
Mười lăm năm tận lực với thơ, 
Vi thùy Linh đã tạo được một 
hấp lực đối với người yêu 

thơ. từ trường thơ Linh dường đã vượt 
ngưỡng và đi đến cái “tận” trong sáng 
tạo thi ca của chị. Và tháng tư Link được 
nhìn nhận như một sự tri ấn với độc 
giả cùng những người bạn đồng hành 
suốt chặng đường thơ 15 năm qua. Hội 
trường nhà văn hóa học sinh, sinh viên 
số 37 trần Bình trọng, đêm 03/04/2011, 
chật kín người yêu thơ. Hiếm có đêm thơ 
nào lại dành được nhiều sự quan tâm 
đến vậy. Không chỉ những người yêu 
thơ, những độc giả trung thành của Vi 
thùy Linh mà còn có những bạn bè văn 
nghệ sĩ trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật 
khác góp mặt. 

Một đêm thơ không nhiều thơ mà tràn 
ngập cảm xúc của những tri ân và trăn 
trở. Một đêm mở lòng của chị về lao 
động thi ca cùng những nhọc nhằn, trả 
giá. cái sự cam tâm, tận lực, tận lòng ấy 
chính là phẩm chất làm nên một Vi thùy 
Linh có từ trường và gây nhiều tranh cãi. 
Bằng nội lực con chữ, nội lực câu thơ, 
nội lực làm thơ và cả nội lực biến thơ từ 
những con chữ trên giấy thành những 
vũ đạo, kết hợp với các bộ môn nghệ 
thuật khác để trình diễn thơ, theo nhà 
phê bình phạm Xuân nguyên, Linh đã 
làm dậy sóng thi đàn Việt nam. tháng 
tư Link đầy trăn trở, cái sự trăn trở, nhiều 
khi phẫn nộ trước cách ứng xử với thơ 
cũng như sự quan tâm đến thơ hiện nay. 
ai cũng nghĩ Việt nam là đất nước của 

thơ ca, nhưng cũng chính trong đó lại 
không ít gièm pha về thơ ca, giễu cợt 
thơ ca, Vi thùy Linh bức xúc. Đất nước 
của thi ca đấy nhưng mấy ai phân biệt 
được đâu là thơ đâu là vè. nhà thơ bị 
tầm thường hóa bởi thói hiềm tị lẫn 
nhau. trong đó cũng có phần của một 
số bộ phim truyền hình diễn tả hình ảnh 
thi sỹ dặt dẹo, lôi thôi, đọc thơ ông ổng 
trong quán nhậu, nơi công cộng khiến 
công chúng bình dân lầm tưởng đó là 
nhà thơ đích thực”. 

cũng là lao động, cũng là trả giá nhưng 
so với các lao động khác, lao động thơ 
nhọc nhằn hơn nhiều nhưng chất xám 
ấy lại bị đối xử một cách tệ bạc. Vi thùy 
Linh đánh đổi làn da, tuổi thanh xuân và 
những đêm thức trắng, đánh đổi những 
sợi tóc bạc tuổi hai lăm, hai sáu cho thơ. 
Biết là khổ , biết là vất vả nhưng tình yêu 
với thơ đã giúp chị quyết liệt đến cùng 
trên con đường đã chọn. Đêm thơ như 
lời cảm ơn đến độc giả cùng những 
người bạn của chị, những người đã luôn 
động viên và dõi theo chị trong những 
năm qua. tháng tư Link là sự cởi lòng 
mình và sự tri ân, trăn trở của Vi thùy 
Linh.

tháng tư Link ở đó quần tụ những anh 
tài. có những nghệ sĩ tài danh hàng đầu 
Việt nam góp mặt trong đêm thơ bởi sự 
chân thành và nể phục một Vi thùy Linh 
dấn thân vì nghệ thuật. có những nghệ 
sĩ bệnh đau, già cả không quản đường 
xa đến với thơ Linh. Đạo diễn Đào trọng 

Khánh dù người không ít bệnh vẫn từ 
Hải phòng đến với đêm thơ. ông bảo, 
bước “xuống thuyền nước mắt như 
mưa” không dám nghĩ có về lại được 
nữa không nhưng vẫn quyết đi. theo 
ông, thơ Linh là cái nhìn ở chiều không 
gian khác mà ông tạm gọi là không gian 
của những Et, và ông tin có những Et 
sống lẫn với những người trái đất. Sự 
góp mặt của nhiều nghệ sĩ như Họa sĩ 
Lê thiết cương, nhà phê bình phạm 
Xuân nguyên, ngô Văn Giá, chu Văn 
Sơn, nhạc sĩ nguyễn cường, vợ chồng 
đạo diễn nguyễn thanh Vân, Họa sĩ 
nguyễn thị Hiền, nghệ sĩ Kịch câm Đào 
Kế Đoàn…đã cho thấy phẩm chất liên 
tài của Vi thùy Linh.

trong nền Violin dịu nhẹ, êm ái của 
nghệ sĩ Lê tuấn anh là những động tác 
hình thể kết hợp với giọng đọc và trình 
diễn thơ của Vi thùy Linh, khán phòng 
lặng phắc mà liên tưởng, mà thưởng thơ 
Linh. phần trình diễn thơ không nhiều, 
theo Vi thùy Linh thì tháng tư Link còn 
để tôn vinh nhiều nghệ sĩ của nhiều bộ 
môn nghệ thuật khác. Đó là những ca 
sĩ, nghệ sĩ kịch câm…và đều là những 
người bạn của chị, những nghệ sĩ tài 
danh mà không phải lúc nào cũng có 
thể được chiêm ngưỡng, được thưởng 
thức. 

cHiến tHắnG

tHánG tƯ LinK: Sự tri ân Với Độc Giả

Giật MìnH tUổi Đã Ba MƯơi, nHan 
Sắc Bị HỦy Hoại Bởi nHữnG ĐêM 

tHức trắnG, Vi tHùy LinH cHấp nHận 
Sự trả Giả ấy BằnG niềM tin Và tìnH 

yêU MãnH Liệt Với tHơ. con nGƯời 
tHơ, tận Lực tronG SánG tạo Đôi 

KHi Đến Độ “tận cUồnG” ấy Đã 
cốnG Hiến Hết MìnH cHo tHơ Với 

nănG Lực cỦa Một Et (nGƯời nGoài 
HànH tinH). tronG ĐêM tHánG tƯ 

LinK, Một Lần nữa cHị còn cHo 
tHấy pHẩM cHất Đa tài cỦa MìnH.

Văn Hóa - nGHệ tHUật

62 Bản tin Đại học Quốc gia Hà nội


