L©i gi§i thiŒu cûa TrÜªng Ban Thánh Nhåc Giáo PhÆn Hu‰. Linh Møc Nhåc Sï Minh Anh.
Khi tôi còn trÈ, chÌ bi‰t cÜ©i bi‰t khóc, tôi thÃy th©i gian Çang bò t§i. Khi tôi là m¶t thanh
niên,táo båo hÖn, dÜ©ng nhÜ th©i gian Çang Çi b¶. Khi tôi trÜªng thành, chºng chåc hÖn,
thì th©i gian cûa tôi nhÜ Çang chåy Çua v§i dòng Ç©i. CuÓi cùng khi tôi bÜ§c vào tu°i chín
mùi, thì th©i gian nhÜ Çang bay, và ch£ng bao lâu n»a là tôi ch‰t, lúc Çó th©i gian Çã Çi
mÃt...
ñ†c nh»ng vÀn thÖ và nghe qua cuÓn CD “CON Sþ TRŸ V“ ”. Låy Chúa, con t¿
hÕi...Con Çã làm ÇÜ®c gì Ç‹ Çáp låi tình yêu vô biên cûa Thiên Chúa?. Hay phäi chæng
con Çã t¿ tách r©i Ç‹ bÕ Çi xa thÆt xa mái nhà thân yêu cûa Cha nhÜ ngÜ©i con thÙ?. Hay
Çang sÓng trong nhà nhÜng låi qúa xa cách và ganh tÎ nhÜ ngÜ©i con trÜªng?
Vâng, Låy Chúa. Gi© Çây con chÌ bi‰t qùy gÓi, gøc ÇÀu thÓng hÓi æn næn...và ch‡i dÆy xé
long (ÇØng xé áo) Ç‹ Trª VŠ ngã vào lòng Cha, vì tin r¢ng: Ngài së luôn tha thÙ và ban
cho con tình thÜÖng hãi hà...
Con Së Trª VŠ. Trª vŠ m‡i ngày Ç‹ quên Çi ganh ghét, tÎ hiŠm...,Ç‹ không còn s¿ hÆn thù
trong tim con, d‹ xua Çi nh»ng cám d‡ h¢ng ngày Çang giæng ÇÀy trÜ§c m¥t con...
Và Con Së Trª VŠ Ç‹ làm hòa v§i ngÜ©i láng giŠng cûa con, v§i bån bè cûa con, v§i anh
em và cha mË cûa con...
Tôi hân hånh gi§i thiŒu tÆp nhåc và CD “CON Sþ TRŸ V“ ” cûa Nhåc Sï Væn Duy Tùng,
m¶t nhåc sï trÈ nhÜng luôn thao thÙc tình ngÜ©i, tình Ç©i. Và qua dòng nhåc, Væn Duy
Tùng Çã khéo dÅn lòng ngÜ©i Ç‹ Trª VŠ v§i Thiên Chúa.
Lm. Minh Anh

