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 Trần Kiêu Bạc là một tên tuổi quen thuộc với nhiều người yêu thơ ở 

Thủ Phủ Sacramento-California, trong đó có tôi, nhưng trước sau anh cũng 

vẫn là một người lạ mà tôi chưa  quen biết. 

 Trong nhiều buổi ra mắt sách, có khi tôi vẫn nghĩ rằng có anh tham dự 

trong số văn nghệ sĩ ở địa phương. Vì vậy mà bất cứ khi nào chợt thấy một 

khuôn mặt lạ trong số người quen thuộc trong cộng đồng thì tôi lại đoán đó 

là nhà thơ, mà tôi ngưỡng mộ từ vài năm nay và tìm cách hỏi thăm, thì bao 

giờ cũng sai! 

 Về thơ văn  thì người đọc thường chú ý đến những tác giả quen thuộc 

hay những bút hiệu đặc biệt. Với nhà thơ này, tôi chú ý vì cái tên của anh có 

vẻ vừa cô đơn vừa tự tin và một ít kiêu hãnh?!  Sau đó tôi quen dần với thơ 

anh và không bỏ sót bài nào mà tôi thấy trên tuần báo địa phương . 

 Cách đây vài năm tôi đọc được bài thơ Từ Bên Này Sông PôKô trong 

giai đoạn thời sự nóng hổi về việc các em học sinh nhỏ phải đi học trong 

hoàn cảnh quá nghiệt ngã vì thiếu cầu qua sông ở những vùng quê nghèo 

nàn của Việt nam. Đó là một bài thơ quá hay và xúc động mà tôi nghĩ rằng 

những lời khen của mình sẽ vô nghĩa vì chỉ cảm nhận là hay mà không đủ 

khả năng để viết thành lời. Thật lòng là như vâỵ vì tôi yêu thơ mà không biết 

làm thơ. Cũng chính vì vậy mà tôi càng yêu quí thơ cũng như quí người làm 

thơ. Làm thơ khó biết bao! 

 Gần đây tôi lại được đọc một bài viết về nhà thơ Nguyễn Phúc Sông 

Hương là người mà tôi hằng qúi mến về những bài thơ chiến đấu của anh, do 

nhà thơ Trần Kiêu Bạc viết, thì tôi cảm thấy như hiểu thêm về Trần Kiêu 

Bạc, tuy vẫn chưa biết anh là ai!  

 Cho đến hôm nay tôi hạnh phúc biết bao khi nhận được tập thơ QUA 

DẤU BỤI THỜI GIAN do tác giả gởi tặng. Niềm hạnh phúc đó là được đọc 

cả hai trăm năm mươi trang thơ của một tác gỉa  mà mình quí mến, hơn nữa 

còn biết nhiều hơn về thân thế, gia đình và cuộc đời của một người mà mình 

chỉ biết qua những vần thơ . Và trên hết là mình hân hạnh được nhận là thân 

hữu! Và cũng lúc này tôi cảm thấy mình có lý biết bao khi yêu mến môn văn 



học sử từ nhỏ. Nếu không biết gì về tác giả thì làm sao mà thấu đáo cho hết 

một tác phẩm! 

 Trước khi đọc thơ tôi lật cuối sách như thói quen cuả nhiều ngưòi tìm 

đọc lời bạt trước, rất đặc biệt là lời bạt này lại do người bạn đưòng cuả nhà 

thơ viết. Phải thầm phục là một bài Bạt trung thực, tự tin và thẳng thắn. 

Ngưòi ta thường nói sau lưng một người đàn ông thành công luôn luôn có 

bóng dáng của một người đàn bà. Đối với nhà thơ Trần Kiêu Bạc thì điều 

này hoàn toàn đúng! Đây còn là một điều mà tôi khâm phục và ngưỡng mộ 

hạnh phúc gia đình của nhà thơ. Là đàn ông bình thường cũng đủ làm vợ vất 

vả giữ gìn rồi huống chi là giữ gìn một tâm hồn lênh đênh nghệ sĩ của người 

làm thơ! 

             Chỉ  tin cậy và yêu thương mà đã giữ được chân và trái tim của nhà 
thơ một cách chắc chắn như lời chị ví von trong bài bạt: ”Tôi ví ảnh như 
một hình vuông có bốn góc, hai góc cho gia đình, một góc cho THƠ, một 
góc khác cho sự lãng mạn đáng yêu của một con người luôn có đầy nguồn 
cảm xúc. Vậy là cũng hoàn mỹ rồi!” 

Qua bài bạt này tôi thấy được sự tự do cần thiết của một nhà thơ và tin rằng 

những rung cảm của anh luôn luôn đến chỗ tận cùng và đó cũng là điểm tựa 

để thơ của Trần kiêu Bạc “bay cao lên và tỏa rộng thêm.” 

 Tôi cũng mất mẹ như anh, còn bất hạnh hơn là me tôi mất quá sớm 

nhưng tôi cảm thấy qua thơ anh là một người con quá có hiếu. Không so 

sánh nhưng tự nhiên thấy mình dành cho mẹ quá ít lòng thưong yêu và 

tưởng nhớ mẹ như anh đã dành phần lớn tập thơ và chắc chắn cả phần đời 

hướng về mẹ từ đó tôi tin rằng dù lãng mạn bao nhiêu đi nữa mà có hiếu như 

anh thì cũng là một người chồng, người cha trung hậu. 

Ngoài bài bạt ra tôi còn đọc bài viết của một nữ độc gỉa viết về bài thơ Từ 

Bên Này Sông Pôkô quá hay làm tôi xúc đông thật nhiều và cám ơn người 

viết Trương Thúy Hậu đã viết thay cho tôi và nhiều độc giả khác về bài thơ 

tuyệt diệu này. 

Phần tôi chỉ biết chép lại hai khổ thơ mà tôi yêu mến và xúc động nhiều hơn 

cả: 

 Giông bão nhiều, con đến lớp muộn, thầy ơi! 

 Sáng nay dòng Pôkô gầm như thú dữ 

 Mưa rừng đêm tuôn đầy cơn thác đổ 

 May còn dây treo lơ lửng trên đầu 

Và: 

 Mùa bão này, con thường đến muộn, thầy ơí! 

 Kon Tum ướt, dây cầu treo thêm ướt 

 Xin chờ con, dù trễ thêm giây phút 



 Con sẽ đến trường dù tay mỏi chân run 

 

Tôi cũng là nhà giáo và thường tự hào là mình rất thương yêu học trò nhưng 

qua bài thơ này tôi thấy hối hận biết bao vì rất nhiều khi không thấu hiểu 

những nỗi nghiệt ngã mà các em học sinh phải gánh chịu. Nỗi lòng đó đã 

được nhà thơ thể hiện qua bài thơ dành cho của các em học sinh chăm học 

trong một hoàn cảnh xót xa như các em học sinh ở Kon Tum -Việt Nam. 

 Rất cám ơn nhà thơ đã dành cho Huế, quê tôi một chút lòng dù không 

trọn qua vài baì thơ cho Huế.  Là người miền Nam nhưng anh gần gũi và 

thưong yêu  mưa Huế cũng như chúng tôi: 

 

 Mưa Huế hình như chỉ bắt đầu 

 Mà dài se sắt mãi về sau 

 Trầm ngâm một bóng ai ngồi đợi 

 Chỉ thấy mưa rơi đỏ mắt sầu. 

                       [ Mưa Huế, Huế Mưa] 

 

Qua hai phần thơ; Thơ Trong Máu Thịt và Thơ Giữa Quê Ngưòi là một tập 

thơ không dày lắm nhưng rất mênh mang mà những xúc động của tôi chỉ là 

một giọt nước trong dòng sông xanh ngát của nhiều người yêu thơ anh. 

Trong phần đầu của tập thơ anh đã viết:… “Ao ước được đứng trong số ít 

người làm thơ có được niềm hạnh phúc đơn giản mà hiếm hoi đó để thơ 

mình không những chảy qua mà còn neo đậu vững vàng trên dòng thơ văn 

tiếng Việt”. 

 

 Với tôi thì niềm mơ ước của anh không phải là quá xa vời khi anh có 

tất cả những gì mà mọi người mơ ước: Một hình bóng mẹ hiền để tưởng 

nhớ, một gia đình đầm ấm để thương yêu và nhất là một hồn thơ tràn đầy 

chân thiện mỹ để dâng hiến cho đời. 
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