
SẮP PHÁT HÀNH SÓNG ĐƯA NƯỚC

   

  

Chị Đẹp viết Sóng ĐƯA nước trước khi gặp tôi. Đó là cảm xúc của tản văn, tự truyện và cũng
có thể hư cấu của tiểu thuyết.
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Sao lại là Sóng ĐƯA nước? Hãy nhớ lại câu thơ trong Tống biệt hành của Thâm Tâm:

  

Đưa người, ta không đưa qua sông
Sao có tiếng sóng ở trong lòng?
Bóng chiều không thắm, không vàng vọt
Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong ?

  

Vọng lại trong tâm tưởng người đọc là những câu hỏi. Hỏi và không một lời giải thích.

  

Thời xa xưa của vàng son Tiền chiến, của tình yêu chưa pha mùi thực dụng và ái tình còn thơm
như áo mới trong rương, Hoài Thanh cảm nhận rằng: "Điệu thơ gấp gáp. Lời thơ gắt. Câu thơ
rắn rỏi, gân guốc. Không mềm mại, uyển chuyển như phần nhiều thơ bây giờ".

  

Dẫu không có mấy câu thơ đau đớn, ngậm ngùi và ly biệt trong bóng chiều trễ nãi, Chị Đẹp
vẫn viết cuốn sách này.

  

Viết như một thôi thúc của bóng dáng, bóng hình, bóng mưa, bóng mây đã có một thời hằn sâu
(hoặc lang thang qua trí nhớ) và nhớ lại.

  

Đến với một cuộc tình đôi khi người ta nhớ lại để nhớ.

  

Và cũng là một cách để quên.

  

Tôi tin thế.

  

Đây là một tập sách hay. Hay từ chữ. Và quyến rũ từ chữ. Chữ và nghĩa trong tập sách này là
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tiếng nói của tình yêu đã có (một thời) cất lên tiếng nói.

  

Tiếng như sóng vỗ. Rồi, đến lúc Sóng ĐƯA nước của ngày xa xăm về một bờ bến khác, không
còn gì níu lại.

  

Yêu? Không dành cho sự níu kéo. Nếu có, chỉ là ảo tưởng.

  

Yêu? Không dành cho sự hoài vọng và nuối tiếc. Nếu có, cũng là sự ăn mày của dĩ vãng.

  

Những gì đi qua, hãy để đi qua.

  

Những gì đi qua là những gì còn lại.  

  

Trong thăm thẳm hư vô của đời sống này, những gì còn lại là những gì sẽ mất.

  

Mất hay còn chẳng có ý nghĩa gì khi tiếng nói của tình yêu đã tắt sau một bức tường của quên
lãng.

  

Tôi viết trước những dòng chữ này chào mừng tác phẩm đầu tay của một blogger rất nổi tiếng: 
Chị Đẹp.

  

Sách sắp phát hành.

  

Hãy tìm đọc. Hãy chờ đợi. Và hãy tin, trong bồn bề lo toan của đời sống bất an, xô bồ, bận rộn,
thực dụng, điêu ngoa này vẫn còn có những dòng chữ làm ấm lại tình người.
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Nếu được (chắc được), tôi sẽ post trước một chương cho bạn đọc. Đọc trong khi chờ đợi Sóng
ĐƯA nước
sẽ đi vào dòng chảy của thế kỷ này. Một thế kỷ đầy biến động mà đôi khi chỉ có tình yêu (dẫu
đã khuất) cũng là những dòng chữ đẹp. Như 
Chị Đẹp
. Vì thế tôi viết trước đôi dòng nhằm giới thiệu cho 
Sóng ĐƯA nước
với tất cả lòng yêu mến dành cho một cây bút mới.

  

LÊ MINH QUỐC

  

(VII.2012)

  

 

  

Cùng một chủ đề:

  

Đã phát hành SÓNG ĐƯA NƯỚC

  

SÓNG ĐƯA NƯỚC: Top - five

  

Chị Đẹp ra mắt sách SÓNG ĐƯA NƯỚC

  

Vài hình ảnh ra mắt sách SÓNG ĐƯA NƯỚC

  http://www.bloggazin.com/News.aspx?itemid=736
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