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Kiên Giang (nhà thơ) 
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia 

Kiên Giang 

Quốc gia Việt Nam 

Công việc Nhà thơ, ký giả, soạn giả cải lương 

Kiên Giang (tên thật: Trương Khương Trinh, 1929-2014) là một nhà thơ, ký giả, soạn giả cải 
lương Việt Nam, nổi tiếng với bài thơ "Hoa trắng thôi cài trên áo tím". Ông còn được xem là 
thầy của hai soạn giả nổi tiếng khác là Hà Triều - Hoa Phượng. Ông còn có bút danh là Hà 
Huy Hà. 

Mục lục 

 1Tiểu sử 

 2Tác phẩm 

o 2.1Thơ 

o 2.2Cải lương 

o 2.3Tân cổ giao duyên 

 3"Hoa trắng thôi cài trên áo tím" 

Tiểu sử 

Kiên Giang sinh ngày 17 tháng 2 năm 1929 tại làng Đông Thái, huyện An Biên, tỉnh Rạch 
Giá (nay thuộc tỉnh Kiên Giang), là đồng hương của nhà văn Sơn Nam. Năm 1943, ông theo 
họctrường tư Lê Bá Cang tại Sài Gòn. 

Ngoài làm thơ, Kiên Giang - với nghệ danh là Hà Huy Hà - còn là một soạn giả cải lương rất 
nổi tiếng thời đó, cùng với Năm Châu, Viễn Châu, Hà Triều - Hoa Phượng, Quy Sắc,... Các tác 
phẩm cải lương của ông có thể kể đến Áo cưới trước cổng chùa, Người vợ không bao giờ 
cưới, trong đó Người vợ không bao giờ cưới đã giúp cho nghệ sĩ Thanh Nga đạt giải Thanh 
Tâm và trở thành một ngôi sao trong giới cải lương. 

Trước 1975, Kiên Giang còn làm ký giả kịch trường cho nhiều tờ báo lớn của Sài Gòn 
như Tiếng chuông, Tiếng dội, Lập trường, Điện tín, Tia sáng,... Ông từng tham gia phong 
trào ký giả đi ăn mày và dẫn đầu đoàn biểu tình chống lại những quy chế khắt khe do chính 
quyền Việt Nam Cộng hòa áp đặt lên giới báo chí. Vì hành động này mà Kiên Giang phải vào 
tù.[1] 

Sau 1975, Kiên Giang làm Phó Đoàn cải lương Thanh Nga, kiêm cán bộ Phòng nghệ thuật 
sân khấu. Ông từng làm Ủy viên Ban chấp hành Hội Sân khấu thành phố Hồ Chí Minh qua ba 
nhiệm kì. 

Hồi 18 giờ ngày 31 tháng 10 năm 2014, nhà thơ Kiên Giang qua đời tại Bệnh viện Nguyễn Tri 
Phương, thành phố Hồ Chí Minh, hưởng thọ 86 tuổi. Ông được an táng tại Nghĩa trang Bình 
Dương, phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.[2] 
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Tác phẩm 

Thơ 

 Hoa trắng thôi cài trên áo tím (1962) 

 Lúa sạ miền Nam (1970) 

 Quê hương thơ ấu 

Cải lương 

 Người đẹp bán tơ (1956) 

 Con đò Thủ Thiêm (1957) 

 Người vợ không bao giờ cưới (1958 – với Phúc - Nguyên) 

 Ngưu Lang Chức Nữ 

 Áo cưới trước cổng chùa 

 Phấn lá men rừng 

 Từ trường học đến trường làng 

 Dòng nước ngược 

 Chia đều hạnh phúc 

 Trương Chi Mỵ Nương 

 Mây chiều xuyên nguyệt thôn 

 Sương phủ nửa chừng xuân 

 Chén cơm sông núi 

 Hồi trống trường làng 

 Lưu Bình - Dương Lễ 

Tân cổ giao duyên 

Trái gùi Bến Cát, Đội gạo đường xa, Tim đá mạ vàng, Ngồi trâu thổi sáo, Ánh đèn soi ếch, 
Người đẹp bán tơ, Hương cao quê ngoại, Trái tim cò trắng, Vắt sữa nai nuôi mẹ, Hương sắc 
gái Cà Mau, Lập quán kén chồng, Ni cô và lão ăn mày, Khói lò gạch, Cô gái miền Tây... 

"Hoa trắng thôi cài trên áo tím 

"Hoa trắng thôi cài trên áo tím" có lẽ là bài thơ nổi tiếng nhất của Kiên Giang, đã được nhạc 
sĩ Huỳnh Anh phổ nhạc. Tác giả cho biết: "Đây là tâm tình người trai ngoại đạo đối với cô gái 
có đạo. Mối tình học trò tinh khiết, ngây thơ, không nhuốm bụi trần. Năm 1944, tôi ở Cần Thơ 
học trường tư thục Nam Hưng, dốt toán nhưng giỏi luận chuyên làm bài giùm cho bạn cùng 
lớp, trong đó có NH - cô bạn dễ thương thường mặc áo bà ba trắng, quần đen, mang guốc 
mộc. Có những buổi tan học lẽo đẽo đi theo sau NH. đến tận nhà cô ở xóm nhà thờ. Cách 
mạng nổ ra, không có tiền đi đò về quê, NH. biết ý gửi cho, rồi đi kháng chiến, gặp người quen 
trong đội quân nhạc nhắn: 'Con Tám NH. vẫn chờ mày'. Năm 1955 tôi ghé ngang Cần Thơ, xin 
phép má của NH. tâm tình suốt đêm bên ánh đèn dầu huê kỳ. Sau đó tôi nghe tin NH. lấy 
chồng có con đầu lòng đặt tên là tên ghép lại của tôi và NH. vì thế chồng cô biết rất ghen tức. 
Chính vì lý do nầy tôi đổi bốn câu kết bài thơ này, giống như tống tiễn mối tình học trò trinh 
trắng. Kết trước là: 

Xe tang đã khuất nẻo đời 
Chuông nhà thờ khóc tiễn người ngàn thu 
Từ nay tóc rũ khăn sô 
Em cài hoa tím trên mồ người xưa 

thành cái kết: 

Lạy Chúa! Con là người ngoại đạo 
Nhưng tin có chúa ở trên trời 
Trong lòng con, giữa màu hoa trắng 
Cứu rỗi linh hồn con Chúa ơi! 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Hu%E1%BB%B3nh_Anh
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Năm 1999, hãng phim TFS Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh có làm phim "Chiếc giỏ 
đời người" về sự nghiệp hoạt động văn nghệ của tôi, khi trở về Cần Thơ quay lại cảnh trường 
cũ, mới hay tin là NH. mất năm 1998. Tôi mua bó huệ trắng, ra thăm mộ NH. ở nghĩa trang Cái 
Su. Đúng là 

Anh kết vòng hoa màu trắng lạnh 
Từng cài trên áo tím ngây thơ 
Hôm nay vẫn đóa hoa màu trắng 
Anh kết tình tang gởi xuống mồ"[1] 

 

Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/Ki%C3%AAn_Giang_(nh%C3%A0_th%C6%A1) 

 

 

Vĩnh biệt nhà thơ - soạn giả Kiên Giang 

 
 

31/10/2014 09:52 GMT+7 

 
 
 

TTO - Sau một cơn đột quỵ, nhà thơ Kiên Giang nổi tiếng với bài Hoa trắng 
thôi cài trên áo tím đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện Nguyễn Tri 
Phương (TP.HCM) lúc 6g30 sáng ngày 31-10. 

 

Soạn giả Kiên Giang và nghệ sĩ Phượng Liên, tháng 3- năm 2014 - Ảnh: T.T.D 
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https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%A0i_Truy%E1%BB%81n_h%C3%ACnh_Th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91_H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BA%A7n_Th%C6%A1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ki%C3%AAn_Giang_(nh%C3%A0_th%C6%A1)#endnote_no_1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ki%C3%AAn_Giang_(nh%C3%A0_th%C6%A1)
javascript:;
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Nhà thơ - soạn giả Kiên Giang - Hà Huy Hà trong chương trình thơ nhạc mừng thượng thọ 81 tuổi 

của ông tại Trung tâm văn hóa Phú Nhuận, TP.HCM, năm 2008 - Ảnh tư liệu Tuổi Trẻ 

 

Nhà thơ - soạn giả Kiên Giang - Ảnh tư liệu 

Ông (hưởng thọ 87 tuổi) tên thật là Trương Khương Trinh, gia đình cho biết tuy 
nhiều tài liệu ghi ông sinh năm 1929 nhưng chính xác ngày sinh của ông là 17-2-
1927 tại làng Đông Thái, huyện An Biên, Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Khi bước 
chân vào văn đàn, ông đã lấy tên quê hương để đặt bút hiệu cho mình là Kiên 
Giang. 
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Thưở sinh thời, nhà thơ Kiên Giang từng tâm sự khi vừa hết lớp 12 ông tham gia 
kháng chiến chống Pháp, làm báo cho tờ Tiếng súng chống địch ở chiến khu 9. 
Khoảng năm 1955, ông về Sài Gòn viết cho các tờ Dân chủ mới, Tiếng chuông, 
Dân ta, Dân tiến… 

Thơ của Kiên Giang được nhiều người yêu mến và thuộc nằm lòng cho đến ngày 
nay. Ông nổi tiếng với bài Hoa trắng thôi cài trên áo tím, lấy cảm hứng từ mối tình 
đầu sâu đậm, trong sáng với cô nữ sinh xóm Đạo vùng đất Tây đô. Bài thơ này 
sau đó được nhạc sĩ Huỳnh Anh phổ nhạc và rất được công chúng yêu thích. 

Ông đã xuất bản các tập thơ Hoa trắng thôi cài trên áo tím, Lúa sạ miền Nam, Quê 
hương thơ ấu… 

Ngoài làm thơ, làm báo, Kiên Giang còn viết nhiều tuồng cải lương rất nổi tiếng với 
bút danh Hà Huy Hà như: Người đẹp bán tơ, Người vợ không bao giờ cưới, Ngưu 
Lang Chức Nữ, Áo cưới trước cổng chùa, Phấn lá men rừng, Dòng nước ngược, 
Trương Chi Mỵ Nương… 

Ông được xem là soạn giả nổi tiếng cùng thời với NSND Năm Châu, NSND Viễn 
Châu, Quy Sắc…, và là thầy của cặp đôi soạn giả Hà Triều - Hoa Phượng. Vở 
Người vợ không bao giờ cưới của soạn giả Kiên Giang - Hà Huy Hà thời đó đã 
giúp NSƯT Thanh Nga đoạt giải Thanh Tâm danh giá và trở thành ngôi sao cải 
lương sáng rực thời bấy giờ. 

Soạn giả Kiên Giang - Hà Huy Hà cũng viết rất nhiều bài tân cổ giao duyên như: 
Trái gùi Bến Cát, Đội gạo đường xa, Ngồi trâu thổi sáo, Ánh đèn soi ếch, Trái tim 
cò trắng, Cô gái miền Tây… 

Sau 1975, nhà thơ Kiên Giang làm phó đoàn cải lương Thanh Nga, làm việc tại 
phòng nghệ thuật sân khấu. Ông cũng từng là ủy viên ban chấp hành Hội sân 
khấu TP.HCM qua ba nhiệm kỳ. 

Gia đình sẽ tổ chức khâm liệm nhà thơ - soạn giả Kiên Giang vào lúc 0g ngày 1-
11. Linh cữu của ông sẽ được quàn tại nhà tang lễ Thành phố số 25, Lê Quý Đôn, 
lễ viếng bắt đầu từ 10g ngày 1-11. Lễ động quan lúc 7g ngày 2-11, sau đó đưa đi 
an táng tại nghĩa trang Hoa Viên (Chánh Phú Hòa, huyện Bến Cát, tỉnh Bình 
Dương). 
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Nhà thơ - soạn giả Kiên Giang - Ảnh: Đào Trung Phụng 
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Linh Đoan 

Nguồn: http://tuoitre.vn/tin/van-hoa-giai-tri/20141031/vinh-biet-nha-tho-soan-gia-kien-

giang/665521.html 
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Kiên Giang- Hà Huy Hà, nhà thơ chính hiệu Nam Bộ 
 

 
Kiên Giang- Hà Huy Hà, nhà thơ chính hiệu Nam Bộ (ảnh cung cấp) 

 

Vào lúc 18 giờ ngày 31 tháng 10 năm 2014, nhà thơ, soạn giả Kiên Giang- Hà Huy 
Hà đã từ giã cuộc chơi làm người dương thế để về nơi tiên cảnh, gặp người bạn 
thân chí cốt “ông già Nam bộ” nhà văn Sơn Nam để cùng hàn huyên tâm sự... Mới 
đó mà đã 1 năm ngày ông ra đi. Nhớ về ông, nghĩ về ông và qua những vần thơ 
của ông, có lẽ không một nhà thơ Nam bộ nào có cách viết, cách sử dụng câu chữ 
vừa dân dã, chơn chất đậm sệt chất Nam bộ như ông. Trong lòng tôi, ông mới 
chính là nhà thơ Nam bộ chính hiệu! 

Trong bài thơ rất nổi tiếng “Hoa trắng thôi cài lên áo tím” của ông, sáng tác tại Bến 
Tre năm 1957, cái mộc mạc chơn chất đã thể hiện qua hai câu thơ: “Lạy Chúa! 
Con là người ngoại đạo/ Nhưng tin có Chúa ngự trên trời...”, mà trong cuộc sống 
đời thường nó đã trở thành câu nói đầu môi của bất kỳ chàng trai miền Nam nào 
không có đạo nhưng lỡ yêu người con gái là “tín đồ của Chúa”, và tôi dám khẳng 
định là đến bây giờ vẫn còn nhiều người dùng câu thơ này khi đã “trót yêu”. Hay 
câu thơ “Thuở ấy anh hiền và nhát quá”, lời giãi bày rất chân thật, vụng về nhưng 
lại rất dễ thương, cũng được nhiều người yêu nhau lặp lại. Trong bài thơ ấy còn có 
câu thơ “Lần lữa anh ghiền nghe tiếng chuông...”. Cái từ “ghiền” người Bắc gọi là 
“nghiện” lại rất dân dã, bình dị, và trong thơ miền Nam chỉ có mình nhà thơ Kiên 
Giang dám sử dụng, và sử dụng rất thành công trong bài thơ này. Cũng giống như 
từ “tóc để gáo dừa” (có bản in “Miểng vùa”) trong bài thơ “Tiền và lá”: “Ngày thơ 
tóc để gáo dừa”, cũng là từ đặc trưng Nam bộ, để chỉ cách hớt tóc của con nít 
ngày trước, Kiên Giang là người duy nhất “sở hữu” từ này rất đặc sắc và cũng rất 
hình tượng. Sau này có Nguyệt Lãng “học tập” sử dụng trong bài thơ “Rau đắng 
đất”. Bài thơ “Tiền và lá” cũng có những câu thơ giản dị, nhanh chóng trở thành 
câu nói của người Nam bộ “Tiền là giấy bạc em ơi/ Tiền là giấy bạc của người làm 
ra” và “Người ta giấy bạc đầy nhà/ Cho nên mới được gọi là chồng em”... 

Không dụng công trau chuốt câu chữ, từ ngữ hình ảnh đầy chất Nam bộ, phóng 
khoáng nhưng giàu cảm xúc, câu thơ “Cỗ xe bò thành cỗ xe tang” ( bài thơ Nhạc 
xe bò), là hình ảnh thường thấy ở vùng quê của Nam kỳ lục tỉnh xưa và cũng là 
hình ảnh hiếm người sử dụng. Hay hình ảnh trong bài thơ “Màu mực tím”: “Mỗi lần 
trái mồng tơi tím/ Anh hái làm mực tím/ Tặng cô bạn nửa ve bầu/ Cô đem mực tím 
nhuộm màu áo thơ”. Chỉ có ở những học trò nghèo, hái trái mồng tơi làm mực, rồi 



12 
 

hình ảnh “nửa ve bầu” tên gọi cái bình mực mới mộc mạc và cũng đơn sơ như 
món quà đem tặng nhưng lại rất xúc động, bởi người thương “nhuộm màu áo thơ” 
rất lãng mạn và cũng rất đáng yêu. Cùng những câu thơ tả lễ hội của đồng bào 
Khơ-me: “Tiếng trống cơm hòa nhạc ngũ âm/ Trong ngày Đưa nước hội trăng rằm/ 
Dù kê hát bội vui chùa miễu/ Sống thái bình quên cả tháng năm” ( Bánh ống Trà 
Vinh). Rồi câu thơ “Mồ hôi ươn ướt, ốc tay tròn/ In dấu lem nhòe trang giấy 
thơm...” (Đồng xu giấy chặm). “ốc tay” trong thơ chính là “hoa tay” hay dấu “vân 
tay” và cũng chưa thấy ai sử dụng ngoài Kiên Giang? Còn nhiều, nhiều nữa câu 
thơ rất đặc trưng, mang lời ăn tiếng nói của người dân quê Nam bộ trong thơ ông 
nhất là những bài thơ viết về Mẹ, làm nao lòng những người yêu thơ và yêu mến 
chính ông: “Xé vạt áo may thêm tả lót/ Mùi thơm khai sánh tựa hương trầm” (Ngủ 
bên chân mẹ) và “Con ngỡ trở về thời bú mớm/ Nghe bên thềm vẳng tiếng ầu ơ”... 

Ngoài làm thơ, viết báo, Kiên Giang còn là một soạn giả cải lương nổi tiếng với 
những vở tuồng kinh điển “Áo cưới trước cổng chùa, Người vợ không bao giờ 
cưới”, và vở cải lương “Người vợ không bao giờ cưới” đã giúp cho cố nghệ sĩ 
Thanh Nga đạt giải Thanh Tâm, trở thành ngôi sao sáng trong giới cải lương. 
Cũng như nhiều vở tuồng, bài ca của ông đã giúp cho rất nhiều nghệ sĩ đạt các 
giải cao trong sự nghiệp, đạt các danh hiệu Nghệ sĩ ND, NSƯT v.v... Nhưng suốt 
cuộc đời của ông, ngoài “danh hiệu” người đời phong tặng là “nhà thơ, soạn giả” 
ông cũng chẳng được nhà nước phong tặng gì, và ông cũng không hề thắc mắc 
hay đòi hỏi điều gì. An nhiên, đắm đuối với nghiệp Tổ với “nàng thơ” đến lúc về cõi 
vĩnh hằng. 

Nhớ đến những bài thơ “Hoa trắng thôi cài trên áo tím, Tiền và lá v.v...” những 
người yêu mến thơ, mộ điệu với những vở tuồng cải lương một thời vẫn luôn nhớ 
đến ông, nhà thơ, soạn giả Kiên Giang- Hà Huy Hà, một cây bút tiêu biểu, mang 
đậm phong cách Nam bộ của nền thơ ca miền Nam cuối thế kỷ 20 đầu thế kỷ 21 
này... 

Gò dầu hạ ngày 30/10/2015 

Trần Hoàng Vy 

 

Nguồn: http://vanhocquenha.vn/vi-vn/113/51/kien-giang-ha-huy-ha-nha-tho-chinh-hieu-

nam-bo/138024.html 
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