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XUÂN NHẬT
TÚY KHỞI NGÔN CHÍ
Xử thế nhược đại mộng,
Hồ vi lao kỳ sinh!
Sở dĩ chung nhật tuý,
Đồi nhiên ngoạ tiền doanh.
Giác lai miên đình tiền,
Nhất điểu hoa gian minh.
Tá vấn thử hà nhật,
Xuân phong ngữ lưu oanh.
Cảm chi dục thán tức,
Đối tửu hoàn tự khuynh.
Hạo ca đãi minh nguyệt,
Khúc tận dĩ vong tình

Lý Bạch
Bản dịch 1: nguyên thể của Trần Quốc Bảo

NGÀY XUÂN THƠ SAY ỨNG KHẨU
Đời như giấc mộng dài
Chớ lo phiền ủ dột
Cứ say khướt cả ngày
Trước hiên nằm ngon giấc
Tỉnh dậy nhìn ra ngoài
Bên hoa con chim hót
Muốn hỏi, nay ngày nào?
Gió Xuân, oanh thánh thót
Chợt cảm xúc dâng trào
Lại nghiêng bầu tự rót
Chờ trăng, hát nghêu ngao
Dứt ca, quên trót lót!

Trần Quốc Bảo
Richmond, Virginia.
-2-

Bản dịch 2: thể lục-bát của Trần Quốc Bảo

NGÀY XUÂN THƠ SAY ỨNG KHẨU
Cuộc đời như giấc mộng dài,
Há gì lo lắng u hoài, mệt thay!
Suốt ngày cứ uống cho say
An nhiên thoải mái, ngủ ngay giữa nhà
Đến khi tỉnh dậy, nhìn ra
Một con chim hót bên hoa, vui chào.
Hôm nay, muốn hỏi ngày nào?
Gió Xuân phơi phới, ngọt ngào oanh ca
Lòng dâng cảm xúc chan hòa!
Nghiêng bầu rượu, lại rót ra dồi dào,
Chờ trăng lên, hát nghêu ngao,
Dứt ca, mọi chuyện đi vào lãng quên!

Trần Quốc Bảo
Richmond, Virginia
Địa chỉ điện thư của tác giả

quocbao_30@yahoo.com
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Kính mời Quí Độc Giả thưởng thức các bản dịch XUÂN NHẬT TÚY KHỞI
NGÔN CHÍ của Tản Đà, Trân Trọng Kim và Trần Trọng San - (xin mở
Attachment)

Xuân Nhật Tuý Khởi Ngôn Chí - Lý Bạch
và các bản dịch của:
Tản Đà , Trần Trọng Kim , Trần Trọng San
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Hồ vi lao kỳ sinh!
Sở dĩ chung nhật tuý,
Đồi nhiên ngoạ tiền doanh.
Giác lai miên đình tiền,
Nhất điểu hoa gian minh.
Tá vấn thử hà nhật,
Xuân phong ngữ lưu oanh.
Cảm chi dục thán tức,
Đối tửu hoàn tự khuynh.
Hạo ca đãi minh nguyệt,
Khúc tận dĩ vong tình.
LÝ BẠCH

Bản dịch của Tản Đà
Ở đời như giấc chiêm bao
Cái thân còn đó, lao đao làm gì?
Cho nên suốt buổi say lì,
Nằm lăn trước cột, biết gì có ta.
Tỉnh thôi đưa mắt sân nhà.
Một con chim hót bên hoa ngọt ngào.
Hỏi xem: nay đó ngày nào?
Ngày xuân gió mát, vui chào tiếng oanh.
Ngậm ngùi cám cảnh sinh tình,
Nghiêng bầu, mình lại với mình làm vui.
Hát ran, chờ tấm trăng soi,
Thoạt xong câu hát thời rồi đã quên.

Tản Đà
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Bản dịch của Trần Trọng Kim
Ở đời tựa giấc chiêm bao
Làm chi mà phải lao đao nhọc mình
Suốt ngày mượn chén khuây tình
Say rồi nghiêng ngửa bên mành hàng ba
Tỉnh ra trông mé trước nhà
Một con chim hót trong hoa ngọt ngào
Hỏi xem ngày ấy ngày nào
Chim oanh ríu rít đón chào gió đông
Thở than cảm xúc nỗi lòng
Chuốc xem ít chén say cùng cảnh vui
Hát ngao chờ bóng trăng soi
Ca vừa dứt khúc đã nguôi mối tình
Trần Trọng Kim

Bản dịch của Trần Trọng San
Đời là một giấc mơ thôi
Thì làm nhọc cuộc sống này mà chi
Cho nên say khướt li bì
Suốt ngày uể oải nằm kề trước hiên
Tỉnh ra sân trước trông nhìn
Trong hoa thấy một con chim thì thào
Hôm nay là cái hôm nào
Tiếng oanh trò chuyện lào xào gió xuân
Buồn lòng những muốn thở than
Thuận tay vẫn cứ rót tràn mãi thôi
Hát vang chờ đợi trăng chơi
Vừa xong khúc đã quên rồi tình kia
Trần Trọng San
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