Trở Về Bên Mẹ (vài dòng tâm sự)
Làng Mễ Du 2005,
Từ thuở ấu thơ cho đến trưởng thành ( 2 đứa con tôi nay cũng đã trưởng thành), tôi chưa bao giờ
viết nhạc hay sáng tác một bài hát nào cả .Tôi chỉ biết hát từ nhỏ đến lớn trong ca đoàn mà thôi, và
hiện nay vẫn còn sinh hoạt trong ca đoàn để dâng lời ca tiếng hát ca tụng Hồng ân Thiên Chúa và
Mẹ Maria. Nhìn lại đoạn đường đời tôi cảm tạ Thiên Chuá đã ban cho tôi được diễm phúc đi hành
hương rất nhiều nơi Thánh địa như: Đức Mẹ Fatima, Đức Mẹ Lộ Đức, Đức Mẹ La Vang, Đức Mẹ
Thổ Nhỉ Kỳ, Thánh địa Do Thái và Rôma. Nhưng đặc biệt năm 2005 được sự khuyến khích của
người bạn đời, tôi đã đi hành hương Đức Mẹ Mễ Du, và đây cũng là lần đầu tiên tôi đến với Đức
Mẹ Mễ Du. Làng Mễ Du là một làng nhỏ bé, nằm giữa những ngọn núi chập chùng. Một khung
cảnh mang một sắc thái tôn nghiêm, hài hoà với thiên nhiên, một cảnh vật đặc biệt rất khác với mọi
nơi mà tôi đã đi hành hương ...Muốn lên "Đồi Hiện Ra" (cũng như những khách hành hương khác)
tôi phải vượt qua một chặn đường khó khăn với những tảng đá to lớn và những cục đá nhọn, lồi
lỏm. Khi lên tới đỉnh đồi nhìn tượng Mẹ Mễ Du hiền hoà, mĩm cười như chào đón con cái khắp
muôn phương đến thăm Mẹ. Được quì gối nơi mà Mẹ đã và đang hiện ra cho các Thị nhân, lòng tôi
bồi hồi sung sướng quì dưới chân Mẹ, quì trên những cục đá nhọn lồi lõm chẳng những không thấy
đau mà tôi còn thích thú ngắm nhìn cảnh đẹp thiên nhiên với đồi núi chập chùng chung quanh Mẹ.
Cũng như khi lên núi Krizivac từ trên núi nhìn xuống làng Medjugorje thật đẹp như cảnh thần
tiên.... Nhưng cuộc viếng thăm nào cũng có thời gian, cuộc vui nào cũng tàn. Tôi rời làng Mễ Du
với nhiều luyến tiếc và hứa nếu có dịp sẽ trở lại viếng thăm Mẹ...Mặc dù phải trở về với gia đình,
sống cuộc sống mà Chúa đã dành cho tôi....nhưng lòng tôi vẫn nhớ đến người Mẹ "cô đơn" đứng
trên ngọn Đồi chờ đợi các con của mình đến viếng thăm, lòng tôi bồi hồi, xúc động. Trong tâm
trạng cảm xúc nầy tôi lấy giấy viết ra và bắt đầu ghi xuống những nhớ thương, khó diễn tả khi đến
thăm Mẹ. Tôi ngồi viết với những giọt nước mắt thương nhớ ( mà chưa có lần nào tôi đi hành
hương về mà nỗi nhớ lạ lùng như lần này)....bất chợt thần khí Chúa Thánh Thần đến trong tôi , tôi
đi lấy cây đàn Guitar ra và bắt đầu khều khều, nghêu ngao hát rồi từ từ viết thành một bài hát. Tôi
không phải là nhạc sĩ nên cũng phải nhờ vài nhạc sĩ Thánh Ca tôi được quen biết góp ý kiến cho bài
hát "đầu tiên" của tôi. Cám ơn các bạn rất nhiều. Và tôi cũng không quên cám ơn hai anh em Nhạc
sĩ họ Đinh đã giúp tôi hoà âm, ghi nhạc, làm Karaoke, ... cho bài hát "Trở Về Bên Mẹ". Tôi sung
sướng, cảm tạ Chúa và Mẹ đã ban cho tôi một số người bạn tốt giúp tôi hoàn thành bài hát này. Xin
nhấn mạnh thêm một lần nữa là tôi không phải là nhạc sĩ, vì thế nếu có điều chi thiếu sót xin các
bạn hãy đóng góp vào mục "Góp Ý" của memedu@dk. Nguyện xin Chúa và Mẹ Maria ban Bình An
và Hạnh Phúc trên các bạn. Xin cám ơn các bạn đã nghe và phổ biến bài hát này...
Anna M. Nguyễn.

