ láy tinh tế ấy không chỉ đem đến cho
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bài thơ hơi thở cuộc sống mà còn là phương tiện để tác giả gửi gắm tình cảm, cảm
xúc của mình. Những câu thơ sử dụng từ láy mang cấu trúc này ta gặp rất nhiều,
tiêu biểu như:
Cánh chim bay miết mải qua qua bao nhiêu miền đất miền trời
Đôi cánh trĩu nặng sƣơng mây
Gió vập vồ vách đá
Vọng tiếng hoang sơ cằn cỗi cũ xƣa
Qua tháng năm kiệt cùng sự sống
Bỗng ngày kia
Tiếng chim hót vang từ phía mặt trời
Đất cựa mình thức giấc trở dậy
Sự sống bời bời từ đỉnh mây, ngách đá
Hòa trộn bùn đất con ngƣời
Mầu xanh lên ngần ngật
Những hoa hây hây nở, lúa ngô mâng mâng vàng
Lối đi về chật hƣơng no ấm
Hừng hực cuộc sống sinh sôi
Miền đất mở rộng vòm trời
Hƣơu nai tụ bầy trên cao nguyên tơ cỏ
Nắng rưng rức chín trên bản nhỏ miền Tây
Ngƣời về chạm trổ những cánh rừng xám ngoét
Bằng những ngón tay đen đúa nắng hun
Cuộc sống tuôn trào hào hiệp
Trái đất bay lên không chút ngại ngần
Theo đôi cánh chim trĩu nặng sƣơng mây
Đi tới tận nguồn cội vừng dƣơng sáng chói.
(Theo cánh chim)
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“ Uống một hớp rƣợu ngon
Tƣởng trong lòng có lửa
…Vâng trăng lên tự gặm khuyết mình đêm đêm
Rồi tự đong vào mình đầy tràn ly rƣợu
Rồi vò võ đếm từng ngày, từng tháng
Kéo sợi tơ sáng chuốt mềm giấc ngủ…
Gió xô mây vào miền u tịch
Nắng láng quang trời, rạng đất
Bụi cỏ non vút lên tiếng hót của bầy chim
Vén màn sƣơng trong trẻo
Muôn nẻo tràn ngập ánh hồng
Anh dắt tay em ra khỏi giá buốt đêm đông
Tìm về mùa rạo rực cấn cái
Bải hoải tháng ngày
May chiếc áo khoác lên mùa vụ
Anh uống em- ly rƣợu mạnh
Cánh đồng hoa rạng rỡ trầm trồ
Mùa nối mùa xốn xang.”
(Ngày mùa rạo rực)
Có thể nói, qua cách dùng từ láy hết sức tinh tế của thi sĩ, thiên nhiên, vạn
vật hiện lên thật sống động, phong phú, với những tâm trạng, nỗi niềm như con
người. Phải chăng những từ láy giàu giá trị ấy được chắt lọc từ chính tâm hồn chứa
chan cảm xúc của nhà thơ? Mỗi từ láy như một “nốt nhạc” về âm thanh, chứa đựng
trong mình một “bức tranh” cụ thể của các giác quan: thị giác, thính giác, xúc giác,
vị giác, khứu giác,… kèm theo những ấn tượng về cảm thụ chủ quan, những cách
đánh giá, những thái độ của người nói trước sự vật hiện tượng. Cho nên, từ láy là
những công cụ ngôn ngữ tạo hình rất đắc lực của nghệ thuật văn học nhất là trong
thơ ca.
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3.1.2 Sử dụng lớp từ chỉ hình ảnh, màu sắc
3.1.2.1 Lớp từ chỉ hình ảnh
Trong thế giới nghệ thuật thơ, hình ảnh giữ vai trò quan trọng, là một trong
những yếu tố làm nên vẻ đẹp của bài thơ. Nhà thơ thường thông qua hình ảnh để
biểu lộ cảm xúc của mình. Do vậy, hình ảnh vừa là một đơn vị của nội dung có ý
nghĩa khách quan, vừa là một nhân tố mang ý nghĩa chủ quan. Nhà thơ Lò Vũ Vân
đã sáng tạo một thế giới hình ảnh phong phú, sinh động thấm đẫm cảm xúc. Về cơ
bản, hình ảnh trong thơ ông là một hệ thống hình ảnh được chắt lọc từ hiện thực,
khỏe khoắn, dung dị và nồng đượm hơi thở của đời sống. Trong đó, hình ảnh con
người và hình ảnh thiên nhiên đan cài, hòa quyện, dệt đầy cảm xúc:
Những tảng mây
Húc nhau
Tóe lửa
Châm ngòi nổ
Sấm
Sét
Những tảng mây đen quánh đặc
Tan
Rụng
Mƣa rơi
Mƣa rơi
Cành lá vẫy vẫy
Cây gật gù, vặn vẹo
Núi thấp
Núi cao
Chìm khuất…
Mặt đất đầm đìa
Suối khe đong ắp
Cỏ cây uống mƣa
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Say sưa
Muông thú tắm mƣa
Thỏa thích
Mầm trong hạt
Cựa mình
Tách vỏ nhoi ra
Chồi non bật lá biếc
Mặt đất
Ngời ngời xanh
(Mưa)
Trong tác phẩm của Lò Vũ Vân, ta bắt gặp một thế giới nhân vật đa dạng,
một bức tranh về con người đa diện, nhiều chiều mang đậm chất vùng cao. Điều đó
là dễ hiểu bởi văn chương cái cốt lõi là sự sống. Văn chương xuất phát từ cuộc đời
để rồi, lại hướng tới cuộc đời. Vì thế, qua ngôn ngữ giàu hình ảnh, nói cho cùng,
nhà thơ muốn khắc họa hình ảnh con người – trung tâm thế giới. Hình ảnh con
người trong tác phẩm của ông phong phú, đa dạng gồm những người thân trong gia
đình: bà, mẹ, con, cháu,… và cả những người chưa quen biết, ta tìm thấy ở mỗi
nhân vật một nét đặc trưng riêng, phần lớn mang đậm phong thái người vùng cao
Sơn La.
Cuộc sống sẽ thực sự viên mãn khi ta sống trong một gia đình trọn vẹn, có
mẹ, có cha, vợ chồng, con cái, được sự quan tâm, chia sẻ của những người thân
xung quanh, Lò Vũ Vân thực sự thấu hiểu, tự hào và biết ơn cha mẹ về công sinh
thành, dưỡng dục:
Ở trong ta
Có mẹ, có cha
Là hai dòng máu đỏ
Cha, cho ta sức mạnh và ý chí
Mẹ, cho ta tâm hồn cao cả và nhân ái
Nuốt đắng cay làm ngọt cho đời.
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Cha
Mẹ
Hòa quyện hai dòng máu
Thành trái tim ta thắm đỏ.
Trong ta
Có làn gió mát của mẹ
Có ngọn lửa của cha
Nâng bàn chân ta
Vững bƣớc trên đƣờng đời.
(Trong tim ta mang hai dòng máu đỏ)
Càng tự hào, biết ơn, trân trọng đấng sinh thành bao nhiêu, thì khi họ phải
lìa xa nhân thế, tác giả càng thấm thía nỗi đau thương, sự trống vắng, ông viết:
Mẹ khuất xa, mái nhà trống vắng
Bếp lửa buồn lạnh lẽo sớm hôm
Nơi đầu sàn không còn mẹ đứng đón
Mỗi lần con đi xa về - Mẹ ơi!
Ngày ngày cha lặng lẽ âm thầm
Nƣớc mắt lƣng tròng – bóng hình đơn lẻ
Phần buồn tủi, phần vì thƣơng con!
Tiếng mẹ thủ thỉ răn dạy ngày nào
Vẫn còn văng vẳng ấm bên tai
Tiếng thì thầm xa rồi xa mãi
Để lại con khoảng trống đƣờng đời.
Mỗi khi vui buồn, khốn khó
Không còn có mẹ để gọi – Mẹ ơi!
(Một khoảng trống)
Nhà thơ Lò Vũ Vân thể hiện sự trân trọng tình cảm cha con, luôn hướng con
tới ánh sáng của bình minh cuộc đời, và con cũng chính là bình minh của người cha,
ông nhắn nhủ con qua những hình ảnh thơ giàu sức gợi:
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Cha muốn con đi về phía bình minh
Đƣa bàn chân lƣớt qua bóng tối mu mơ huyền hoặc
Để ánh nắng vƣợt lên những sắc mà
giọt sƣơng lấp lánh
Ƣớt đẫm từng ngọn cỏ.
Mặt trời lên tƣơi tắn sau đỉnh núi qua một đêm đƣợc tắm gội
Sau tấm rèm mỏng tang của làn sƣơng sớm.
Bầy ong tíu tít sà vào những khóm hoa sớm nở.
Con từ trong sâu thẳm rừng xanh ngút ngát
Vụt bay lên hái những vì sao sáng nhất
Để sƣởi ấm cho tâm hồn hóa thạch của cha
Đánh thức trong cha một ban mai đích thực,
Quét sạch bụi trần, khơi sáng đƣờng đời khổ ải.
Phía trời đông hừng lên một chàng trai hồng hào, vạm vỡ
Đang gồng mình cõng cả nhân gian
Tung hạt nắng về phía cánh rừng
Bầy chim ríu rít đón nhặt.
Xòe bàn tay nhân ái
Dắt ngƣời về miền sáng chói – Bình minh.
(Bình minh của con)
Không chỉ dành tình cảm cho những người thân ruột thịt, trong thơ Lò Vũ
Vân còn có cả những người xung quanh, con người gắn với những địa danh ông
từng qua. Chẳng hạn, ông viết về người Khơ mú ở Huổi Ven thật chân thực, sinh
động:
Ngƣời Khơ mú Huổi Ven
Mắt nai
Tai hoẵng
Chân đá
Da nâu cây bứng
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Gùi trĩu lƣng
Vừa đi vừa rộn ràng nhịp đao đao
Đêm về
Cả bản quần tụ bên bếp lửa
Mặt tƣơi nhƣ hoa mạ
Má đỏ nhƣ hoa vông
Trao tay nhau ống điếu
Truyền tay nhau cần rƣợu
Nói cƣời hồn nhiên
Đàn hát hồn nhiên
Râm ran vách núi
Đàn hát xuyên đêm
Tiếng nói cƣời xé mây về sáng
Khi bản nhuộm vàng nắng
Lại rậm rịch kéo nhau lên rẫy
Ngƣời Khơ mú Huổi Ven
Sống bình yên
Trong vắt.
(Ngƣời Huổi Ven)
Khi viết về người Dao ở Piềng Sàng, Mộc Châu, ông đặc biệt chú ý tới đôi mắt của
họ:
Ngƣời Piềng Sàng có đôi mắt sáng
Nhìn thấu trời xa đất rộng.
Núi đá tai mèo
Thành vƣờn mơ, rừng quế
Thành đồi chè, nƣơng dâu
Biết gọi sao trời xuống soi sáng bản
Ở Piềng Sàng không còn đêm tối
Con gà trống không phải gọi mặt trời
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Ngƣời già đi uống rƣợu không phải thắp đuốc
Con trẻ đi chơi không phải soi đèn
Ơ Piềng Sàng đã nhìn thấy Hà Nội
Thấy biển cả, đất nƣớc, mọi miền…
Cái ƣớc ngàn xƣa đã thấy
Điều mong đợi ngàn đời đã đƣợc.
Cái khôn cái khéo đã vào tim ngƣời Piềng Sàng.
Hay ông viết về người bản Lũng Cao, xã Cao Đa, huyện Bắc Yên- quê hương ông
bằng niềm yêu tha thiết. Đó là những con người lao động sinh ra từ mƣa nắng, giản
dị, cứng cỏi, hiền lành, chân thực, sáng trong tấm lòng:
Bản Lũng Cao
Ấm lên từ những làn khói lam chiều
Những đôi tay sần trai
Trải hƣơng thơm lên triền núi
Ủ men say
Vƣơn xa tận cuối trời
Ngƣời Lũng Cao
Sinh ra từ mƣa nắng
Lớn lên từ ngàn măng nhiều giỏ
Từ ngàn rau nhiều ngọn
Lành nhƣ núi đá
Thẳng nhƣ mũi tên bay
Trắng trong nhƣ nƣớc suối ngàn
Nhƣ cánh ban nở giữa vƣờn xuân.
(Ngƣời Lũng Cao)
Cũng có khi chẳng gắn với địa danh nào, ông yêu con người, thiên nhiên và
bản mường quê ông. Vì thế ông nói về con người, đặc biệt người phụ nữ miền núi,
theo cách quan sát riêng của mình:
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Rừng khan
Nắng đổ
Gió lặng
Ve sắc sén kêu ran
Đàn ông bạc mặt
Ngồi ngáp vặt bên cửa sổ
Vợ gọi ba lần
Chƣa nhúc nhắc
Ve ý liềng rỉ rả
Rừng cây xanh đổi lá
Đàn bà
Hừng hực lửa
Mắt lúng liếng đong đƣa
Môi mủm mỉm
Chực cƣời
Dƣ sức
Vật đổ mƣời đàn ông
Thay chồng
Mời khách uống dăm vò rƣợu không say.
( Vô đề )
Và, cũng có khi chẳng phải người quen, chỉ là tình đồng loại nhưng trái tim
ông cũng thổn thức và bật thành lời thơ đầy cảm xúc, xót xa:
Chiều
Lang thang mƣa
Lang thang gió
Có con chim nhỏ
Lạc đàn
Sà xuống giữa đồng hoang
Đói
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Rét
Lông, cánh tả tơi
Đôi mắt
Lo âu
(Đồng loại)
Có thể nói, dưới ngòi bút của tác giả, hình ảnh con người hiện lên thật gần
gũi, bình dị và chân thực vô cùng. Đó là sự kết tinh của tình yêu người thân trong
gia đình, gắn bó với con người quê hương và tình thương đồng loại. Tình yêu
thương ấy được chắp cánh bởi lớp ngôn từ giàu hình ảnh, biểu cảm, mang đậm
phong thái người miền núi Tây Bắc.
Bên cạnh hình ảnh con người, Lò Vũ Vân còn tạo nên một bức tranh thiên
nhiên sống động. Thơ ông hay có những hình ảnh thiên nhiên có lẽ bởi thi sĩ là
người có trái tim nhạy cảm trước vạn vật, hơn thế ông có điều kiện được đi nhiều,
biết nhiều và mỗi mảnh đất lại để lại trong tâm hồn thi sĩ những ấn tượng riêng. Thơ
ông viết về thiên nhiên cũng gắn với những hình ảnh quen thuộc như: Núi, rừng,
đèo, dốc, sương, mây, gió trăng, hoa, sông, suối, biển, sóng, cát, …. Và thiên nhiên
làm nền cho hình ảnh con người vùng cao với bao cảnh ngộ, cảm xúc đặc biệt:
Rừng
Em
Anh
Ở trong nhau
Mơn mởn chồi biếc
Mộng mơ…
(Vô đề V)
Với người vùng cao, hình ảnh con suối thật quen thuộc gắn với nhịp sống
của con người, đặc biệt là đôi lứa yêu nhau , tựa như hình ảnh giếng nước, gốc đa,
sân đình ở vùng đồng bằng Bắc Bộ vậy:
Bên suối
Có hai ngƣời
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Bóng lồng nhau đáy nƣớc
Nƣớc ngừng trôi
Cá không dám quẫy đuôi
Sợ sóng làm tan mất…
Có một chiều
Em đi
Bóng dần khuất
Suối tím
Nƣớc ngừng trôi
Tiếng nhạc thôi thánh thót
Suối vắng
Bóng hai ngƣời.
(Bên suối)
Nếu suối là hình ảnh quen thuộc với người vùng cao, thì biển lại là hình ảnh
khá xa lạ. Tuy nhiên, với tình yêu thiên nhiên vô bờ, nhà thơ đã đưa biển lên thảo
nguyên Mộc Châu bằng trí tưởng tượng phong phú và những từ ngữ biểu cảm :
Ở độ cao một nghìn năm mƣơi mắt
Rất xa biển nên thèm nghe sóng biển
Mƣợn gió ngàn làm sóng vỗ xôn xao
Ƣớc có biển nên gom mây về làm biển
Biển thảo nguyên biển trắng mênh mông
Đảo, là những ngọn thông, chóp núi
Cho thuyền chim đi về neo đậu.
Thảo nguyên xanh – đắm mình trong màu huyền ảo.
Đƣa ta về lại thời cổ tích xƣa
Dƣới đại dƣơng lộng lẫy thủy cung?
Biển thảo nguyên chỉ trong mƣa – khoảnh khắc
Bỗng chốc tan – Biển biến về đâu?
(Biển ở thảo nguyên)
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Ta nhìn thấy một loạt các địa danh của Sơn La được nhắc đến trong thơ Lò
Vũ Vân. Điều này cũng dễ lý giải bởi những hình ảnh này đặc trưng cho cảnh sắc
vùng cao mà hễ nhắc tới ai cũng có thể biết. Thế nên những hình ảnh đó đi vào thơ
ca từ trong tiềm thức của các nhà thơ cũng như trong lối tư duy tiếp nhận của người
dân Tây Bắc:
Ai qua bến Vạn cùng anh
Mênh mang hồ nƣớc ôm quanh núi đồi
….
Đà giang qua mấy mƣơi mƣờng
Chở bao lời hẹn lời thƣơng cho đời
Ai lên Lài Ngải, bãi Bôi
Suối Han, Nà Bó, Noong Pùng
Soi gƣơng hồ biếc lung linh mây trời
Trồng cây si để cho đời
Ngàn năm bóng tỏa ngời xanh đất mƣờng./.
(Từ bến sông xƣa)
Mƣờng Phăng
Chiều
Núi tím, xanh
Mù xa trầm mặc
Nỗi nhớ…
(Chiều Mƣờng Phăng)
Có thể nói, Lò Vũ Vân đã sử dụng một hệ thống ngôn ngữ thơ giàu hình ảnh,
bao trùm nhất là hình ảnh thiên nhiên và hình ảnh con người. Tất cả góp phần thể
hiện những cảm xúc, tình cảm tự nhiên, chân thành, gắn bó của nhân vật trữ tình đối
với con người và thiên nhiên. Nó góp phần làm nên vẻ đẹp tự nhiên, trong trẻo, ấn
tượng trong thơ Lò Vũ Vân.
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3.1.2.2 Lớp từ chỉ màu sắc
Màu sắc là những yếu tố cơ bản làm nên vẻ đẹp tự nhiên và cuộc sống, đồng
thời là chất liệu cơ bản để thi sĩ khắc họa đối tượng thẩm mĩ của mình. Ngoài ra,
tính chất mức độ màu sắc cho thấy “gu” thẩm mĩ của nhà thơ, của trào lưu hay một
thời đại văn học. Trong thời kì Thơ Mới phát triển, Lưu Trọng Lư đã khẳng định sự
khác biệt trong màu sắc của Thơ cũ và Thơ mới: “Các cụ ta ƣa màu đỏ choét ta lại
ƣa những màu xanh nhạt”. Thực chất, màu sắc trong thơ Mới hay thơ hiện đại rất
phong phú. Đến với thơ Lò Vũ Vân, chúng tôi nhận thấy từ ngữ chỉ màu sắc xuất
hiện với mức độ dày đặc. Màu sắc trong thơ của Lò Vũ Vân gồm các màu: xanh,
trắng (kèm các biển thể: bạc, tuyết), vàng, nâu, hồng, tím, đen, đỏ. Chúng tôi đã
thống kê, phân loại từ ngữ chỉ màu sắc trong 3 tập thơ của Lò Vũ Vân, kết quả như
sau:
Bảng 3.2 Bảng thống kê từ ngữ chỉ màu sắc
Màu sắc
Số lƣợng
Tỉ lệ %
Xanh

40

45,5

Nâu

6

2,5

Trắng

15

13,9

Vàng

20

20,5

Hồng

6

2,5

Đen

8

5

Đỏ

12

10,4

Tổng

107

100

Từ bảng màu có thể thấy thế giới thơ của Lò Vũ Vân rất phong phú gồm cả
màu sáng (xanh, trắng, vàng, đỏ) và màu tối (tím, đen). Màu xanh và màu vàng
được nhà thơ lựa chọn dùng nhiều nhất, trong đó màu xanh của cây lá nhiều hơn cả:
Thế rồi em đi – Đi mãi
Lẩn vào trong cỏ mƣớt mát xanh
Hoàng hôn buông tím - Rừng im lặng
Xao xác cánh ban rụng trắng chiều
(Xuân chiều)
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Ngày xuân thắm
Anh đƣa em lên núi
Mƣờng Khiên ngút ngát xanh xanh tận cuối trời.
Thì thầm
Suối hát quanh bản nhỏ
Hoa thắm nở
Ngất ngây đến muôn sắc lá
Mơn man bay khói tỏa tím chiều.
(Lên núi)
Mầu xanh lên ngần ngật
Những hoa hây hây nở, lúa ngô mâng mâng vàng
...
Ngƣời về chạm trổ những cánh rừng xám ngoét
Bằng những ngón tay đen đúa nắng hun
(Theo cánh chim)
Tóm lại, màu sắc không chỉ đem lại sự nhận biết trong thị giác mà còn gợi
cảm giác, miêu tả tâm trạng, cảm xúc của tác giả. Nhà thơ Lò Vũ Vân đã mang đến
cho thơ những gam màu phong phú, có sự tươi sáng nhẹ nhàng, rực rỡ, lúc lại đằm
thắm, lắng đọng. Có thể thấy, thơ Lò Vũ Vân đã dệt nên bức tranh nhiều màu sắc
như chính cuộc sống của chúng ta vốn dĩ muôn hình, muôn vẻ.
3.2 Một số biện pháp tu từ thƣờng gặp trong thơ Lò Vũ Vân
3.2.1 Điệp ngữ
“Điệp ngữ ( hay còn gọi là phép lặp) là lặp lại hình thức từ ngữ nhằm mục
đích nhấn mạnh, mở rộng ý, gây ấn tượng mạnh hoặc gợi ra cảm xúc trong lòng
người nghe” (25.tr.92). Điệp ngữ là một biện pháp nghệ thuật được sử dụng phổ
biến trong thơ ca hiện đại. Biểu hiện của cấu trúc điệp là trong khi nói, viết người ta
lặp lại một cách có ý thức những từ, ngữ có khi cả một câu nhằm mục đích nhấn
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mạnh hoặc gợi ra những cảm xúc trong lòng người đọc, người nghe. Điệp ngữ bao
gồm nhiều loại, nhiều cấp độ khác nhau.
Trong thơ Lò Vũ Vân phép điệp được sử dụng tương đối nhiều. Tùy từng bài
thơ cụ thể với những tính chất và mục đích sử dụng khác nhau, phép điệp cũng
được triển khai ở những cấp độ khác nhau, rất đa dạng và biến hóa. Khảo sát 165
bài thơ trong ba tập thơ của Lò Vũ Vân, chúng tôi thấy có 61 bài sử dụng phép điệp,
chiếm 37%. Đây là một tỉ lệ tương đối cao. Nhà thơ sử dụng nhiều kiểu điệp: điệp
từ ngữ và điệp cấu trúc nhưng phổ biến vẫn là điệp từ ngữ.
3.2.1.1 Điệp từ ngữ
Căn cứ vào tính chất của tổ chức cấu trúc, điệp từ ngữ trong thơ của Lò Vũ
Vân được chia ra nhiều dạng khác nhau:
*Điệp từ ngữ liên tục đầu các dòng thơ.
Ở dạng này, các từ ngữ được lặp đi lặp lại liên tục ở đầu các dòng thơ tạo
nên
tính diễn cảm và âm hưởng kỳ lạ cho thơ. Trong thơ Lò Vũ Vân, dạng điệp này
được sử dụng khá phổ biến, nhiều nhất trong cấu trúc lặp, chẳng hạn như:
Người gùi
Người địu con
Người dắt ngựa
Người lùa trâu bò
Từng tốp
Đầu trần
Chân đất
Vai áo bạc
Phờ phạc
Đói khát
Lầm lũiđi
(Rừng đâu?)
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Đoạn thơ có đến 4 từ “người” được gặp lại, đứng ở đầu mỗi dòng thơ. Mỗi
điệp từ mở ra một hình ảnh, một trạng huống của người du canh , điệp từ “ người”
ngân lên mang bao nỗi trăn trở, lo âu của nhà thơ. Sau mỗi điệp từ, ta cảm nhận
được cảm xúc ấy đang dâng lên mãnh liệt tràn đầy trong tâm hồn nhà thơ. Cũng có
lúc điệp cấu trúc diễn tả cảm xúc tự hào về con người vùng cao, trong bài Vô đề III,
nhà thơ viết:
Chúng em là cây măng của rừng
Là bông hoa muôn màu của núi
Là con suối nhỏ mát trong của bản
Là bông ban trong trắng của mƣờng
Hoặc trong bài có nhan đề là Thơ, từ một được điệp lại 9 lần, nhấn mạnh sự
giàu có về hình ảnh và cảm xúc bất tận của người làm thơ:
Một cánh chim
Một áng mây hồng
Một dòng suối
Một tiếng cƣời
Một tiếng hát
Một chồi non
Một nhành hoa
Một giọt nắng mai
Và một vầng trăng
Sẽ thành những vần thơ
Lấp lánh
Lung linh
Ngƣời đời mãi ngẩn ngơ
Trong các bài: Vô đề I, Đỉnh núi,Tiếng cối nƣớc trong đêm khuya, Khát, Hoa bông
trăng, Cõi thiêng….. Lò Vũ Vân cũng sử dụng cách điệp này. Việc tạo ra các từ,
cụm từ điệp liên tục ở mỗi đầu dòng mang lại giá trị biểu cảm cao, đặc biệt có tính
nhạc, tạo ra âm hưởng mới mẻ cho thơ.
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*Điệp từ ngữ liên tục giữa các dòng thơ
Dạng này xuất hiện ít nhưng khá độc đáo.Trong bài Gặp lại ngƣời xƣa, Lò
Vũ Vân đã viết:
Nào ngờ gặp lại ngày xưa
Cái ngày xưa ấy nhƣ vừa hôm qua
Ngày xưa vẫn ở bên ta
Mùa xuân thắm nở ngàn hoa ngát trời…
Việc sử dụng điệp liên tục các từ ngữ đầu mỗi dòng thơ và giữa dòng vừa tạo
nên sự kết dính, tiếp nối giữa các dòng thơ, ý thơ vừa mang đến nhạc điệu cho thơ
góp phần thể hiện linh hoạt uyển chuyển cảm xúc của nhà thơ.
* Điệp từ ngữ liên tục trong một dòng thơ
Đó là hình thức điệp mà các từ ngữ được lặp đi lặp lại được lặp lại trực tiếp
đứng liên tiếp nhau trong cùng một câu thơ tạo nên ấn tượng mạnh mẽ, có tính chất
tăng tiến của cảm xúc thơ. Ở mỗi bài thơ, hình thực lặp này lại tạo ra mới mẻ.
Mùa hoa bưởi em ngắt hoa bưởi ngồi mong
Mùa hoa vông em ngắt hoa vông ngồi đợi..
(Đợi)
Các từ ngữ được lặp trong một câu thơ gợi hình những bước thơ gối chồng
lên nhau, tạo nên âm điệu vừa miên man, lan tỏa, vừa bồi hồi, thổn thức của ngươi
con gái đang mong đợi người yêu.
* Điệp từ ngữ cách quãng
Theo tác giả Đinh Trọng Lạc, đây là dạng điệp ngữ, trong đó những từ ngữ
được lặp lại đứng cách xa nhau nhằm gây ấn tượng nổi bật và có tác dụng âm nhạc
rất cao. Chẳng hạn như:
Tháng kề tháng nối nhau đi hối hả
Kết thành mùa thơm hƣơng tỏa ngọt ngào
(Hƣơng mùa)
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Ở độ cao một nghìn năm mƣơi mắt
Rất xa biển nên thèm nghe sóng biển
Mƣợn gió ngàn làm sóng vỗ xôn xao
Ƣớc có biển nên gom mây về làm biển
Biển thảo nguyên biển trắng mênh mông
(Biển ở thảo nguyên)
Chính điệp từ ngữ cách quãng đã tạo ra cho đoạn thơ âm điệu hối thúc, thể
hiện cảm xúc mãnh liệt của nhân vật trữ tình. Nó cuốn người đọc vào mạch cảm xúc
của nhà thơ một cách mạnh mẽ không cưỡng lại được.
3.2.1.2 Điệp cấu trúc
Trong thơ Lò Vũ Vân, điệp cấu trúc ít gặp hơn điệp từ ngữ, nhưng nó luôn
mang lại những dấu ấn và giá trị đặc biệt. Điệp cấu trúc là sự lặp lại hoàn toàn hay
bộ phận chủ yếu nào đó trong bài thơ. Hình thức lặp này thuộc cấp độ cú pháp nên
có thể gọi là điệp cú pháp.
Về cấu trúc, Lò Vũ Vân thường dùng kiểu điệp đầu các khổ thơ. Ở phép
điệp này, các câu đầu của những khổ thơ khác nhau trong bài thơ được lặp lại hoàn
toàn hay một bộ phận nào đó. Có khi câu thơ đầu của khổ thơ này được lặp lại hoàn
toàn ở câu đầu của khổ thơ kia:
Ụp
Xòa
Phụp
Ụp
Xòa
Phụp
Tiếng cối nƣớc
Vỗ vào đêm
Vọng non ngàn
Về bản
Từng chập

84

Âm ba
Ụp
Xòa
Phụp
Cứ đều đều
Vỗ vào đêm
Cần mẫn
Đợi
Bình minh
Gạo trắng ngàn.
( Tiếng cối nƣớc trong đêm)
Nhưng cũng có khi chỉ được lặp lại một bộ phận nào đó của câu thơ. Chẳng
hạn:
Chiều
Lang thang mƣa
Lang thang gió
Có con chim nhỏ
Lạc đàn
Sà xuống giữa đồng hoang
Đói
Rét
Lông, cánh tả tơi
Đôi mắt
Lo âu
Ngơ ngác
Trời cao
Rừng rộng
Biết là đâu!
(Đồng loại)
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Tóm lại, phép điệp ngữ trong thơ Lò Vũ Vân hết sức đa dạng và được sử
dụng một cách linh hoạt, biến hóa. Tác giả đã biết vận dụng, phát huy tối đa các tính
năng của từng kiểu dạng lặp để truyền tải trọn vẹn hiện thực cuộc sống cũng như
tâm trạng cảm xúc của chính mình. Hơn nữa phép điệp ngữ còn làm cho khổ thơ,
bài thơ liền mạch, nêu bật được ý tưởng chủ đề, liền mạch những cảm xúc mà tác
giả muốn gửi gắm. Cấu trúc điệp còn góp phần tạo nên các bước thơ phù hợp, lúc
nhịp nhàng, lúc mạnh mẽ tuôn chảy. Đó chính là tính nhạc được bộc lộ rõ. Nhạc
điệu của thơ không chỉ được tạo bởi các tham số ngữ âm( vần, nhịp) mà phép điệp
ngữ cũng góp một phần đáng kể.
3.2.2 Biện pháp so sánh
So sánh là một dạng thức được sử dụng phổ biến trong ngôn ngữ. Theo Đinh
Trọng Lạc: “So sánh (còn gọi là so sánh hình ảnh, so sánh tu từ) là một biện pháp
tu từ ngữ nghĩa, trong đó ngƣời ta đối chiếu hai đối tƣợng khác loại nhau của thực
tế khách quan không đồng nhất với nhau hoàn toàn mà chỉ có một nét giống nhau
nào đó, nhằm diễn tả bằng hình ảnh một lối tri giác mới mẻ về đối tƣợng”. ( 25,
tr.104)
Mô hình cấu tạo hoàn chỉnh gồm 4 yếu tố:
-

Yếu tố 1: Yếu tố được (hoặc bị) so sánh (tùy theo so sánh là tích cực hay tiêu
cực)

-

Yếu tố 2: Yếu tố chỉ tính chất của sự vật hay trạng thái của hành động, có vai
trò nêu rõ phương diện so sánh

-

Yếu tố 3: Yếu tố thể hiện quan hệ so sánh

-

Yếu tố 4: Yếu tố được đưa ra làm chuẩn để so sánh

Với cấu tạo đơn giản nhưng lại mang chức năng nhận thức và biểu cảm – cảm
xúc cao nên so sánh tu từ được dùng cả trong phong cách chính luận và nhất là
trong lời nói nghệ thuật. Trong lời nói nghệ thuật, so sánh tu từ đã thể hiện đầy
đủ những khả năng tạo hình – diễn cảm của nó. Hầu hết các nhà thơ, nhà văn
đều sử dụng so sánh tu từ, nhưng cách lựa chọn sự vật, hình ảnh để làm chuẩn
cho sự so sánh lại phụ thuộc vào phong cách, quan niệm và tài năng của từng tác
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giả. Nghĩa là so sánh tu từ mang đậm dấu ấn, cá tính sáng tạo của tác giả trong
việc miêu tả hiện thực biểu lộ cảm xúc và thẩm mĩ hóa lời thơ. Qua con đường
so sánh người nghệ sĩ có thể phát hiện ra nhiều đặc điểm, thuộc tính của cùng
một đối tượng, góp phần đem lại những ấn tượng thẩm mĩ phong phú cho bạn
đọc.
Với tư duy nghệ thuật hiện đại, hồn thơ giàu cảm xúc kết hợp với trí tưởng
tượng phong phú, khả năng liên tưởng dồi dào, Lò Vũ Vân đã sáng tạo ra những
hình ảnh so sánh đặc sắc, mới mẻ, tạo nên sức mạnh riêng trong thơ ông.
Đi sâu vào tìm hiểu biện pháp so sánh trong thơ Lò Vũ Vân, chúng tôi tập
trung xem xét những mặt sau:
-

Về cấu trúc hình thức.

-

Hình ảnh so sánh.

-

Nội dung so sánh.
3.2.2.1 Về cấu trúc hình thức
Qua khảo sát các câu thơ có sử dụng biện pháp so sánh trong thơ Lò Vũ Vân,

chúng tôi có những kết quả sau:
Bảng 3.3 Bảng thống kê các kiểu so sánh
Kiểu so sánh

Số lƣợng

Tỉ lệ %

A như B

60

91,83

A là B

8

6,55

A hơn B

5

1,63

Tổng số

73

100

Với kết quả khảo sát trên, có thể đi đến một số nhận xét:
Thứ nhất, Lò Vũ Văn rất chuộng dùng phép so sánh trong tác phẩm của
mình, sử dụng đa dạng, linh hoạt các mô hình cấu trúc so sánh, bao gồm cấu trúc
đầy đủ 4 yếu tố, mô hình cấu trúc vắng 2 yếu tố (phương diện so sánh) và mô hình
cấu trúc vắng cả 2 yếu tố 2,3 (phương diện so sánh và từ so sánh). Nhưng mô hình
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cấu trúc so sánh đầy đủ là mô hình so sánh thường gặp trong thơ ông và có tần số
xuất hiện nhiều nhất 60/73 chiếm 91,82%.
Thứ hai, bên cạnh đó một trong hai yếu tố tạo nên sự linh hoạt trong việc sử
dụng cấu trúc so sánh đó là cách sử dụng từ so sánh (yếu tố thứ 3 trong cấu trúc so
sánh). Nhà thơ dùng từ so sánh có khi là hư từ: nhƣ, là,… có khi là các thực từ: hơn,
bằng… tạo thành những kiểu so sánh khác nhau như:
A như B:
Em nhƣ nắng rũ chiều hôm
Đu trên ngọn cây nhấp nhóa
…
Đôi mắt em nhƣ lƣỡi hái sắc lẹm
(Viên đá sắc màu)
A là B:
Chúng em là cây măng của rừng
Là bông hoa muôn màu của núi
(Vô đề III)
A bằng B:
Sự công bằng sẽ vĩnh cửu ngự trị ở trên đời
Hạnh phúc nào bằng khi trần thế tràn ngập
tiếng chim hót và lấp lánh chồi non trổ lá
(Khúc ca bình minh)
3.2.2.2 Về hình ảnh so sánh
Hình ảnh so sánh là nơi thể hiện trí tưởng tượng bay bổng diệu kỳ của người
nghệ sĩ, là một tiêu chí đáng tin cậy đánh giá “chất lượng” của cấu trúc so sánh
nghệ thuật. Trong tác phẩm của Lò Vũ Vân, hình ảnh so sánh là những hình ảnh
thiên nhiên và con người gần gũi, quen thuộc với cuộc sống và tâm hồn người Việt
nên có sức biểu cảm lớn như: mầm xanh, hoa rừng, gió, nắng, mưa, sương, mây,
suối , tình yêu, …Có hình ảnh thơ rất cụ thể ấn tượng:
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Hạt mƣa nhƣ mũi kim
Châm vào mặt đất
Chích vào cỏ cây
Gió nhƣ ngọn roi
Quất vào vách núi
Cả đất trời tái tê
Tháng chạp
(Tháng chạp)
3.2.2.3 Về nội dung so sánh
Chính mối quan hệ giữa hình ảnh so sánh với đối tượng so sánh đã phản ánh
nội dung của quan hệ so sánh. Trong quan hệ so sánh truyền thống, quan hệ ngữ
nghĩa giữa vế được so sánh(vế A) và vế so sánh (vế B) là quan hệ giữa cái trừu
tượng và cái cụ thể. Nhưng đến thơ ca hiện đại nói chung và thơ Lò Vũ Vân nói
riêng đã có sự phát triển thay đổi, phong phú và đa dạng hơn rất nhiều bao gồm:
- So sánh giữa nội dung cụ thể với nội dung cụ thể
- So sánh giữa nội dung trừu tượng với nội dung trừu tượng
- So sánh giữa nội dung cụ thể với nội dung trừu tượng
- So sánh giữa nội dung trừu tượng với nội dung cụ thể
Trong thơ Lò Vũ Vân chúng tôi thấy xuất hiện những nội dung:
- So sánh giữa nội dung cụ thể với nội dung cụ thể:
Chúng em là cây măng của rừng
Là bông hoa muôn màu của núi
Là con suối nhỏ mát trong của bản
Là bông ban trong trắng của mƣờng
(Vô đề)
-

So sánh giữa nội dung cụ thể với nội dung trừu tượng:
Những Cẩm Phả, Đông Triều, Uông Bí
Cửa Ông, Móng Cái, Hạ Long…
…
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Đẹp như cổ tích bà ngoại
(Vƣờn hoa Đông Bắc)
-

So sánh giữa nội dung trừu tượng với nội dung cụ thể:
Nàng hát lên những bài ca ru tình kì diệu
Bài ca ấy trong suốt nhƣ dòng sông pha lê
…
Mảnh hồn ta nhƣ con thuyền chơi vơi giữa mênh mông biển cả
(Những cuộc tình ảo)

-

So sánh giữa nội dung trừu tượng với nội dung trừu tượng:
Mái tóc giờ đã nhuộm muối tiêu
Mà lòng vẫn nhƣ xuân rực rỡ
Một thời xuân trở thành thuở ấy – Ngày xƣa
(Có một mùa xuân nhƣ thế)
Nội dung của so sánh nghệ thuật trong thơ Lò Vũ Vân đã đem đến những

nhận thức sâu sắc về tình yêu, con người, cuộc sống và những rung cảm thẩm mỹ
tốt đẹp. Có thể nói, từ những bài thơ đầu cho đến những bài thơ cuối, câu thơ bao
giờ cũng khêu gợi, đánh thức trong tâm hồn người đọc những kỉ niệm, những tưởng
tượng của riêng người đọc.
3.3 Tiểu kết
Ở trong chương 3, luận văn tập trung tìm hiểu các tác phẩm thơ của Lò Vũ
Vân ở phương diện sử dụng từ ngữ và các biện pháp tu từ nghệ thuật đặc sắc. Về từ
ngữ, có thể nhận thấy có các lớp từ tiêu biểu sau: lớp từ láy, từ ngữ biểu thị hình
ảnh, từ ngữ chỉ màu sắc. Các lớp từ ngữ đó đã thể hiện được những sáng tạo đặc
biệt của Lò Vũ Vân. Bên cạnh đó, nhà thơ đã sử dụng rất thành công một số biện
pháp tu từ như biện pháp so sánh, điệp ngữ… Đó là những hình ảnh so sánh độc
đáo, cách dùng biện pháp điệp ngữ, nhân hóa sáng tạo. Chính việc sử dụng hiệu quả
từ ngữ và các biện pháp tu từ này đã góp phần đem lại tính thẩm mĩ cao cho thơ Lò
Vũ Vân. Qua các biện pháp tu từ này, đối tượng miêu tả được tô đậm, nhấn mạnh
và cảm xúc của nhân vật trữ tình cũng được bộc lộ rõ nét hơn.
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KẾT LUẬN
Qua việc khảo sát, thống kê, tìm hiểu 165 bài thơ của Lò Vũ Vân, xét ở góc
độ ngôn ngữ chúng tôi nhận thấy thơ ông có một số đặc điểm nổi bật sau:
Về thể thơ, trong quá trình sáng tác, nhà thơ đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo
các thể thơ: thơ tự do, thơ lục bát, thơ năm chữ, thơ bảy chữ. Trong đó thể thơ tự do
chiếm số lượng lớn nhất . Nhưng dù sử dụng thể thơ nào thì thơ của ông cũng có
những tìm tòi, sáng tạo và thể hiện phong cách riêng của mình.
Về vần, thơ Lò Vũ Vân sử dụng một cách nhuần nhuyễn, linh hoạt cả vị trí
hiệp vần lẫn mức độ hòa âm.Xét ở vị trí hiệp vần, thơ Lò Vũ Vân chủ yếu dùng vần
chân với những mô hình vần liền và vần cách đa dạng, đạt hiệu quả nghệ thuật
cao.Xét ở mức độ hòa âm, thơ Lò Vũ Vân chủ yếu sử dụng vần chính, vần thông
góp phần rất lớn vào việc thể hiện ngữ nghĩa của thi phẩm. Nhịp điệu trong thơ đa
dạng, ứng với những cung bậc cảm xúc khác nhau mà nhịp điệu được vận dụng một
cách linh hoạt. Yếu tố vần và nhịp đã làm nên nhạc điệu phong phú, dồi dào, đặc
sắc trong thơ Lò Vũ Vân.
Về cách tổ chức bài thơ, chúng tôi nhận thấy nhà thơ Lò Vũ Vân có cách tổ
chức linh hoạt, đa dạng: bài thơ, đoạn thơ không bị giới hạn bởi số câu chữ mà luôn
theo mạch cảm xúc. Thơ Lò Vũ Vân hầu hết là những bài không chia thành khổ,
đoạn. Tiêu đề dễ hiểu, dễ cảm nhận, sát với nội dung từng bài thơ.
Có thể thấy, Lò Vũ Vân đã vận dụng đặc sắc lớp từ ngữ như từ láy, sử dụng
hệ thống ngôn ngữ giàu hình ảnh, màu sắc. Tiêu biểu là ngôn ngữ miêu tả thiên
nhiên và hình ảnh con người. Việc sử dụng hệ thống ngôn ngữ này giúp cho thơ của
ông trở nên sinh động, có hồn. Đó là những lớp từ ngữ tiêu biểu được vận dụng
sáng tạo gắn với hệ thống ngữ nghĩa, mang đậm dấu ấn nội tâm và phong cách ngôn
ngữ của nhà thơ.
Lò Vũ Vân cũng khá thành công trong việc sử dụng các biện pháp tu từ như
so sánh, điệp ngữ. Chính những biện pháp tu từ này đã góp phần làm nổi bật đặc
điểm ngôn ngữ thơ ông.
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Tóm lại, vốn là người yêu thơ, gắn bó với thơ ca bằng tài năng vốn có cộng
với sự cần mẫn, miệt mài của một nhà thơ, Lò Vũ Vân đã sáng tạo nên một phong
cách ngôn ngữ thơ phong phú, đa dạng, nhiều hương sắc. Ông đã khẳng định được
vị trí của mình trong thơ ca Sơn La nói riêng và thơ ca Việt Nam hiện đại nói
chung.
Lò Vũ Vân nói riêng và các nhà thơ Sơn La nói chung đã và sẽ mang lại cho
văn thơ Sơn La sức sống mới, bền bỉ. Để cảm và hiểu được hết vẻ đẹp thơ ca và tư
tưởng nghệ thuật của nhà thơ Lò Vũ Vân là điều không dễ dàng. Những gì chúng
tôi làm được trong luận văn này mới là những kết quả bước đầu. Chúng tôi hi vọng
khi có dịp trở lại vấn đề này chúng tôi sẽ có điều kiện để nghiên cứu ngôn ngữ thơ
Lò Vũ Vân một cách toàn diện và sâu sắc hơn.
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