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m�t cái ph%u �� l
c các c�n trà, n�u không thì trà có 
b�i nhìn trong chén m�t s��ng. (mua ph%u l
c trà 
t�i ti�m bán bình trà, lo�i r�t nh� m�i l�!c ��!c). 
B�n hãy rót trà ra m�t bình khác �� sau �ó chia ra 
cho các chén—tôi không nói là c�n hai bình cho 
giai �o�n này trong �o�n trên vì không nh�t thi�t 
ph�i có--- hay ngay vào trong chén (ngày x�a các 
c� nói là rót ra chén t�ng r�i chia ra các chén quân). 
M�i b�n x�i. 

 B�n s+ l�n l�!t t* tìm cho mình nhi�t �� 
nào v�a nóng cho t�ng lo�i nhé!.Hãy �ùng quên là 
h��ng trà t�n mát r�t nhanh thành th, th� ng thc 
��!c h��ng Em ph�i ch�u tìm.  Không ki�m tìm thì 
s+ không tìm th�y, nhi�u khi ki�m còn không ra n�a 
là �àng khác. M�t khi b	t ��!c Em r�i thì mê l	m 
ph�i không LDK$?. M�t ghi chú là trà Tàu th 
ngon m�i có ��!c h��ng Em, ch th th��ng 

th��ng thì ch. ��!c có v�, và có s	c mà thôi. Nhi�u 
b�n quen u�ng trà th(t �(m chát m�i �ã thì xin hãy 
c enjoy, nh�ng mà thêm m�t chút h��ng n�a thì 
có ph�i mê t�i không? 

Trà th��ng có th� pha t� ba ��n b�y l�n. Khi 
nào th�y h�t h��ng là �ã xem nh� g�n h�t n�u 
mu�n u�ng thêm thì nên pha bình khác. "�ng hà 
ti�n v�i Em,  t�i nghi�p Em anh �i! 

À,  ra u�ng trà lúc nào thì thú v� nh�t? 
U�ng khi nào mình th�y s�ng khoái trong ng��i, 
hay nh�t là lúc tr�i ch�a sáng hay �ang bình minh, 
ho�c lúc trà d� t,u h(u xong, ch. còn vài ba ng��i 
b�n còn nán l�i, thong th� là nh�ng lúc nên �em trà 
ngon ra �� cùng th� ng thc. Trong cu�n The 
Importance of Living, b�n s+ �
c ��!c có nhi�u lý 
do �� u�ng trà mà tôi không mu�n chép ra �ây s! 
làm b�n m�t d�p �
c nguyên b�n, u&ng �i.  � 
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Cùng V� U�ng Trà Trong S��ng 
 

Cùng em nâng chén trà h��ng, 
Khi ngày m�i ch�m, khói s��ng m�t m�, 

Tr�m n�m thu ng�n m�t gi�, 
An vui h	nh phúc . Bên b� th
n tiên . 

 
Cùng em rót �m trà nghiêng 

Reo vui ti�ng n��c, thiêng liêng vô hình, 
Hòa tan tr�i �t áy bình , 

U�ng l�ng n�a chén , tr��ng sinh �i �i. 
 

Cùng em c	n chén trà v�i, 
R�a tâm phi�n não, th�nh th�i m�t ngày 

T	 �n còn ��c sum v
y 
Mai sau thi�u v�ng rót  
y  ti�c th��ng 

 
M�i nhau �i �m trà s��ng 

M�i ngày u�ng c	n hoa h��ng �t tr�i . 
 
 

    Tràm Cà Mâu 
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