Ngày 1, tháng 3, 2011
Kính thưa quí vị Ân Nhân và Bạn Hữu
Trong cuộc hành trình của người tìm tự do, vào thập niên đầu tiên, khi vừa đặt chân lên vùng đất mới – xa mái trường, xa bằng hữu và
xa quê hương – những người trẻ đã phải lo cho “hôm nay" của chính mình và lo cho những đứa em đang còn ở trong các trại tỵ nạn
vùng Đông Nam Á. Trong gần 30 năm qua, Ban Điều Hành Bút Nhóm Lửa Việt và
thân hữu xa gần đã luôn luôn lên tiếng và lo cho tương lai của Tuổi Trẻ hôm nay bằng
phương cách lo “Cho Em Ngày Mai”, họ đã và đang ngồi lại gần nhau, chia xẻ ngọt
bùi cay đắng của vùng đất mới, nhưng luôn luôn thao thức nghe lời dạy bảo của Mẹ Cha.
Bước đến thập niên thứ hai, họ bắt đầu lo “Cho Em Ngày Mai” tại các thành phố, tiểu
bang và trên mảnh đất nơi họ sinh sống và chọn làm quê hương thứ hai – để rồi từ đó
có những trại mùa hè, trại mùa thu, những đêm hát hò cho nhau nghe, những bữa cơm
đậm đà thịt kho dưa món – để làm sống lại hồn thiêng dân tộc giữa cái lạnh tê cóng da
người của thời tiết và sự vô tình của những người chung quanh.
Bước vào thập niên thứ ba, ngoài tự gánh vác cho mình, cho gia đình và cộng đồng,
những người trẻ này còn nhìn thấy những mảnh đời bất hạnh trên quê hương mà “cành
khế ngọt” là ruộng lúa xanh màu lá mạ, là sự êm ả của dòng Cửu Long Giang, là nét
hùng vỹ của dãy Trường Sơn… Một lần nữa họ nhất định lên tiếng và gom góp sức
lực, tìm mọi phương cách để “Cho Em Một Ngày Mai” tràn đầy tình yêu thương và vang vảng tiếng cười. Trong cuộc hành trình khá
dài đó, với rất nhiều khúc khuỷu quanh co như những con đường đê trơn trượt dẫn đến các buôn làng, họ đã tìm thấy những người mẹ
tràn đầy tình yêu thương – không phải chỉ cho riêng con của mình mà còn cho lũ trẻ đang rong chơi trên con đường quê hay đang quây
quần tập nói những ngôn ngữ mới, văn hoá mới, môi trường mới – để khi họ thấy lạc lõng, cô đơn và mất niềm hy vọng, họ có thể
chạy về bên Mẹ tìm sự an ủi vỗ về. Bút Nhóm Lửa Việt muốn nói đến, muốn ca tụng và vinh danh những người “Mẹ Yêu” này, vì họ
đã dạy dỗ, dưỡng dục, chăm lo, và thao thức bao đêm để mong đợi, nguyện cầu trong lo lắng cho những đứa con của Mẹ Việt Nam.
Trên cuộc hành trình đó, những người trẻ vẫn ôm ấp những lời hò vang:
Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây
Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây
Những đứa con bầu nhiệt huyết dâng đầy
Mang giòng họ của Lê Lý Nguyễn Trần…
Vâng, những đứa con của Mẹ Việt Nam đã hò reo như thế và sẽ không bao giờ quên:

Mẹ mặc cho con vải thô áo màu lam
Mẹ dưỡng nuôi con giòng sữa Bắc Trung Nam…
Để nhận thức rằng mình đã trưởng thành trong hành trình cuộc sống hầu xứng đáng với chiếc aó Mẹ cho và với dòng sữa Mẹ dưỡng
nuôi, chúng con đã không đi một mình hay tự tìm cho mình một thú vui riêng, nhưng dám cương quyết rằng:
Và còn nữa con của Mẹ toàn danh tướng
Lòng Mẹ vui hãnh diện với đàn con
Trong niềm hãnh diện đó, sau gần 30 năm tìm mọi phương cách để lo cho các em, lo cho các cháu và lo cho chính mình, chúng con
xin được vinh danh những người Mẹ Yêu của chúng con. Những người Mẹ mà:
Hai vai gầy run rẩy nát tâm can
Lệ hồng pha bên máy nước tràn dâng
Áo nâu nghèo Mẹ rách để phơi thân
Một đàn con rồi quên ơn Mẹ nuôi dưỡng
Súng đạn cày tan nát luống quê hương
Mẹ lòng đau thương xót cảnh lầm than
Xót xa nhiều phương Bắc chiếm phương Nam
Mẹ Yêu. Trong những đau thương của Mẹ, Mẹ đã không ngừng dạy chúng con Yêu
Thương và Chia Xẻ. Lời ca dao Mẹ ru con ngủ, “Một con ngựa đau, cả tàu không ăn
cỏ” ở mãi trong lòng chúng con. Và ngày hôm nay đây, đ ặc biệt là ngày 14 tháng 5
năm 2011 này, chúng con xin mạn phép vinh danh và ca ngợi người Mẹ Yêu của
chính chúng con – người bằng xương bằng thịt đang hiện diện và sống với chúng con,
ngày ngày với biết bao ấp ủ, dạy dỗ yêu thương vỗ về. Chúng con xin được vinh
danh Mẹ và thưa rằng:
Xin Mẹ yêu Mẹ đừng than khóc nữa
Vì chúng con tuổi trẻ vẫn còn đây
Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây
Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây!
Nguyện xin Hồng Ân của Ơn Trên ban muôn hạnh phúc và bình an cho quí vị và gia đình. Sự hiện diện của quí vị trong đêm Đại Nhạc
Tiệc “Mẹ Yêu – Vinh Danh Mẹ” là niềm khích lệ rất lớn lao cho Bút Nhóm Lửa Việt và các thân hữu tại tiểu bang Florida. Xin chân
thành cảm ơn quí vị ân nhân đã và đang giúp đong đầy Chén Gạo Tình Thân.
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