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Lời giới thiệu của LÂM BÍCH THỦY

  

 

  

Những bạn yêu thơ tứ tuyệt Yến Lan kính mến.

  

Gần  tết xin giới thiệu với các bạn gần 500 bài thơ tứ tuyệt của cụ nhà -  nhà thơ Yến Lan. Tôi đã
tập họp theo vần ABC để dể tìm. Thơ Yến Lan  trước ít được phổ biến, nhưng người đã đọc đều
có cảm nhận thơ ông như  một số phẩm bình dưới đây, xin giới thiệu cùng bạn đọc  :

  

Tứ  tuyệt Yến Lan đã được nâng niu, được chưng cất từ cuộc sống trọn vẹn  với tư cách một nhà
thơ chân chính. Không thể nói khác hơn, thơ tứ tuyệt  Yến Lan lấp lánh vẻ đẹp một con người.
(Theo Evan.com.vn). “Trong số  lưa thưa bậc hảo hán của thơ tứ tuyệt Việt Nam hiện đại, Yến
Lan thuộc  loại “bố già”. Một “Bố già” hiền lành, không cân quắc, ngang tàng, vang  động.
Nhưng vẫn đầy cốt cách trong cung cách âm thầm (Trúc Thông). Trong  tứ tuyệt Yến Lan một
nông nỗi thở dài. Có khá nhiều cảm cảnh. Nhưng cốt  cách nghệ sĩ, cốt cách tứ tuyệt đã gây
cho người đọc một sự kính trọng.  Như kính trọng nỗi thiếu hụt mà ông đã diễn đạt xuất thần
trong câu thứ  tư bài Tàu ngang quê:

  

Khói quyện đầu ô, nữa xóm nhòa

  

Tàu dừng đỗ khách, sắp rời ga

  

Đồng hương kẻ xuống người ra đón
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Mình suốt đời đi chửa tới nhà

  

(Lê  Thiếu Nhơn). "Là người sống hết mình với quê hương và thơ, tới cuối đời  nhà thơ Yến Lan
vẫn làm nhiều thơ, mỗi bài thơ là một mảng tâm hồn ông  mang ước vọng tiếp tục dâng hiến
nghệ thuật thơ ca cho đời và cả tâm  trạng nuối tiếc tuổi thanh xuân. Những vần “thơ lưu” của
ông là cuộc  sống được chắt lọc qua tim, qua tâm hồn thi sĩ, là nghệ thuật điêu luyện  về ngôn
từ, hình ảnh, âm thanh, nhịp điệu…là thế giới tình cảm bao la,  là tiếng thơ của những cảm xúc
chân thành” (Thanh Hải)...

  

L.B.T

  

(Đầu xuân 2017)

  

ĐỌC TỨ TUYỆT YẾN LAN

  

TUYỂN 1

  

TUYỂN II

  

TUYỂN III

  

TUYỂN IV

  

TUYỂN V
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