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NHẤT TUẤN
VÀ
CHUYỆN CHÚNG MÌNH

Nhất Tuấn là một nhà thơ miền Nam Việt Nam trước năm 1975.
Nhất Tuấn tên thật là Phạm Hậu. Quê ở Ninh Bình nhưng sinh trưởng tại Nam Định.
Năm 1954, cùng gia đình di cư vào miền Nam, định cư tại Đà Lạt.
Gia nhập trường Võ bị Quốc gia Đà Lạt năm 1955 rồi ra trường phục vụ quân lực Việt Nam
Cộng Hòa cho đến 30/4/1975.
Hiện nay ông đang định cư tại Thành phố Seattle, tiểu bang Washington, Hoa Kỳ.
(theo Bách khoa mở)
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Có vẻ như Đà Lạt, thành phố mưa bay, thành phố trong trí tưởng ấy, vẫn luôn luôn ở một góc
nào trong trái tim chàng thi sĩ.

Có phải vì lẽ ấy, trong chuỗi ngày ly hương và trong buổi hoàng hôn của đời người, nhà thơ đã
chọn về định cư ở Seattle, “Thành phố mưa”, “Thành phố ngàn thông” hay “Thành phố "xanh
hoài ngàn năm" – như cách gọi của Lê Hữu – giữa miền đồi núi chập chùng ở vùng trời tây bắc
Hoa Kỳ, để tưởng vọng về thành phố quê hương đầy ắp những kỷ niệm mà một phần đời của
nhà thơ còn gửi lại nơi chốn ấy.

Thơ Nhất Tuấn là những dòng thơ hồi tưởng. Hồi tưởng về những mùa vui, tràn ngập hạnh phúc,
tràn ngập thương yêu.

Bây giờ tóc bạc, tóc xanh
tình xưa anh vẫn quẩn quanh tìm hoài…
Nhất Tuấn, ông đã viết hộ những đôi tình nhân những trang nhật ký tình yêu thắm thiết. “Truyện
Chúng Mình” của Nhất Tuấn, tưởng rằng chỉ là “chuyện hai người”, chỉ có “hai người” biết với
nhau thôi, vậy mà đã hóa thành “truyện chúng mình” của bao nhiêu là lứa đôi.

Nhất Tuấn, ông đã nhận được bao nhiêu lời cám ơn của những lứa đôi nên vợ thành chồng nhờ
vào mối duyên tơ đến từ những bài thơ “truyện chúng mình” ấy?

Những bài thơ tình của chàng thi sĩ ấy, ở bất cứ tuổi nào, bất cứ thời nào, đọc lên cũng nghe
rưng rưng cảm xúc, vì là những bài thơ tình muôn thuở, kể về những câu “chuyện chúng mình”
muôn thuở, muôn-đời-muôn-kiếp-không-phai…

Bích Huyền mời quý vị và các bạn nghe thơ Nhất Tuấn trong ch/tr Câu chuyện Thơ Nhạc của
Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ/VOA ...

http://www.vietnamexodus.info/lichsuaudio2/bichhuyen/BH-07-03--09-Nhat%20Tuan.mp3
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