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Dương Viết Điền và Dương Huệ Anh 

Tôi quen biết Nhà Thơ Dương Huệ Anh qua Thi 

Đàn Lạc Việt. Tôi còn nhớ khoảng vào năm 1994, 

lúc mới qua Mỹ mấy năm, tôi đọc sách, báo thấy có 

Thi Đàn Lạc Việt nằm trong Hội Văn Học Nghệ 

Thuật ở trên San Jose, toạ lạc tại số 1923 Mt. 

Pleasant Rd. San Jose. Ca 95148, có xuất bản Tuyển 

Tập Thi Thơ mà tựa đề của tuyển tập là Bốn Biển 

Thơ Chung Nối Nhịp Cầu.  

 
Hình bìa của Tuyển Tập Thi Thơ 1994 do Thi 

Đàn Lạc Việt xuất bản năm 1995. 



Chủ tịch Hội này là Nhà Thơ Dương Huệ Anh. Thế 

là tôi bắt đầu gởi một số bài thơ xin đăng vào Tuyển 

Tập và từ ngày ấy về sau, tôi thường xuyên liên lạc 

với Nhà Thơ Dương Huệ Anh. Vì vậy vào năm 

1996, khi nghe tin tôi ra mắt Thi Phẩm Ngậm Ngùi 

tại Oakland, Nhà Thơ Dương Huệ Anh đã đi với 

Thi Lão Hà Thương Nhân cùng một số nhà thơ khác 

lên tham dự. 

 

 

( Hình chụp năm 1996 trong ngày ra mắt thi 

phẩm Ngậm Ngùi tại Oakland). 

 

Trong ngày ra mắt sách của tôi, Nhà Thơ Dương 

Huệ Anh cũng đã tặng cho tôi thi tập “Tha Hương 

Mười Tám Năm Sầu Có Ai”. 



 

 
 

Thế rồi vào năm 2002, tôi gặp lại Nhà Thơ Dương 

Huệ Anh trong ngày Đại Hội Văn Bút Việt Nam 

Hải Ngoại kỳ VI tổ chức tại Quân Cam, Nam 

California. Vì ai cũng bận công ăn việc làm cả nên 

lâu ngày mới gặp lại, chúng tôi liền tay bắt mặt 

mừng và cùng nhau hàn huyên tâm sự.  



Rồi cách đây mấy năm, khi đọc tạp chí Thời Luận, 

tôi thấy tạp chí  này thông báo Nhà Thơ Dương Huệ 

Anh sẽ từ San Jose xuống Quận Cam để ra mắt sách 

tại hội trường Nhật Báo Viễn Đông. Thế là tôi liền  

quá giang xe một người bạn xuống Quận Cam để 

tham dự buổi ra mắt sách này. Thật tội nghiệp cho 

Nhà thơ Dương Huệ Anh.  Đợi mãi đợi hoài vẫn 

chẳng thấy ai đến ngoài trừ những người nằm trong 

ban tổ chức. Rồi mười phút sau thấy chỉ có thêm 

hai, ba người đến nữa.Tôi liền hỏi anh Đỗ Tiến Đức 

tại sao người ta đến tham dự ít quá như vậy thì anh 

Đỗ Tiến Đức nói rằng, ngày hôm nay người ta bận 

đi đưa đám một nhà thơ nổi tiếng nào đó vừa mới 

qua đời nên họ không thể đến tham dự được. Trong 

hội trường lúc bấy giờ tôi thấy chỉ có khoảng 20 

người! Thật xui xẻo cho Nhà Thơ Dương Huệ Anh ! 

Thấy tội  nghiệp cho Nhà Thơ đàn anh và cũng là 

chủ tịch Hội Thi Đàn Lạc Việt mà tôi là hội viên 

mấy năm về trước, nên lúc chị Nhất Phương đi ghi 

tên những người tình nguyện lên sân khấu trình diễn 

văn nghệ giúp vui tôi liền ghi tên hát bài “ Nhớ 

Rừng ”, thơ của Thế Lữ do tôi phổ nhạc trong thời 

gian ở tù. Lúc mở đầu chương trình, chị Nhất 

Phương giới thiệu tên từng người một có tham dự 

buổi ra mắt thơ ngày hôm ấy, nằm trong danh sách 

có sẵn đã được viết lúc vào cửa. Bởi vậy khi giới 

thiệu nhà thơ Hạ Ái Khanh, tôi cũng đứng dậy chào 

anh em trong hội trường như những anh em khác đã 

làm. Nhưng khi ghi tên để lên sân khấu hát giúp 

vui, tôi liền  nói nhỏ với chị Nhất Phương rằng, chị 

hãy giới thiệu tôi là Dương Viết Điền sẽ lên hát 

giúp vui một bản nhạc mang tựa đề là Nhớ Rừng, 

thơ của Thế Lữ do tôi phổ nhạc trong tù. Khi nói 



với chị Nhất Phương tôi là Dương Viết Điền sẽ lên 

hát giúp vui một bài, chị ấy có vẻ ngạc nhiên. Vì 

vậy chị Nhất Phương liền hỏi Thi Sĩ Hoàng Duy 

ngồi ghế hàng đầu rằng, sao tôi là Hạ Ái Khanh mà 

bây giờ tôi nói với chị ấy là Dương Viết Điền. Thi 

Sĩ Hoàng Duy trả lời ngay:  

- Hạ Ái Khanh là Dương Viết Điền đó! 

Dĩ nhiên buổi ra mắt sách của Nhà Thơ Dương 

Huệ Anh ngày hôm ấy coi như không thành công 

được!  

 
Nhờ buổi ra mắt sách này tôi mới biết Nhà Thơ 

Dương Huệ Anh là một người đa năng, đa tài. Qua 

những lời của diễn giã trình bày về những tác phẩm 

của Nhà Thơ Dương Huệ Anh, tôi mới biết ông đã 

là công chức, là cán bộ ngành ngoại giao, Đông Y 

sĩ, viết biên khảo về nhiều vấn đề như đạo giáo, văn 

chương, viết văn, chuyên viên địa ốc. Thảo nào Nhà 

Văn Diệu Tần coi ông Dương Huệ Anh là một 

người đa năng đa tài chẳng khác gì văn sĩ Ernest 

Hemingway của Mỹ vậy. 

Sau buổi ra mắt sách ấy trước khi lái xe về lại 

San Jose, Nhà Thơ Dương Huệ Anh mời tôi cùng 



một số thân hữu như nhà thơ Hoàng Duy, nhà văn 

Đổ tiến Đức v v…vào một tiệm ăn dùng bữa cơm 

chiều. Sau đó, chúng tôi giả từ rồi chia tay nhau và 

mãi cho đến bây giờ vẫn chưa gặp Nhà Thơ Dương 

Huệ Anh lại. 

California, ngày 18 tháng 01 năm 2012. 

Dương Viết Điền 

 


