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“Hạt thóc cựa mình thành những hạt thơ”. Câu thơ của Hồ Huy Sơn bám vào trong trí nhớ. Một
vệt rêu tưởng đã quên, bỗng ngày kia thức dậy trong nắng chiều hiu hắt. Thơ cũng vậy. Nào
khác gì một vệt rêu. Tưởng quên. Nhưng rồi có lúc người ta lại nhớ. Nhớ, bởi trong ngược xuôi
của đời sống ta bất chợt chạm lại một ký ức xưa, một hình bóng mới. Thơ ư? Tôi nghĩ, có lúc
Sơn cũng hỏi thế. Anh bảo “Còn duyên, tôi còn viết”. 
Tưởng nhẹ nhàng như không. Nhưng thật ra không dễ. Nếu hết duyên thì sao? Đã bước vào
thơ, cuộc rút lui không dễ dàng. Như một sự ám ảnh, làm sao có thể quên? Trong tập thơ 
Ngày lạ
, tôi đã gặp một nỗi ám ảnh không cùng của Sơn. Làm sao có thể chối bỏ 
“Những câu thơ đi ra từ năm đầu ngón tay thon mềm của em”? 
Làm sao có thể quên 
“Con chuồn ngô cõng nắng đi về phía cánh đồng thơ dại”?
Dù muốn dù không, Sơn à, những câu thơ ấy đã tham dự vào trong một phần đời sống.

  

2.

  

Thế giới của thơ rộng lớn như gì? Như trái đất này. Thế nhưng nó cũng nhỏ bé vô cùng, chỉ là
một hạt bụi. Tôi nghĩ, làm thơ là lúc anh đi vào thế giới ấy. Tâm hồn anh là một cõi riêng, một
thế giới để anh khám phá đấy thôi. Cõi riêng ấy có tên gọi là Cõi Thơ. Sơn kêu lên: “Tôi loay
hoay trong thế giới chưa đầy mười mét”.
Cái thế giới ấy là một căn phòng nhỏ và hẹp, nhưng nhìn qua lăng kính của tâm tưởng thì nó lại
mở ra một thế giới khác.

  

Thế giới của Ngày lạ đằm thắm những bài thơ viết theo cảm hứng thương nhớ đồng quê. Tôi
thích những bài thơ ấy. Nhẹ nhàng và đớn đau. Bình yên và buồn bã. “Sóng lúa xô nghiêng
những nếp nhăn định mệnh”. 
Sơn đang nói về mình hay nói về thời gian? Có những câu thơ phải vận dụng lắm thứ, phát mệt,
nhưng cũng có câu thơ cứ như rân rấn như từ nước mắt ứa ra: 
“Canh khế chua đậm nhạt với gió Lào”. 
Âm vang của câu thơ nghe mà thương, mà xót...

  

Thế giới ấy của Sơn còn có gì? Có nhiều. Có thể là một cuộc tình buồn. “Kết thúc một tình yêu/
Mùa cũng về vội vã”. 
Có thể là những suy tư dằn vặt của một ngày..., Tôi cũng đã nao lòng khi biết anh nhìn thấy 
“Những ngôi nhà cao tầng vùi lấp dấu chân con trẻ”.
Sự đổi thay này đã khiến ta chạnh lòng. Sơn biết quan sát và cảm nhận, qua thơ. Thơ ra đời. Có
lúc anh nắm bắt được, có lúc vụt trôi...
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Cứ thế, Sơn lại viết. Không còn cách nào khác “Khi anh ví mình là thớ đất chịu trận gió Lào” -
như một lời tự sự về gốc gác của mình. Không tự kiêu. Cũng không khiêm tốn.

  

3. 

  

Với tập thơ đầu tay của Hồ Huy Sơn, tôi đã nghe ngoài kia gió đã gọi một mùa đang về. Vì thế,
Sơn còn phải ra đi. Đi đến với thơ, sau Ngày lạ này. Tôi tin ở Sơn về sự bền lòng. Mà những ai
đến với thơ, làm sao có thể đến với thơ nếu không có sự bền lòng. Nghĩ cho cùng đó cũng là
một cách gọi khác về Thơ đấy thôi.

  

LÊ MINH QUỐC

  

(Sài Gòn một ngày trút gió - 12.2008)

  

(nguồn: tập thơ Ngày lạ của Hồ Huy Sơn)
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