Nước Mắt Mẹ Việt Nam

Tôi đến Đại Hội Công Giáo lúc 19 giờ, trời hôm nay 15.05.2016 âm u, thỉnh
thoàng có vài hạt mưa lắt rắt rơi, gió lạnh se se như nỗi lòng của tôi sau ngày
đất nước rơi vào tay CS, một nỗi buồn ray rứt không nguôi...
Mỗi năm cứ đến ngày Đại Hội Công Giáo mọi người dù không có Đạo cũng tụ
tập về đây như ngày hội để cùng nhau nguyện cầu, hàn huyên tâm sự sau những
ngày làm việc mệt nhọc, trong một bầu không khí vui tươi như ngày Tết bên
nhà...
Chị Nguyên Ngọc và tôi theo Ngỗng Trời đi thẳng vào hậu trường, Ngỗng Trời
nói : « mọi người trông 2 chị quá chừng, vừa diễn kịch nháp xong để sắp xếp đội
hình ». Tôi hỏi « vậy tụi chị đứng chỗ nào, chị gọi cho Ngỗng Trời để báo đến
trễ vì chị N N phải đi tập võ nên đến trễ và muốn nhờ em nhớ vị trí chỗ nào để 2
chị đứng vô » ?
Ngỗng Trời đáp : « thôi, bây giờ tụi em đi đâu 2 chị đi theo vậy ».
- OK , đi theo là nghề của nàng mà !
À ! chị Kim Yến nói mình gặp nhau 21:00 giờ để thay quần áo và xếp đội hình
nha chị.
Còn 2 tiếng nữa, tôi thẫn thờ đi xuống hàng khán giả nhìn lên sân khấu, lòng bao
nỗi ưu tư, hình ảnh hôm qua 14.05.2016 đi biểu tình chống Formosa còn âm
hưởng đâu đây. Chúng tôi, những đứa con lạc loài nơi đất khách đã tụ tập đông
đảo trước toà Lãnh Sự Việt Cộng tại Frankfurt/Main để cùng hướng lòng về
đồng bào nơi Quê Hương đang đứng bên bờ vực thẳm. Đồng khô cạn, sông biển
ngập đầy xác hàng triệu con cá chết oan, tức tưởi và cùng chấp tay cầu nguyện
hồn thiêng sông núi thương sót đến dân Việt. Tiếng tụng chú Đại Bi trầm hùng,
khẩn cấp như đang khẩn cầu nhanh chóng cứu vớt cho hàng vạn sinh linh... Lời
kinh Hòa Bình: « để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi
lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp...Lạy Chúa xin hãy dạy con.... » đầy
bác ái vang vọng trong không gian.
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Chúng tôi, gần 100 người đã cùng hiệp lòng đọc khẩu hiệu như thông điệp trước
tòa lãnh sự CS để cùng đồng hành với người dân trong nước :
« Quốc nội hải ngoại
Cùng nhau xuống đường
Bảo vệ môi trường
Không để cá chết
Chúng ta cương quyết
Chống Formosa
Thải độc tố ra
Làm hại biển đất
Trăm tấn hóa chất
Giết cá hại dân
Người người quyết tâm
Bảo vệ nòi giống
Những kẻ phản quốc
Cản đánh người dân
Bọn vô lương tâm
Sẽ bị xét xử
Những người yêu nước
Sẽ cùng vói dân
Nhất định vạch trần
Những điều sai trái
Ai bán đất nước
Ai phản bội dân
Tham nhũng phì thân
Khấu đầu Trung cộng
Cuộc biểu tình diễn ra trong bầu không khí trang nghiêm, chúng tôi, mỗi người
đều hướng lòng về QH, có nhiều đại diện đứng lên phát biểu tố cáo tội ác của
nhà cầm quyền CS, và mong được đồng hành với người dân trong nước đứng
dậy lật đổ chế độ CS
« Dân oan khắp 3 miền
Chịu đói khổ triền miên
Đảng nằm trên đống tiền
Dân ngủ dưới mái hiên »
Đang miên man suy nghĩ, chị NN nhắc tôi : « 21:00 giờ rồi em, mình đi thay đồ
để sắp làm dân oan » ! Tôi theo chị vào phòng thay quần áo rồi tới chỗ tập trung
cho vở kịch sắp trình diễn. Kim Yến nhìn 2 chị em tôi trong chiếc áo thầy tu
nâu, reo vui, mắt cô như ngấn lệ vì cảm động : « ủa chị ơi ! em mừng quá, chị
mặc áo nhà tu thiệt hả ? em đang lo bên Phật Giáo không có người đóng », Tôi
nhìn Kim Yến, lòng đầy quí mến « chị hứa rồi mà, và khi chị đóng kịch chị cầu
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nguyện thực sự cho Quê Hương », Kim Yến gật đầu không nói, nhưng qua cử
chỉ tôi biết Kim Yến cũng đồng cảm như tôi.
Màn kịch « nước mắt Mẹ VN » đã được diễn trong ngày Văn Hóa Phụ Nữ vào
tháng chín năm ngoái, năm nay lại 1 lần tái diễn nhưng ở trong một không khí
và môi trường khác. Trong hoàn cảnh hiện nay, đất nước VN bị tàn phá trầm
trọng do bàn tay CS, từ nạn sông Cửu Long bị ngăn nước vì Trung Cộng xây
nhiều đập thủy điện trên thượng nguồn, mang tai họa cho đồng bằng sông Cửu
Long, đồng khô, nước mặn dâng, mùa màng hư hại ; Đến việc Formosa xả chất
độc ra biển để bức tử hàng triệu con cá chết làm ô nhiễm môi trường nên có
nhiều tấm biểu ngữ rất thích hợp với hoàn cảnh hiện nay : « em thích cá » , « cá
chết vì không biết bơi », « con tắm ở đâu ?». « đảng CSVN hèn với giặc ác với
dân » « công lý ở đâu ? ». Có sự hiện diện các đại diện Tôn Giáo, Thiên Chúa
Giáo và Phật Giáo kết hợp cùng với Dân Oan.
Màn kịch bắt đầu với quang cảnh người dân đang sống thái bình, chiều chiều
gánh lúa, dân làng hát vui thì CS vào, thế là từ đó người dân sống trong nhục
nhằn, đau khổ, cha mất con, vợ mất chồng, đời sống thiếu thốn.... từ đó dân oan
nổi lên, chúng tôi những người dân oan từ 2 bên cánh hậu trường xuất hiện, bên
Thiên Chúa có quí Cha và các Sơ (nữ tu) đi dẫn đầu, bên Phật Giáo các vị Tu
Sĩ, tất cả đều đi trong im lặng vòng quanh sân khấu, chúng tôi những người dân
oan đều ngẩng đầu cao nhìn thẳng về trước mặt như thách thức bạo quyền Cộng
Sản. Tôi bước đi vừa cầu nguyện cho Quê Hương VN vừa mường tượng qua
từng hình ảnh, từng nét mặt khổ đau cùng cực của người dân bị bức bách trong
chế độ tham tàn. Khi đoàn người dàn thành hàng ngang, tất cả hội trường đều
chìm trong im lặng như lắng nghe nỗi khổ của dân mình. Bỗng một tiếng hét
thất thanh "Mẹ ! Mẹ ơi !" tim tôi đau nhói ! Mẹ Việt Nam đang quằn quại ?
tiếng thản thốt như khát vọng ! như kêu cầu ! tôi không ngăn được dòng nước
mắt... Từ đầu từ tháng tư vừa qua, khi coi cuốn phim tài liệu "Máu lửa Charlie"
liên tưởng tới hình ảnh những vị anh hùng tuẫn tiết, tiếng kêu Trời của người
lính khi thất trận bất đắc dĩ đã ám ảnh tôi. Hình ảnh 41 năm qua lại từ từ sống
dậy trong tôi...
Sau 30.04.1975 người dân tôi sống trong muôn vàn tủi nhục dưới ách kềm kẹp
của chế độ CS. Từ những trò đánh tư sản mại bản, cướp tài sản, cướp nhà của
dân, tới màn đầy dân đi kinh tế mới, và tới đòn trả thù hèn hạ, bắt tù đày những
người lính Cộng Hòa với danh từ hoa mỹ là « đi học tập cải tạo », tống thanh
niên qua chiến trường Campuchia để chết. thậm chí còn bán dân lao động ra xứ
ngoài để kiếm tiền cho chúng.
Đất nước Việt Nam trong lịch sử dù đã bao lần bị tai ương, nhưng chưa bao giờ
tồi tệ như hôm nay, đồng khô, rừng chết, biển nhiễm độc. Bọn CSVN đã tiếp
tay với giặc Tàu hủy diệt môi sinh. Biểu ngữ « chúng tôi cần môi trường trong
sạch, 1 chế độ minh bạch » như hồi chuông vô vọng đối với con người CS, làm
gì có trong sạch, mặc dù tất cả đều biết : làm gì có minh bạch khi CSVN lường
lọc, lừa dối, xảo quyệt với người dân ! phản bội giống nòi !
Chúng tôi phải nói lên từ lương tâm cho cả thế giới nghe được tiếng đòi Công
Lý.
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Hình ảnh người dân nhìn đồng ruộng nứt nẻ, cằn khô, hàng tấn cá chết trắng
phơi bầy trên các bờ biển miền Trung đã thoát ra trong bài thơ dưới đây:
« Năm xưa
ra đi thuyền vỡ chiều nắng tắt
Khấn vái ân Trời, khấn biển đông
Cũng không xiêu lạc lòng hải tặc
Tả tơi thân xác máu loang hồng
Cứu con mẹ hỡi đêm cuồng bạo
Anh ơi, con khát cả bờ môi
Em ơi, mình sẽ gặp hoang đảo
Sóng dữ phương xa đắm thuyền trôi
Hôm nay...
Biển để tang ai mà biển trắng
Xác cá nằm phơi thật tội tình
Ngoài khơi sóng vỗ nhìn con nắng
Bờ cát vô hồn rạng bình minh
Thuyền ghe phơi đáy sao quặn thắt
Mắt buồn ngư phủ nhớ trùng khơi
Có ai khóc biển bằng nước mắt
Mặn lòng rưng rức nỗi đầy vơi
Nghìn sau...
Mai sau non nước còn đâu biển
Cả rạn san hô cũng ngỡ ngàng
Nhìn bao xác cá mà chết điếng
Đáy trùng khơi chìm mảnh quốc tang
Nghìn sau biển sẽ quên vỗ sóng
Chỉ còn vang vọng tiếng oan khiên
Ai xây mộ gió, ai trông ngóng
Trùng dương khép lại một lời nguyền »
(thơ của Như Thương)
Bỗng lời ca cất lên vang dội, hát bài « Mẹ Việt Nam ơi chúng con vẫn còn đây »
Mẹ Việt Nam ơi, chúng con hãy còn đây...
Mẹ Việt Nam ơi, chúng con hãy còn đây...
Những đứa con bầu nhiệt huyết dâng đầy.
Mang dòng họ của Lê, Lý, Nguyễn, Trần
Mẹ mặc cho con vải thô áo màu lam
Mẹ dưỡng nuôi con dòng sữa Bắc, Trung, Nam
Con của Mẹ đều một giống da vàng
Quyết một lòng đập tan lũ hung tàn
Trên đầu voi rạng ngời vung ánh thép
Gái Triệu Trưng bồ liễu đuổi xâm lăng
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Hé môi cười nghe tiếng sóng Bặc Đằng
Gươm Hưng Đạo như Rồng Tiên vùng vậy
Vượt Trường Sơn, Nguyễn Huệ Bắc Bình Vương
Quyết một lòng đi giữ vững quê hương
Và còn nữa con cảu Mẹ toàn danh tướng
Lòng Mẹ vui hãnh diện với đàn con..
Nhưng Mẹ ơi, giờ đây sao Mẹ khóc ?
Hai vai gầy run rẩy nát tâm can
Lệ hồn ta rơi mãi 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 giết phương Nam
Nhưng Mẹ yêu Mẹ đừng than khóc nữa!
Vì chúng con tuổi trẻ vẫn còn đây
Chúng con nguyện cùng ra sức đắp xây
Quê hương mình trong TỰ DO ấm no
Xin Mẹ yêu Mẹ đừng than khóc nữa!
Vì chúng con tuổi trẻ vẫn còn đây
Chúng con nguyện cùng chung sức đắp xây
Chúng con nguyện đi dựng lại Quê Hương
Mẹ Việt Nam ơi chúng con vẫn còn đây
Mẹ Việt Nam ơi chúng con vẫn còn đây…
Không phản bội dòng sữa thơm nuôi dưỡng
Không ai bảo ai, tất cả khán giả đồng loạt đứng lên, 2 cánh tay dang rộng, như
các vị Thiên Thần, như Bồ Tát trong Tùng Địa Dũng Xuất, xuất hiện từ dưới
đất, trên trời, tứ phía, cùng người dân trong nước đứng lên để dẹp tan cái Ác,
mong cho nguồn sống trở về với Dân Tộc, nước không còn cạn khô, lúa sẽ mọc
lên trên những cánh đồng bát ngát, cá tung tăng bơi đùa trên mặt biển.
Mọi người đều cảm động, có người đã khóc thực sự cho Quê Hương, tôi cũng
giơ 2 cánh tay lên run run miệng khấn cầu cho VN trong hoàn cảnh quá đau
thương, tang tóc này.
Trong nỗi khổ chung của toàn dân tộc Việt, tất cả tôn giáo đều hiệp lòng, hiệp
sức cùng toàn dân đứng lên đòi hỏi Công Lý, đòi đảng CSVN phải trả
lại cho dân Việt Nam một đất nước Việt Nam toàn vẹn đất , biển, hải đảo , Tự
Do, Nhân Quyền.

Diệu Tâm
20.5.2016
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