Ly Pham

"HÃ£y khÃ³c Ä‘i em"
Ä•Ã³ng gÃ³p cá»§a Pháº¡m Thá»‹ Ly
30/07/2011
Cáº-p nháº-t 30/07/2011

&ldquo;HÃY KHÓC Ä•I EM&rdquo; TRÊN SÂN KHáº¤U Ká»ŠCH HOÀNG THÁI THANH Khi tiáº¿ng nháº¡c và lá»•i bài hát
&ldquo;hãy khóc Ä‘i em&rdquo; cá»§a cá»‘ nháº¡c sÄ© Trá»‹nh Công SÆ¡n vang lên trong khán phòng: Hãy khóc hãy khóc Ä‘i
em
Giòng nÆ°á»›c máº¯t sáº½ bay trong trá»•i
Làm cÆ¡n mÆ°a Æ°á»›t trên chÄƒn gá»‘i
Lá»•i cá»• cây hát trên da ngÆ°á»•i

Hãy khóc Ä‘i em cuá»‘i cuá»™c tình
còn Ä‘âu nhá»¯ng máº·n ná»“ng

Hãy khóc hãy khóc Ä‘i em
có còn gì
Tình Ä‘ã máº¥t Ä‘Æ°á»•ng vá»•
Hãy khóc hãy khóc Ä‘i em
Hãy khóc Ä‘i em ráº¥t nhiá»•u khán giáº£ Ä‘ã rÆ¡i nÆ°á»›c máº¯t. Há»• khóc cho má»™t tình yêu cao cáº£, má»™t tình yêu
táº-n tá»¥y quên mình Ä‘ã trao gá»-i cho má»™t ngÆ°á»•i không há»• xá»©ng Ä‘áng. Há»• khóc cho má»™t tình yêu bá»‹
vùi dáº-p, cho má»™t con tim bá»‹ bóp nát, bá»‹ dáº«m Ä‘áº¡p không thÆ°Æ¡ng tiáº¿c. Háº¡nh yêu chá»“ng háº¿t lòng,
nên tá»± nguyá»‡n Ä‘ành lòng thu xáº¿p má»™t cô gái quê ngá»§ vá»›i chá»“ng mình Ä‘á»ƒ kiáº¿m cho anh má»™t
Ä‘á»©a con, vì cô Ä‘ã mÆ°á»•i nÄƒm sá»‘ng vá»›i anh mà không sinh ná»Ÿ. Ai yêu mà không biáº¿t ná»—i Ä‘au Ä‘á»›n bá»‹ sa
tâm há»“n và thân xác cá»§a ngÆ°á»•i mình yêu? Khi cánh cá»-a phòng ngá»§ khép láº¡i vá»›i PhÆ°Æ¡ng (chá»“ng
Háº¡nh) và Tháº¯m (cô gái quê), thì Háº¡nh Ä‘á»• váº-t xuá»‘ng bên ngoài nhÆ° má»™t khúc cây bá»‹ Ä‘á»‘n ngã. Pháº£i có
má»™t tình yêu lá»›n lao Ä‘áº¿n tháº¿ nào Ä‘á»ƒ vÆ°á»£t qua ná»—i Ä‘au Ä‘á»›n áº¥y vì niá»•m vui và háº¡nh phúc cá»§a
ngÆ°á»•i mình yêu. Rá»“i thì, Ä‘á»ƒ báº£o vá»‡ chá»“ng trÆ°á»›c búa rìu dÆ° luáº-n, trÆ°á»›c nguy cÆ¡ máº¥t uy tín, máº¥t
Ä‘á»‹a vá»‹, Háº¡nh Ä‘ành lòng ký vào tá»• giáº¥y ly dá»‹, mua nhà cho chá»“ng á»Ÿ vá»›i vá»£ hai, còn mình thì vò võ trong cÄ
nhà xÆ°a kia tá»«ng là tá»• áº¥m vá»›i ngÆ°á»•i mà Háº¡nh yêu. NhÆ°ng há»¡i Æ¡i, tình yêu cao cáº£ áº¥y Ä‘ã trao gá»-i
cho má»™t ngÆ°á»•i không xá»©ng Ä‘áng. Hóa ra là nhá»¯ng dáº±n váº·t cá»§a PhÆ°Æ¡ng khi pháº£i ngá»§ vá»›i má»™t
ngÆ°á»•i phá»¥ ná»¯ khác không pháº£i ngÆ°á»•i vá»£ háº¿t lòng yêu thÆ°Æ¡ng mình, chá»‰ là má»™t màn ká»‹ch. Rá»“i
cÅ©ng Ä‘áº¿n má»™t ngày táº¥m máº·t náº¡ áº¥y rÆ¡i xuá»‘ng. PhÆ°Æ¡ng lá»™ rõ máº·t tháº-t là Ä‘ã káº¿t hôn vá»›i Háº¡nh
chá»‰ vì toan tính váº-t cháº¥t, và Ä‘Æ°a Háº¡nh vào báº«y Ä‘á»ƒ Háº¡nh tá»± nguyá»‡n mang vá»• cho anh ta cô gái quê
tráº» trung mà anh ta Ä‘ã Ä‘á»ƒ ý tá»« trÆ°á»›c. Khi táº¥m máº·t náº¡ cá»§a ngÆ°á»•i Háº¡nh yêu háº¿t lòng háº¿t dáº¡
rÆ¡i xuá»‘ng, Háº¡nh không còn má»™t giá»•t nÆ°á»›c máº¯t nào Ä‘á»ƒ khóc. Cô câm láº·ng nhÆ° Ä‘ã hóa thành Ä‘á. Cô không
xông vào cào cáº¥u cáº¯n xé ngÆ°á»•i cô Ä‘ã tá»«ng yêu. Cô trá»Ÿ vá»• cÄƒn nhà láº¡nh láº½o, trá»‘ng tráº£i, ôm láº¥y
máº£nh áo cÅ© cá»§a ngÆ°á»•i chá»“ng thÆ°Æ¡ng yêu, nói chuyá»‡n vá»›i táº¥m áo áº¥y má»™t cách trìu máº¿n, nhÆ°
má»™t káº» ngây dáº¡i. Má»™t ngÆ°á»•i báº¡n Ä‘ã nói vá»›i tôi, cô áº¥y Ä‘ã tá»«ng khóc y nhÆ° Háº¡nh á»Ÿ cuá»‘i vá»Ÿ ká»‹
Khóc ná»©c ná»Ÿ thành tiáº¿ng, khóc nhÆ° chÆ°a bao giá»• Ä‘Æ°á»£c khóc, khóc Ä‘áº¿n ná»—i cô áº¥y cáº£m tháº¥y toàn th
tan ra thành nÆ°á»›c máº¯t, khi tình yêu bá»‹ phá»¥ báº¡c. NhÆ°ng cô áº¥y còn báº¥t háº¡nh hÆ¡n cáº£ cô Háº¡nh trong
vá»Ÿ ká»‹ch, vì Háº¡nh còn có má»™t bá»• vai dá»±a vào Ä‘á»ƒ khóc, còn cô áº¥y thì dá»±a vào má»™t cái gá»‘i vô tri Ä‘á»ƒ kh
Æ°á»›t Ä‘áº«m gá»‘i không biáº¿t bao nhiêu Ä‘êm. Cuá»™c Ä‘á»•i nhiá»•u khi còn tàn nháº«n hÆ¡n cáº£ trong ká»‹ch, trong
tiá»ƒu thuyáº¿t. Vì váº-y, cáº£m Æ¡n tác giáº£ ká»‹ch báº£n Minh Ngá»•c Ä‘ã Ä‘em anh HÆ°á»›ng Ä‘áº¿n cho Háº¡nh,
Ä‘á»ƒ Háº¡nh còn má»™t bá»• vai dá»±a vào mà khóc, Ä‘á»ƒ ngÆ°á»•i xem không tuyá»‡t vá»•ng. NgÆ°á»•i chá»“ng mà Há
háº¿t lòng yêu Ä‘ã bá»• Háº¡nh Ä‘á»ƒ cháº¡y theo Ä‘iá»•u gì? Cô gái quê dan díu vá»›i anh ta chá»‰ vá»›i mong Æ°á»›c duy
nháº¥t là Ä‘Æ°á»£c báº£o Ä‘áº£m Ä‘á»•i sá»‘ng Äƒn tráº¯ng máº·c trÆ¡n Ä‘á»§ Ä‘áº§y. Còn anh ta, láº¥y Háº¡nh là vì
nhá»¯ng báº£o Ä‘áº£m váº-t cháº¥t mà gia Ä‘ình Háº¡nh mang láº¡i, rá»“i cháº¡y theo má»™t cô gái khác tráº» trung
xinh Ä‘áº¹p Ä‘á»ƒ thá»•a mãn sá»± ham thích má»›i láº¡ và niá»•m vui thá»ƒ xác. NÆ¡i nào có toan tính thì không thá»ƒ có tình
yêu. Giá»¯a hai con ngá»«Æ¡i áº¥y, không có tình yêu. Chá»‰ có sá»- dá»¥ng láº«n nhau cho má»¥c Ä‘ích và mong
muá»‘n cá»§a báº£n thân mình. Anh ta không biáº¿t yêu, cho nên, không có gì láº¡, khi anh ta Ä‘ã không thá»ƒ hiá»ƒu
Ä‘Æ°á»£c tình yêu cá»§a Háº¡nh. Anh ta chá»‰ lá»£i dá»¥ng tình yêu áº¥y. Trong lúc áº¥y, Háº¡nh Ä‘ã yêu anh ta
báº±ng táº¥t cáº£ con tim, Ä‘ã cáº¯n rÄƒng Ä‘au Ä‘á»›n má»™t mình vì lá»£i ích cá»§a anh ta, má»™t tình yêu Ä‘ui mù, vì
cá»© ngá»¡ là mình cÅ©ng Ä‘Æ°á»£c yêu. Khi sá»± tháº-t Ä‘Æ°á»£c phÆ¡i bày, tình yêu áº¥y có còn chÄƒng? Vá»›i Háº¡nh, a
ta Ä‘ã cháº¿t. Háº¡nh tiáº¿c cái tình yêu cáº£ Ä‘á»•i mình Ä‘ã vun Ä‘áº¯p cho nó, Ä‘ã sá»‘ng cháº¿t vá»›i nó, nên náº¯m
níu láº¡i cái dÆ° âm cá»§a tình yêu áº¥y qua chiáº¿c áo còn hÆ¡i áº¥m cá»§a ngÆ°á»•i Háº¡nh Ä‘ã tá»«ng yêu. Có nên
tiáº¿c cho Háº¡nh Ä‘ã má»Ÿ máº¯t ra Ä‘á»ƒ tháº¥y tình yêu cá»§a mình bá»‹ dáº«m Ä‘áº¡p nhÆ° tháº¿? Náº¿u cô không
tháº¥y, không biáº¿t máº·t tháº-t cá»§a anh ta, có láº½ cô sáº½ váº«n Ä‘au Ä‘á»›n khi nhìn ngÆ°á»•i mình yêu Ä‘ang vui
váº§y vá»›i ngÆ°á»•i Ä‘àn bà khác, nhÆ°ng còn má»™t chút an á»§i ráº±ng mình cÅ©ng Ä‘Æ°á»£c yêu và mình Ä‘ang hy sinh
ngÆ°á»•i mình yêu. Há»¡i Æ¡i là ná»—i Ä‘au mà sá»± tháº-t mang láº¡i! Giá»¯a má»™t ngÆ°á»•i Ä‘ã yêu báº±ng táº¥t cáº£
con tim mà bá»‹ phá»¥ báº¡c, bá»‹ chính ngÆ°á»•i mình yêu dáº«m Ä‘áº¡p lên tình yêu áº¥y, vá»›i má»™t ngÆ°á»•i không
há»• biáº¿t yêu mà chá»‰ dùng ngÆ°á»•i khác nhÆ° má»™t phÆ°Æ¡ng tiá»‡n cá»§a mình, không biáº¿t ai báº¥t háº¡nh hÆ¡
ai? Bi ká»‹ch cá»§a má»™t tình yêu không Ä‘Æ°á»£c trân trá»•ng, dÆ°á»•ng nhÆ° Ä‘ã nháº¯c nhá»Ÿ chúng ta hãy biáº¿t
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gÆ°á»£ng nháº¹ vá»›i con tim cá»§a ngÆ°á»•i khác. Ai Ä‘ang yêu và Ä‘Æ°á»£c yêu, xin hãy trân trá»•ng háº¡nh phúc
cá»§a mình. Ai tá»«ng yêu và bá»‹ phá»¥ báº¡c, hãy tin ráº±ng á»Ÿ Ä‘âu Ä‘ó trong Ä‘á»•i, váº«n có má»™t bá»• vai cho
báº¡n, vì tình yêu, dáº«u bá»‹ vùi dáº-p, không thá»ƒ cháº¿t, chá»«ng nào ta còn biáº¿t yêu&hellip;
Pháº¡m Thá»‹
Ly 30/7/2011 (Ká»‹ch &ldquo;Hãy khóc Ä‘i em&rdquo; diá»…n táº¡i sân kháº¥u Hoàng Thái Thanh tá»« ngày 29/7/2011. Bài
này viáº¿t Ä‘á»ƒ cáº£m Æ¡n tác giáº£ ká»‹ch báº£n Minh Ngá»•c, Ä‘áº¡o diá»…n Ái NhÆ°, diá»…n viên Thanh Thá»§y (vai
Háº¡nh), Thành Há»™i (vai HÆ°á»›ng) , Há»“ng Ánh (vai Tháº¯m), Quang Tháº£o (vai PhÆ°Æ¡ng) cùng táº¥t cáº£ diá»…n
viên tham gia vá»Ÿ ká»‹ch ráº¥t tuyá»‡t vá»•i này).
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