
Lữ Tùng Anh: Vất vả một đời thơ

    

Nhà thơ Lữ Tùng Anh (tên thật  Nguyễn Vân Trình) sinh năm 1950 tại Quảng Ngãi - tác giả
của hai câu  thơ một thời rất được yêu thích tại miền Trung: “Óc tim cô đặc hồn thi  sĩ/ Vắt
tặng cho đời mấy giọt thơ”.
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               Các tác phẩm của Lữ Tùng Anh đã in như:  Vũng sầu (1968), Huế buồn (1969), Ra đi giã từ hơithở (1970), Trái sầu  chín từ nỗi chết (1971)… Từ sau 1975 đến nay, ông  cho ra đời thêm 12 tập thơ.  Lữ Tùng Anh theo học trung học ở Huế.   Tốt nghiệp đại học tại Đà Lạt. Từ năm 1974, ông ratrường dạy ở trường  dòng Minh Đức rồi gắn bó với nghề dạy học tại  Đà Lạt và Bảo Lộc. Hiện ông lâm bệnh ngặt nghèo và sống nhờ học trò tại Bảo Lộc.  Cuối đời quạnh quẽ  Nhắc đến Lữ Tùng Anh, không thể không  nhắc đến Trần Hữu Nghiễm. Đó là đôi bạn và là cặpnhà thơ bài trùng một  thời từng để lại những dấu ấn khá thú vị dưới những mái trường trung học dọc các tỉnh thành miền Trung. Thời ấy, chưa có internet, nhưng cả hai  là những người tiênphong tiếp cận độc giả nhanh nhất bằng cách tự in  thơ, tự tổ chức phát hành vào tận lớp củacác trường học (xin thầy cô  cho năm mười phút để giới thiệu về tập thơ và rao bán, thu tiền).Nhà  thơ Lê Minh Quốc có lần nhắc lại trong một bài viết (Thuở mơ thành thi  sĩ): “Đến nay, tôivẫn còn giữ nhiều tập thơ quay ronéo tương tự, đáng  chú ý nhất là tập Trái sầu chín từ nỗi chếtcủa Lữ Tùng Anh. Anh chàng  này từ Đà Lạt xuống Đà Nẵng và bán tập thơ này tại trường TâyHồ, lúc  đó, tôi đang học lớp 7”.  Thời ấy, ở tuổi hoa niên, Lữ Tùng Anh và  Trần Hữu Nghiễm chưa phải là những tác giả khẳngđịnh tài năng, nhưng  chắc chắn họ là những người yêu thơ hơn bản thân, làm thơ, lo tiền in thơ, bán thơ, tặng thơ cho bạn bè quen, cả không quen… Thơ của họ nhìn  đời với tâm trạngchán chường giữa tiếng đạn bom, đôi lúc thể hiện sự  cuồng điên và buông thả: “Tuổi hoa niênđiên cuồng bốc cháy/vùi mình vào  đám lửa mê say/ rồi từ đó như ngựa quen đường cũ/ con thảhồn buông  lỏng dây cương” (Lữ Tùng Anh)  Sau 1975, Trần Hữu Nghiễm giã từ xứ Huế  vào Nam và lập nghiệp tại Cà Mau. Trước khi bịbệnh hiểm nghèo kéo dài  hai năm, mất vào tháng 9.2000, Trần Hữu Nghiễm có khoảng trêndưới 20  năm gắn bó với tỉnh Cà Mau, phục vụ trong ngành giáo dục TP.Cà Mau và  thơ anhđược biết đến nhiều hơn trên các báo, tạp chí các thi tuyển trên  cả nước. Trong khi đó, suốtmấy chục năm qua, Lữ Tùng Anh khá lặng lẽ  với vai trò người thầy ở các thành phố caonguyên, rồi TP.Hồ Chí Minh.  Ông vẫn làm thơ, in thơ khá nhiều nhưng chủ yếu vẫn tặng biếunhư trước  kia, chứ không phổ biến rộng rãi.        Chiều nhớ mẹChiều hôm nay, mây giăng trên đỉnh núi Khói nhà ai tỏa nhẹ dưới chân đồi Con nhớ quá, mẹ ơi, con nhớ quá! Những tháng ngày đầm ấm xa xôi... Đồng ruộng cũ có còn xanh lúa mạ Vườn tược xưa có còn đẹp quê nghèo? Cha có còn cày sâu cuốc bẫm? Mẹ có còn xắt chuối nuôi heo? Nước sông Trà có còn trong như lọc Cá bống tới mùa bắt được bao nhiêu? Thuở ấu thơ, mỗi khi con ốm Mẹ vẫn mang về ướp mắm, kho tiêu... Cá bống kho tiêu mặn mà như nghĩa mẹ Con ăn vào thấy ấm cả buồng tim Mẹ thương con như biển hồ lai láng Con bỏ đi theo năm tháng im lìm... Chiều hôm nay, lá rơi bên ngõ vắng Nỗi nhớ nhà tan tác cả trời thu Mẹ có còn khóc than bên ngưỡng cửa Ngóng trông con trong gió bụi mịt mù? Mái tóc mẹ già chắc thêm nhiều sợi bạc Khuôn mặt dịu hiền chắc chồng chất đường nhăn Mái tranh nghèo càng lung lay dột nát Bụi tre già thêm xơ xác đợi măng... Thương mẹ lắm nhưng làm sao trở lại? Con lỡ trôi trên sóng nước một chiều Sống mãi trong lòng một thời thơ dại Một cõi thiên đàng giờ đã vẹo xiêu!LỮ TÙNG ANH        Cuối đời nghiệt ngã, nhà giáo - nhà thơ  Lữ Tùng Anh sống không nhà cửa, không gia đình.Những ngày tháng ở Sài  Gòn với cuộc mưu sinh vật vã, không còn đi dạy, ông làm bảo vệ, bánbánh  mì... Hơn một năm qua, ông rơi vào tình cảnh bạo bệnh hiểm nghèo.  
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Kể lại thời điểm nguy kịch nhất, Lữ Tùng  Anh nghẹn ngào nói, một lần lên cơn đau đột ngột,ông cố lết xuống bậc  cầu thang của căn gác tìm điện thoại gọi cho học trò. Tội nghiệp cậu học trò đang làm việc ở Trị An, nghe thầy ốm đã chạy hàng mấy chục cây số  để vào đưa thầy đicấp cứu.  Thế là đi từ bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, rồi  Chợ Rẫy… Không có tiền viện phí, phảinằm ngoài hành lang. May mắn sao,  một anh học trò cũ gặp ông. Thấy hoàn cảnh của thầy,người học trò này  đã gọi báo tin cho các bạn cùng chia sẻ. Họ đã đóng góp cho thầy hơn 19 triệu đồng. Và cùng lúc đó có một ma sœur vào thăm các bệnh nhân nghèo  đã giúp cho ôngthêm để đủ 21 triệu đồng trả tiền viện phí.  Trong vòng tay học trò  Những ngày nằm viện, nhà thơ Lữ Tùng Anh  được học trò cũ đã thay nhau chăm sóc. Cuốicùng, một giải pháp duy  nhất là khi ông xuất viện, họ đã đưa ông về thành phố Bảo Lộc. Nơiđây,  gia đình anh Đức Tuấn, một phụ huynh tốt bụng  chuẩn bị cho ông một chỗ ở  yên tĩnh,thoáng mát, và đầy đủ tiện nghi. Mỗi ngày gia đình anh Tuấn  bới xách cơm nước cho ông.  Chị Hiệp Kim, một học trò cũ của nhà thơ  Lữ Tùng Anh tại Đà Lạt kể lại: “Tôi đến thăm ông tạiBảo Lộc vào một  buổi sáng nắng ấm áp. Ông có vẻ bất ngờ, ngạc nhiên khi nhận ra tôi.  Nhìnông vẫn còn tươi tỉnh, lòng tôi rất vui. Vẫn giọng nói hiền lành,  trầm ấm, mặc dù trong ngườiông đang mang căn bệnh ung thư quái ác đang  hành hạ ông. Và tôi thấy được nụ cười trên môiông. Có lẽ một cái hạnh  phúc nho nhỏ mà lâu rồi ông mới có được... Tôi đến thăm ông mangtheo  một chút quà, tình cảm của các bạn Đà Lạt với người thầy đang gặp hoàn  cảnh quá khókhăn. Cũng thật tình cờ nơi đây tôi gặp thầy Hùng hiệu  trưởng ngôi trường mà ông từng dạyhọc. Nhà thơ Trần Ngọc Trác, hai vợ  chồng nhà thơ Quang Ngân, họa sĩ Lê Hoàng. Đặc biệthơn tôi được làm  quen với anh Phạm Đức Tuấn, phụ huynh học sinh, là người đang cưu mang ông trong những năm tháng này. Sự hiện diện đông đủ của mọi người là món  quà tinh thần làmcho người bệnh vui. Nhưng quan trọng hơn cả là tình  người mà tôi cảm nhận nơi đây. Nay ôngtrở về với sự bảo bọc của các bậc  phụ huynh và sự yêu thương quý trọng của học trò – nhưngười ta vẫn  thường nói: “Gieo nhân nào thì gặt quả ấy”.  Có lẽ đúng vậy! Ông là  người thầymẫu mực, yêu thương học trò tận tâm với nghề,  nên bây giờ,  những em học trò ngày nào đangtrả nghĩa cho thầy.  Nhắc đến học trò, ông thật sự xúc động  và ông đã khóc. Tôi cũng lặng người theo giọt nướcmắt của ông. Những  giọt nước mắt của người thầy. Giọt nước mắt ngọt ngào cho tình nghĩa thầy trò. Giọt nước mắt hạnh phúc. Tôi hiểu tâm trạng ông lúc này. Ông  bảo, tôi không nghĩrằng giờ phút này tôi lại được sống trong sự chăm  sóc bảo bọc của phụ huynh và học sinh. Cáitình của em Phong, em Nghĩa  nuôi thầy những ngày trong bệnh viện... Tất cả mọi thứ ông nhậntừ học  sinh là sự yêu thương và kính trọng. Nói về bút danh Lữ Tùng Anh của mình, nhà thơ thường giải thích: chữ lữ ở  đây có ý nghĩa lữhành. Tùng có ý là cây tùng cây bách… Dù cho phiêu  bạt thế nào đi nữa, ông vẫn tin tưởngmình luôn đứng vững hiên ngang  giữa đất trời. Hiện ông đang cố gắng hoàn thành một tập thơmới, để tạ  ơn đời, tạ ơn bạn bè, thân hữu, những người đã cưu mang ông trong những  ngàykhốn khó… Ông hy vọng quỹ thời gian còn lại của mình đủ để ông ra  mắt tập thơ mang tên “Thitập cuối cùng”.  TRẦN TRUNG SÁNG  (nguồn:  (http://baoquangnam.vn/van-hoa-van-nghe/tac-gia-tac-pham/201608/lu-tung-anh-vat-va-mot-doi-tho-692395/)      

 3 / 3


