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Nhớ về Galilée 
 

thy an 

 

rồi mùa hạ sẽ đưa mặt trời lên đỉnh núi cao 

nơi có ánh lửa hồng rọi vào tâm thức 

văng vẳng đâu đây 

lời mời gọi của lịch sử  

hơn bốn trăm năm xao động … 

nghe trong gió 

bao tiếng lòng thổn thức 

sương khói ảo mờ 

lung lay ẩn hiện bóng tiền nhân … 

 

** 

hồn lâng lâng bay về Toscane 

nơi tháp Pise sừng sững 

một Galilée lững thững lên đồi 

tay cầm kính viễn vọng 

đo những viên bi lăn tròn  

trên những cay nghiệt cuộc đời 

và nước mắt kẻ mù lòa 

biến thành chữ nghĩa thăng hoa 

làm xô lệch  

bức tường vô minh nghiêng ngửa …  

từ những hoang đường 

trói chặt lên khung cửa 

bao nhiêu thế kỷ 

đã nuôi dưỡng thần linh và bóng tối âm u 

lương tri bỗng nở hoa trên tháp ngà 

và ánh sáng của hiểu biết  

rọi vào hố sâu đen tối  

 

** 

rồi mùa hạ sẽ đem về 

những đóa hoa giăng lối 

mượt mà tiếng hát của chim xanh 
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về đây những bước chân an lành 

gót hài nhung dẫm nhẹ lên tri thức 

bài ca phiêu bồng  

mãi mãi hát cho nhân loại 

những dòng chữ gửi hương theo gió 

tự do và khao khát 

ngước mặt nhìn trời 

một tấm lòng bát ngát bao la …    

 

 

** 

một bàn tay đưa ra 

một nụ cười thân ái  

ôm trọn vào lòng 

giấc mơ của vĩ nhân 

hơn bốn trăm năm lịch sử trải dài 

lương tri và hiểu biết 

chìm nổi, thăng trầm 

nỗi niềm người khoa học bâng khuâng …  

 

** 

rồi mùa hạ sẽ đưa mặt trời lên đỉnh phù vân 

núi cao, biển rộng 

minh triết nào chói sáng giữa hư không 

lý thuyết nào phổ quát đại đồng 

để con tim hòa bình 

mãi mãi hát ca 

cho tình yêu và sự sống ?   

 

thy an 
hè 2017 – nhớ lại vùng Toscane 

 
Galileo Galilei 1564-1642 (thường được gọi là Ga-Li-lê) là một nhà thiên văn học, vật lý 

học, toán học và triết học người Ý, người đóng vai trò quan trọng trong cuộc cách mạng 

khoa học thế kỷ 17. 
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