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Thơ:  Trần Kiêu Bạc  

Qua Dấu Bụi Thời Gian 
 

Nhà Thơ Trần Kiêu Bạc, một thân hữu Pleiku, có nhiều gắn bó với Pleiku từ lâu.  Anh vừa cho 

xuất bản tập thơ Qua Dấu Bụi Thời Gian vào đầu năm 2014 tại Bắc California. 

 

Tập thơ Qua Dấu Bụi Thời Gian (QDBTG) được bao gồm nhiều thể thơ: qua QDBTG đó chúng 

ta sẽ được thơ Anh dẫn ta về thăm lại con đường kỷ niệm của tuổi học trò.… tới lời yêu thương 

ngọt ngào ngợi ca tình mẫu tử… lẫn tiếng thở dài trăn trở giữa một cuộc sống đa đoan thực tại và 

một thiên nhiên trong vô tận sắc không  ….cùng lúc là một lời tỏ ngõ về những ước mơ một ngày 

thanh bình của quê hương yêu dấu ….  Những dòng thơ trìu mến của nhà thơ Trần Kiêu Bạc đã 

được nghệ sỹ  Hồng Vân diễn ngâm  trong suốt thờ gian qua.  

 

Vì là đợt phát hành đầu tiên – và – Với một ý niệm thân mến là để làm quà tặng cho các bạn yêu 

quý văn thơ nên số lượng ấn loát chỉ có giới hạn. Được sự đồng ý của tác gỉa, quý Bạn nào muốn 

có tập Qua Dấu Bụi Thời Gian xin vui lòng liên lạc sớm với Cửu Dũng qua ltpleiku website, 

chúng tôi sẽ gửi biếu (nếu ở xa) hay trao tận tay đến qúy vị nếu đang ở Nam California. 

Trân trọng, 

Nguyễn Cửu Dũng (David C. Nguyễn)  

TB: Vì số in có hạn như đã nói ở trên, xin qúy vị thông cảm nếu qúy vị nào “đến trễ” thì sẽ 

không còn tập QDBTG để nhận.  Chúng tôi sẽ gởi QDBTG đi theo quy thức đến trước sẽ được 

nhận trước (first comes first serves). 

Chú ý: Mọi trích đăng xin ghi rõ nguồn gốc ấn hành hay liên lạc với ltpleiku website, chúng tôi 

sẽ chuyển lại cho tác gỉa. Xin cám ơn.  


