
Trò chuyện với nhà thơ LÊ MINH QUỐC

Lâu nay chúng tôi biết anh chuyển hướng qua viết truyện lịch sử danh nhân Việt Nam. Anh
không làm thơ nữa sao?

  

Tôi vẫn còn làm thơ đấy chứ. Bài thơ Tặng em tập thơ Lửa thiêng là bài thơ mới nhất của tôi.
Nghĩ cũng lạ, tập thơ này của Huy Cận xuất bản từ thập niên 1940, nhưng nay đọc lại vẫn thấy
hay. Tôi viết bài thơ này nhân lúc nằm đọc lại tập thơ 
Lửa Thiêng
và tiếc mình không còn trẻ để tặng cho “ai đó” tập thơ này.
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         Tặng em tập thơ Lửa thiêng      Chỉ một lần gặp nhau  Chiêm bao còn chạm mặt  Gửi tặng em tập thơ  Gợi chút tình thân mật  Tôi nhờ tôi chuyển giùm  Chuyển thêm gì ngoài sách?  Chuyển lời ong tiếng ve  Sợ ai kia hờn trách  Tôi không chuyển gì đâu  Ngoài vần thơ em thích  Mang mang thiên cổ sầu  Trong giấc mơ tĩnh mịch  Sao ta không gặp nhau  Cùng gối chung trang sách?  Trăm năm cái cõi người  Đìu hiu như lau lách  Gửi tặng em tập thơ  Lời tỏ tình trong sạch  Nhưng em có chồng rồi  Nụ tầm xuân xanh biếc  Tôi giữ lại cho tôi  Một mối tình tinh khiết  Dẫu chiêm bao gặp nhau  Xin đừng nói từ biệt  Trăm năm cái cõi người  Hồn tôi như trang sách  Các tập thơ tình hiện nay anh xuất bản khá nhiều. Anh thích tập thơ nào?  Tôi quan niệm, thơ tình là viết dành riêng cho một người. Nó hay chỉ khi nào đọc những tập thơtình đó, độc giả tìm gặp tâm trạng của chính mình. Còn tôi, tôi thích thơ tình… của tôi (cười).  Anh đã có năm tập thơ được xuất bản như Trong cõi chiêm baohttp://www.leminhquoc.vn/lmq/tho/tap-tho/670-trong-coi-chiem-bao.html, Ngày mai còn lại một mình tôihttp://www.leminhquoc.vn/lmq/tho/tap-tho/669-ngay-mai-con-lai-mot-minh-toi.html, Tôi vẽ mặt tôihttp://www.leminhquoc.vn/lmq/tho/tap-tho/672-toi-ve-mat-toi.html, Thơ tình,http://www.leminhquoc.vn/lmq/tho/tap-tho/671-tho-tinh.htmlNếu không còn cổ tíchhttp://www.leminhquoc.vn/lmq/tho/tap-tho/730-neu-khong-con-co-tich.html… Trong đó không ít bài thơ dành cho đôi lứa. Vậy anh có nhiều mối tình lắm sao?  Nhiều hay ít thì điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là khi cuộc tình và nhân ảnh ấy đãđi qua có để lại trong tâm tưởng của tôi một điều gì không? “Để lại điều gì” đó thì đó chính làcảm hứng của thơ vậy.  Là cộng tác viên thường xuyên của Phụ nữ Ấp Bắc (PNAB) từ số đầu tiên, anh nghĩ gì về… phụnữ?  Làm sao có thể hiểu được phụ nữ chứ? Họ là một sự… bí mật mà mỗi lần khám phá là một lầnchúng ta lại ngạc nhiên. Bạn không tin à? Cứ đọc PNAB hoặc các tờ báo chuyên về phụ nữ thìsẽ rõ: càng ngày ta thấy họ càng… khác ta! Chính vì chỗ khác nhau ấy mà tôi còn đủ cảm hứngđể cộng tác với trang Yểu điệu cười!  Xin cám ơn anh.  Thiên Lý (thực hiện)(nguồn: tạp chí Phụ nữ Ấp Bắc số 6.1999)
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