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XUÂN & TÌNH BẠN 
     

                                    
 

 

Dù chạy xe máy từ ngoại ô Trà Đa đến phố chầm chậm nhưng những 

cơn gió hất ngược bên tai làm tôi cảm thấy lạnh, nghĩ lát nữa đây sẽ gặp lại 

thân hữu, bạn bè làm tôi cố quên cái se thắt trong người. Đã lâu lắm, kể từ khi 

đau bệnh phải vào Saigon chạy chữa và trở về, các bạn bận công việc, chúng 

tôi không thường gặp nhau uống café. Nay nhận được lời mời họp mặt của 

Hoàng Đào, tôi cảm thấy náo nức, mong sớm gặp mặt mọi người. 

Thật ấm áp với cái bắt tay và lời chào hỏi của các bạn. Mặc dù cuối năm 

bận rộn, nhưng mọi người đều dành thời giờ tới dự. Sau màn chụp hình kỷ 

niệm, chúng tôi ngồi vào bàn tiệc. Thức ăn trưa, HĐ đã chuẩn bị sẵn, mua từ 

xa về, chỉ vài thứ là mua ở Pleiku: rau, chả, bánh mì. Quả là buổi họp mặt đầy 

tình nghĩa và phần đông là những cây viết trang web LTPNPK.  

Buổi tiệc liên hoan cuối năm bắt đầu, HĐ nòi vài lời. Rượu vang đươc 

rót ra, mọi người nâng ly chúc 

sức khỏe và mừng ngày   hạnh 

ngộ. Các tiết mục đọc thơ và 

văn nghệ xen kẻ. HĐ là “người 

khai pháo”, đọc vài bài thơ HĐ 

trích từ web LT và đóng thành 

tập nhỏ. Giong đọc của HĐ sâu 

lắng như rót mật vào lòng 

người nghe, thật bồi hồi, xúc 

động với các chủ đề về mẹ, về 

hình ảnh phố núi và kỷ niệm với người bạn đời… 

… Nhìn mưa, nghĩ bâng quơ 

Gió thổi mạnh hơn 

Giọt mưa tan thấm sâu vào nỗi nhớ 

Tuổi trẻ ngày nào đã chắp cánh bay xa… 

                                                             (Mưa cuối tuần) 



Ngọc Hương tiếp nối với những vần thơ vừa sáng tác: niềm vui, và 

những rộn rịp cuối năm cùng nỗi buồn của một tuổi già sắp tới 

Ngày vẫn thế mà sao trôi nhanh quá 

Em chợt buồn - sắp tết tuổi già thêm 

                                                             (Tháng Chạp) 

Nhà thơ Văn Châu mơ mộng với một bóng hình ngày xưa nào đó đã đọc 

lên nỗi lòng của mình 

Người về …như hạt mưa Ngâu 

Nhớ mang kim chỉ vá khâu cuộc tình 

                                                             (Người về) 

 

Cô chủ quán Tri âm - Lan Hương với thể thơ ít chữ đã mượn  hoa, cây 

cảnh, sự vật để tạo nên những bài thơ tình lãng mạn. LH đã đoc nhiều bài thơ 

hay của mình. Giong trong ngần, sâu lắng khiến người nghe mê mẫn. 

Màu tím pensee ép trong trang vở 

Còn đọng thơm màu giấy học trò 

                                                      ( Màu tím Pensse) 

Với dáng dấp “bụi”, Hoàng Lê Dân đọc bài thơ tự do “Đât và hoa” nghe 

lạ, hay và tràn đầy cảm xúc với diễn cảm của nhà thơ -buồn đến rưng rưng. 

Tôi thường gọi đùa Lê Dân là đệ tử của Bùi  Gíang. 

Em ơi ngoài kia đào mai thanh tân đang hát khúc mở mùa 

Em có mở gì không 

Có ! Em mở mắt cho đời 

Mở tình cho anh 

Mở gian truân giấu vào im lặng… 

                                                      (Đất và hoa) 



Cuộc giao lưu văn nghệ bỗng trở nên sôi động. Chi (nhạc sĩ Bích Hằng 

đã phổ nhiều bài thơ của bạn thành nhạc phẩm như Mưa vần rơi của Minh 

Triết, Hoa Tím pensee của Lan Hương và hôm nay vừa đàn vừa hát bài “Em 

về” (phổ thơ của Trương Thu 

Thủy). Anh đã gởi hồn vào bài 

hát và người nghe rất cảm xúc. 

Trên đà hưng  phấn anh còn hát 

tiếp nhiều bài nữa do anh sáng 

tác. 

Chàng thi sĩ tài hoa Bùi 

Ngọc Thành hôm nay không đọc 

thơ mà ôm đàn hát say sưa, như 

một nghệ sĩ đang trình diễn trên 

sân khấu, rất diễn cảm. Bài “Huệ 

ca”, anh sáng tác từ những năm 

70 nghe thât da diết. Không khí 

trong phòng trầm xuống,  nghe 

mơ hồ đâu đó vọng lại  chuyện kể 

về “một thời đã yêu”… 

Chu bá Thơ (một MC dễ 

mến trong các kỳ đại hội LTPK) 

đã xướng hát bài nhạc ngoại, lời 

Việt “ một thời để yêu” (un histoire d’amour) kéo theo một số bạn hát theo. 

Giọng hát đầy truyền cảm, Thơ đã hát tiếp: Cát bụi, Thà như giọt mưa… Rồi 

những tình khúc vượt thời gian do Thơ, Thành 

hoặc Chi hát lên đều đươc mọi người phụ họa 

một cách say sưa. Chúng tôi quên đi mình  là 

những ông bà  tuổi đã trên dưới 60 mà là các cô 

câu học trò mới lớn. 

Sẽ là thiếu sót nếu không nhắc đến giây 

phút ngẫu hứng của Bùi Ngọc Thành, đã nhờ 

Thái - phu quân của LH - xé tờ lịch phóng bút 

cảm tác 4 câu thơ từ “Rơi” của Lê Dân. Cùng 

lúc có phone của Hoàng Thị Viễn Du - một tay 

viết của LT. Tuy ở Buôn Mê Thuột, Viễn Du 

quan tâm đến cuộc họp và lấy làm tiếc vì không thể tham dự, chỉ chia vui với 



mọi người qua phone. Các bạn đề nghị Ngọc Thành đọc 4 câu thơ cho VD 

nghe. 

Anh Đỗ Văn Ngọc ở Saigon - một niên trưởng - phone đến chúc mừng 

buổi giao lưu và thăm hỏi các bạn. Lần lượt anh nói chuyện với nhiều người. 

Tuổi 70 nhưng anh luôn năng nỗ, dõi theo các bài viết và hoạt động của LT  

(nhân đây, tôi cũng xin chân thành cám ơn anh Ngọc đã vào bệnh viện thăm 

tôi và phụ tiền vé máy bay khi tôi về Pleiku).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cuộc họp gần 3 giờ chiều mới kết thúc,  mọi người bịn rịn ra về, để lại 

bao lưu luyến trong Quang, Kim Trang, Thục An, Tùng Sinh… 

Rời Tri Âm về Trà Đa trong cái se lạnh của buổi chiều, nhưng tôi cảm 

thấy ấm áp trong lòng vì dư âm cuộc họp hãy còn nơi tôi. Xin cám ơn HĐ đã 

bỏ nhiều công sức, tâm trí và vật chất để tạo nên cuôc họp tuyệt vời này. Cám 

ơn web LTPK là nơi tạo cơ duyên cho chúng tôi tìm đến thi văn, chia sẻ tâm 

sự của mình trong tuổi xế chiều. Cám ơn các bạn cùng đến họp, cùng tạo niềm 

vui qua tiếng hát, lời thơ. Sẽ là một kỷ niệm khó quên trong cuộc đời tôi… 

                                                        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bạn bè thân thuộc có mấy ai 

Xa xôi cách trở nhớ nhau hoài 

Người nơi sâu, người trên thiên lý   

Gặp lại nhau đây- cả sự may 

 

Niềm vui rạng rỡ tay trong tay 

Nâng ly rượu đỏ nhấp men say  

Mối tình bằng hữu tha thiết quá 

Bao nhiêu cảm xúc lại dâng đầy 

 

Hội ngộ văn thơ - Tri Âm đấy 

Thưởng thức quà xa, hồn buông thả 

Rượu vào, thơ cất... giọng ngất ngây 

Tiếng đàn, lời hát ngân trong gió 

 

Bịn rịn, luyến lưu lúc chia tay 

Mãi mãi khi về nhớ hôm nay 

Cõi thực mà ngỡ như là mộng 

Cám ơn các bạn đến nơi này 

                                                                   Nguyễn Ngọc Anh 
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