
 

Hôm nay xem lại “kho tranh” đã design, tôi cảm thấy có rất nhiều điều để 

nhớ. Với số lượng lên đến hàng trăm bài, gồm một số bài của các anh chị và của 

chính mình. Một chút bâng quơ và nhớ. 

Tôi đến với thi ảnh, do lần gia đình cùng đi biển. Chụp được một số phong 

cảnh đẹp và hình cô cháu gái. Tự nhiên tôi muốn làm thơ và thiết kế thành những 

bức tranh gởi web LT. Bài thứ nhất “Sóng Xanh” được BBT post (10/2011). Bài 

thứ 2 “Nắng Vàng” cũng được 

post. Rồi số lượng tăng dần… 

Tôi cảm thấy tự tin hơn và bắt 

đầu đam mê ở lĩnh vực này. 

Càng làm càng thích, nhưng khi 

vào việc, gặp nhiều khó khăn bởi 

vốn hiểu biết của tôi về 

Photoshop còn quá ít. Thế là phải 

học, học từ Google và cả những 

cô cậu học trò cũ, khi nào thắc 

mắc là đặt câu hỏi, tìm câu trả lời 

hoặc gọi phone…  

Sau, một số anh chị gởi bài 

nhờ design giùm. Khả năng có 

hạn, nhưng nghĩ, chỉ là sân chơi, 

chuyện xấu đẹp chắc không sao. 

Tôi nhận lời với tấm lòng muốn 

góp thêm màu sắc cho vần thơ, 

câu chữ thêm sinh động và góp 

một phần nhỏ vào việc design 

của BBT LT. Thiết nghĩ: Lập 

một trang web là điều khó khăn, nhưng các anh vẫn cố gắng, nhiệt tình và dành 



nhiều thời gian, công sức để hoàn thành. Các hoạt động đã đi vào nề nếp (từ 2008). 

Đó là thành quả của các anh LT và sự góp sức chân tình của các thầy cô cùng bạn 

viết.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mỗi người mỗi tay, góp phần vào trang web, chính là tự nguyện chọn thêm 

cho mình một nghề, theo tôi đó là “nghề thầm lặng”. Hằng tháng, không có lương 

mà chỉ tốn thời gian và công sức. Các anh chị đến với trang web với tấm lòng của 

người đã và từng ở Pleiku. Một thành phố tuy nhỏ nhưng không nhỏ với sự trân 

trọng và hoài niệm. Nhiều bài viết được gởi về. Tính đến nay BBT đã design và 

post trên web LT trên cả ngàn bài. Một con số được đánh dấu bằng tình cảm, công 

lao động của người viết và nhất là đối với các anh web LT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trời bên ngoài đang mưa, với nỗi nhớ miên man và quay về kỷ niệm. Tôi 

đã cảm nhận được rất nhiều điều sâu sắc và thân thiện từ các tác giả viết bài cùng 

việc làm của BBT Web LT. Một sự cảm kích. Tôi viết bài này với mục đích cảm 

thông, chia sẻ và cảm ơn các anh chị đã chọn “nghề thầm lặng”. Tất cả  đã và đang 

dành tình cảm đối với những người Pleiku - Với tấm lòng nhiệt tình, cùng nhau 

vun đắp, làm cho trang web LT càng thêm phong phú và là một sân chơi có giá trị 

cao về tinh thần đối với tôi cùng nhiều bạn đọc! 
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