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Giới thiệu về tác giả.
Đáng lý là sếp băng đảng nhưng lại làm linh mục
Chúng tôi xin giới thiệu đến quý độc giả Linh mục
René-Luc, một nhân vật ngoại hạng mà cuộc đời của
cha như quyển tiểu thuyết. Chúng tôi sẽ lần lượt giới
thiệu các bài dụ ngôn của cha, những bài dụ ngôn
đọc để lên tinh thần, để không bị chán nản, để biết
trên cuộc đời có những người đi theo Chúa Giêsu
Kitô hết mình và đã kéo rất nhiều người đi theo Chúa!
lepoint.fr, Jérôme Cordelier, 2018-12-06
Sau đoạn đời tuổi trẻ sống trong bạo lực, người linh
mục tương lai đi trên con đường đức tin. Hiện nay
linh mục René-Luc thành lập chương
trình CapMissio để đào tạo các người trẻ đi rao giảng
Phúc Âm.
Gào thét cho tình yêu. Với gương mặt có nét hằn
như dao khắc, đôi mắt xanh da trời, mái tóc dày,
dáng mảnh khảnh và rắn chắc, cha René-Luc Giran
có thể có sự nghiệp diễn viên như tài tử Jean Gabin.
Nhưng người này không phải là diễn viên, người này
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là linh mục. Lại là linh mục đứng đầu chiến tuyến vì
cha lên tiếng trên nhiều trang mạng xã hội, trên
YouTube, một số bài của cha có đến 600 000 lượt
xem. Cha đi diễn thuyết trên khắp nước Pháp, cha
nói: “Tôi mong làm sao tiếp xúc được với những
người đã xa Chúa”.
51 tuổi đã nếm đủ mùi đời. Trước khi là tông đồ của
hy vọng, cha đã nếm khía cạnh đen tối của cuộc hiện
sinh. Đáng lý con người của Chúa này đã có thể là
trùm băng đảng.
Đã xuống địa ngục. “Quá trình đặc biệt” như cha
thường nói, một tuổi trẻ quá bấn loạn bắt đầu ở
Nỵmes ngày 21 tháng 4 năm 1966. Người linh mục
tương lai là con thứ ba của một gia đình có năm
người con, nhưng lại có đến ba người cha khác nhau
– hai con trai một cha, hai con gái một cha và RenéLuc ở giữa, một cha khác. Con của một quân nhân
mà đến 13 tuổi René-Luc mới biết cha mình, và chỉ
đến năm 19 tuổi mới gặp cha lần đầu. Trong vòng 10
năm, từ 27 đến 37 tuổi, mẹ của René-Lúc sống một
mình nuôi năm người con. Cha giải thích: “Tóm lại,
tôi sinh ra trong một gia đình có vấn đề: mẹ đơn thân
nuôi năm con và tôi không biết cha mình.” Nhưng
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không phải bất hạnh chỉ chừng đó. Vì mẹ của RenéLuc cuối cùng gặp một người đàn ông khác. Ông
Martial sống với bà trong vòng năm năm và đưa gia
đình vào một thảm kịch kinh hoàng. Cha René-Luc
kể: “Ông Martial là một tên cướp, từng ở tù, đánh
đập vợ, gia đình cố gắng bỏ trốn nhưng bị ông bắt
lại. Trong những năm này, khi tôi 10 đến 14 tuổi, tôi
trải qua một giai đoạn thật chấn thương, đúng là đi
xuống địa ngục, tôi sống trong bạo lực tận cùng.”
Cho đến ngày kinh hoàng tột cùng, một ngày tháng
11 năm 1979, người cha ghẻ găng-xte lấy súng bắn
vào tim trước mặt vợ và hai đứa con ghẻ, trong đó
có René-Luc. Chắc chắn René-Luc sẽ không bao giờ
hoàn hồn nếu vài tháng sau cha không được mạc
khải, ngày 19 tháng 3 năm 1980 ở nhà thể thao của
tỉnh Montpellier, khi cha nghe chứng từ của mục sư
tin lành người Mỹ Nicky Cruz. Cha René-Luc
kể: “Mục sư Nicky Cruz là sếp băng đảng Mau-Mau ở
Bronx, New York và mục sư trở lại. Lúc đó tôi sống
tuổi vị thành niên ngoài kiểm soát, tôi chỉ nghĩ đến xe
mô-tô (năm 2012 cha bị tai nạn mô-tô trầm trọng, bị
gãy xương chậu phải nằm bệnh viện 6 tháng), đến
các cô, đến thể thao, đến chạy theo những con bò
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mộng nhỏ ở Camargue, đến đá banh ở Nỵmes… Tôi
sống như một đứa trẻ vị thành niên không cha, không
điểm mốc; tôi xuống hố như trẻ phạm pháp, tôi tham
dự vài vụ ẩu đả của các băng đảng. Tôi là đứa bé
hung bạo. Thậm chí tôi còn đe dọa mẹ tôi. Khi được
cô hàng xóm cho biết có buổi nói chuyện này, cô dục
tôi đi, nói rằng không chừng sẽ làm cho tôi thành sếp
băng đảng. Tôi dính chốt, tôi đi.”
Chuyện tiếp theo thì ra khỏi lý lẽ bình thường một
chút. “Tôi giao động bởi câu chuyện của mục sư
Nicky Cruz, khám phá ra rất nhiều điểm giống nhau
giữa đời sống của mục sư và của tôi. Khi mục sư
nhắc đến Chúa, tự nhiên tôi làm một liên hệ. Mục sư
đề nghị những người hiện diện lên bục với ông. Khi
đó tôi cảm nhận một kinh nghiệm thiêng liêng rất
mạnh. Tôi biết sau này nếu tôi sống sót thì đúng là tôi
sống theo câu của tiên tri Êdêkiel (36: 26) trong Thánh
Kinh: ‘Ta sẽ bỏ đi quả tim bằng đá khỏi thân mình các
ngươi và sẽ ban tặng các ngươi một quả tim bằng
thịt.’ Từ lúc đó, tôi bắt đầu đi trên con đường đức
tin.”
Linh mục René-Luc với các sinh viên của CapMissio.
Trong vòng một năm, các học sinh học thần học, làm
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các việc làm nhân đạo và trao truyền sự cam kết của
mình cho các bạn trẻ.

René-Luc đến một nhóm cầu nguyện, học chơi đàn
ghi-ta, thành lập ban nhạc rock đạo và đã trình diễn
ở sân vận động Gerland, thành phố Lyon trước Đức
Gioan-Phaolô II vào tháng 10 năm 1986. Cũng cùng
năm này, René-Luc vào chủng viện và được chịu
chức ngày 26 tháng 6 năm 1994. Câu chuyện của
mình, cha kể trong quyển sách “Chúa ở trọn tâm
hồn” (nhà xuất bản Presses de la Renaissance), phát
hành năm 2008, bán 50 000 ấn bản và được dịch ra
bốn thứ tiếng. Và bây giờ cha ra quyển sách “15 Dụ
ngôn quy về điều chủ yếu” cũng do nhà xuất bản
Presses de la Renaissance và Plon ấn hành. Linh
mục truyền giáo nhiệt tình, thiện cảm, luôn chơi thể
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thao hết mình, sau mười năm chơi rugby trong đội
Tarn, bây giờ cha chơi trượt nước ở Montpellier.
Nhưng đừng gọi cha có sức chịu đựng bền bỉ, chữ
này có vẻ không phù với cha. Cha nhấn mạnh: “Còn
hơn là bền bỉ, tôi sống kinh nghiệm của trở lại. Đó là
hy vọng thiêng liêng đã biến đổi đời tôi, chứ không
phải sự tháp tùng tâm lý dẫn tôi đến việc quay 180
độ.” Khi mình là người công giáo, mình thích sống lại
hơn là bền bỉ chịu đựng.
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Chúa ở trọn tâm hồn
René-Luc, nxb. Presses de la renaissance

1. Anh em khác cha khác mẹ?

Chuông trường trung học khu phố Nîmes reo. Bấy
giờ là tháng 9 năm 1978, tôi 12 tuổi và đang học lớp
năm. Anh Cacou ở cùng trường. Anh hơn tôi một tuổi
nhưng anh vừa bị ở lại lớp. Vậy là chúng tôi học
cùng lớp.
Hai anh em cao gần bằng nhau, nhưng anh lực
lưỡng hơn tôi và chúng tôi không giống nhau: anh
tóc nâu, tôi tóc vàng, mắt của anh xanh lục, mắt tôi
xanh lơ, anh có cái mũi chung chung, tôi có cái mũi
giống người Hy Lạp. Anh thích chơi loại thể thao cá
nhân và quần vợt. Tôi thích chơi loại thể thao tập thể
và đá banh. Anh thích đọc tiểu thuyết và đọc rất
nhiều, còn tôi mê truyện tranh. Các khác nhau bên
ngoài không làm chúng tôi xa nhau, chúng tôi giống
nhau như hai mảnh ghép của trò chơi ghép hình.
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Ngày tựu trường, chúng tôi sắp hàng hai chờ báo
hiệu của giáo sư để vào lớp. Tôi không thoải mái cho
mấy.
Ở trường trung học trước ở Aies có bầu khí ba-gai
vui hơn. Ở Nîmes thì khác, nghiêm nhặt hơn. Cũng
may là có anh Cacou bên cạnh tôi. Có anh cả bên
cạnh thì mình yên tâm hơn.
Khi chúng tôi đã vào chỗ, giáo sư kêu tên:
– Durant (1)!
– Có mặt!
– Dupont!
– Có mặt!
Giáo sư đều giọng đọc tên từng học sinh. Cứ mỗi tên
mới, ông nhướng mắt lên nhìn học trò. Tất cả đều
quay lại nhìn người bạn mới được đọc tên. Đa số
chúng tôi đều biết nhau. Những tiếng cười chọc
ghẹo giúp tôi biết đứa nào là đầu têu. Khi giáo sư
đọc tên tôi, tôi không thoải mái cho lắm. Tôi có cảm
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tưởng mọi người đều nhìn tên học trò mới là tôi. Để
cho xong, tôi trả lời ngay:
– Có mặt!
Người cuối danh sách là anh Cacou của tôi. Anh
cũng là học sinh mới, nhưng anh không có vẻ bối rối,
ngược lại là khác. Anh tươi cười trả lời ‘có mặt’ lại
còn nhìn quanh lớp, anh lượng định bạn bè: anh
không sợ ai hết
và tôi hãnh diện về anh!
Chuông vừa reo giờ ra chơi là đã thấy anh ngoài sân.
Tôi ra với anh sau vì có một bạn đến hỏi xấc tôi:
– Ê, vì sao hồi nãy bạn nói dối?
– Chuyện gì vậy?
– Bạn nói cái người cao to ngồi bên cạnh bạn là anh
của bạn!
– Thì đúng, đó là anh của tôi.
– Vậy sao? Vậy thì tại sao hai anh em không mang
cùng họ?
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– Chúng tôi có thể không cùng họ, nhưng đó là anh
tôi.
– Chuyện này là không thể được, bạn kể chuyện xạo!
Một nhóm bạn bao quanh chúng tôi. Chúng tò tò như
muốn vạch mặt tôi. Thằng hỏi tôi oai phong tự cho
mình như quan tòa trước cái nhìn kinh ngạc của
những tên mà nó ngầm cho là bồi thẩm đoàn của tôi.
Nó lại lên giọng tố cáo:
– Vậy hai anh em có cùng mẹ à?
– Dĩ nhiên chúng tôi có cùng mẹ!
– Còn cha?
– Chúng tôi không cùng cha.
– Vậy thì đơn giản, Cacou không phải là anh của bạn,
nó là anh ghẻ!
“Anh ghẻ?” Máu của tôi nổi xung lên. Mỗi lần nghe
chữ này tôi không chịu được. Trong gia đình năm
anh em tôi, chữ “anh khác cha” hay “em khác cha” là
chữ bị loại ra. Tôi hiểu trong một vài gia đình ‘tái xây
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dựng lại’, người ta không thể tránh không dùng chữ
này, nhưng trong gia đình tôi, không có chuyện dùng
chữ này. Chúng tôi được may tất cả năm anh chị em
đều từ một bụng mẹ sinh ra. Chúng tôi lớn lên với
nhau, vậy tại sao phải nói anh khác cha, em khác
cha? Đã có đủ đau khổ trong cuộc sống chúng tôi thì
xin đừng thêm chữ nào để làm tăng thêm nỗi khổ đã
có ở đó.
Tôi nhìn thằng bạn chăm chăm và khẳng khái nói:
– Chúng tôi không phải là anh em khác cha, chúng
tôi là anh em, tôi nói cho bạn biết trước.
– Không, anh em khác cha!
Như thế là quá, tôi xáp lại gần và hét lên:
– Bạn bắt đầu làm tôi tức lên rồi! Nếu tôi nói với bạn
đó là anh tôi, không phải là anh khác cha thì việc gì
mắc mớ đến bạn?
Hai khuôn mặt chúng tôi chỉ cách nhau mấy xăng-timét. Đôi mắt chúng tôi ngầu lên như núi lửa sắp
phun. Rõ ràng là hắn ta cao to hơn tôi. Tôi có thể hối
tiếc cho sự dũng cảm để bảo vệ anh tôi. Nhưng khi
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đó, anh tôi tò mò không biết chuyện gì xảy ra ở nhóm
bao quanh tôi, anh đến gần chúng tôi.
Nhóm giãn ra. Cao to như thợ đốn gỗ – sau này anh
làm nghề này thật -, Cacou không rắc rối như tôi để
được mọi người hiểu, còn anh, nhanh như chớp mọi
người phải hiểu! Tên bạn gây hấn lùi lại ngay:
– Được, được, dù sao đó là chuyện của bạn.
Anh tôi không cần nhấc ngón tay hay mở miệng. Như
ảo thuật, cả nhóm chạy ra sân chơi. Anh Cacou đến
gần tôi. Tôi ấp a ấp úng giải thích cho anh chuyện
xảy ra, rồi tôi cám ơn anh.
– Đi, Lulu, xong rồi, anh vừa nói vừa xoay vai tôi.
Đừng nghĩ tới chuyện này nữa. Dù sao chúng cũng
không hiểu được. Đi, đi, chuông reo rồi, đến giờ vào
lớp rồi.
*
* *
Vài ngày sau, chúng tôi có giây phút thật đậm đà:
anh vừa có một bức hình của cha tôi, người cha từ
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đó đến nay tôi chưa hề gặp. Tôi thật xúc động khi
anh cho tôi bức hình!…
Vài tháng sau, cả hai chúng tôi quỳ ngoài đường
trước thi thể máu me của người lấy chỗ cha tôi… Và
các học sinh không dám nói chúng tôi là anh em
khác cha! Không, dứt khoát không, họ không thể
hiểu sợi dây liên kết sâu sắc nào đã gắn kết chúng
tôi.

2. Cha vô danh

Tôi còn nhớ rõ ngày em gái tôi sinh ra, tháng 2 năm
1970. Em là đứa con thứ năm và em út của chúng
tôi. Tôi sắp được bốn tuổi. Vào thời đó chúng tôi
sống tại nông trại của ông ngoại tôi ở Camargue.
Nhà chúng tôi rất rộng, một dãy nhà dài một tầng
hình chữ nhật. Nông trại phân chia bằng nhiều nhà ở.
Bên cạnh là nhà của các nông dân. Hơi xa một chút
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là nhà của các anh em họ. Họ chỉ đến chơi vào dịp
hè.
Chúng tôi tất cả họp nhau ở phòng ăn lớn, ngay
trước lò sưởi. Đang giữa mùa đông và trời thì rất
lạnh. Mẹ tôi vừa ở nhà hộ sinh Nîmes về. Bà ôm
trong tay một món quà vô giá bọc trong chăn trắng:
– Các con, Mẹ giới thiệu với các con em gái của các
con! Em mới sinh hôm qua, ngày 11 tháng 2! Sau này
tôi mới biết đó là ngày kỷ niệm lần hiện ra đầu tiên
của Đức Mẹ Lộ Đức, ngày 11 tháng 2 – 1858. Nhưng
lúc đó, trong gia đình tôi chỉ nói đến ngựa, đến bò
chứ không nói về tôn giáo.
– Các con đến xem, em đẹp chưa này, mẹ tôi nhắc
lại.
Chúng tôi chạy đến xem. Đúng là một em bé đẹp.
Chúng tôi đặt cho em tên ở nhà là “Galinette”. Vì nhà
chúng tôi ai cũng có tên riêng ở nhà. Anh đầu của
chúng tôi tên Babou, vài ngày nữa là anh được 7
tuổi. Tóc của anh màu hạt dẻ, anh không cao to
nhưng khá rắn rỏi, mắt của anh thay màu như con
cắc kè, đổi từ màu xanh lá cây qua vàng tùy theo
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ngày. Anh rụt rè, đúng hơn là anh sống cô độc nhưng
anh cũng rất quyết tâm: anh biết anh muốn gì. Sau
đó là anh Cacou. Anh 6 tuổi và anh giống anh đầu,
nhưng khuôn mặt của anh tròn hơn. Anh cao gần
bằng anh Babou, anh không ngần ngại gây gổ đánh
đấm dù chỉ là để đùa. Đó là người tưởng là dữ
nhưng lại có tâm hồn dịu hiền. Rồi đến tôi, Lulu,
thằng tóc vàng. Sau tôi là em gái Cricri, mới 2 tuổi,
tóc của em màu hạt dẻ giống hai anh lớn. Em có
hàng lông mi rất dài, chúng tôi là những người mê
em đầu tiên. Em rất vui có em gái, như thế em sẽ có
bạn ngoài ba anh em chúng tôi.
* * *
Năm đứa con trong vòng bảy năm, hoan hô bà mẹ
can đảm! Ít nhất chúng tôi không bao giờ thiếu bạn
để chơi. Chúng tôi không cần máy truyền hình,
không cần đồ chơi, lúc nào cũng có một anh, một em
gái để chia sẻ thế giới tưởng tượng của mỗi đứa.
Đôi khi hai cô em gái phải đóng vai thua thiệt, nhất là
khi chúng tôi chơi cao-bồi hay mọi da đỏ. Có một lần
chúng tôi cột hai em vào thân cây, sau đó chúng tôi
chơi qua trò chơi khác, để hai em bị cột đến chiều…
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Cũng khôi hài, chỉ có con gái là còn nhớ, còn con trai
chúng tôi không lấy đó làm điều…
* * *
Mẹ tôi người vóc dáng trung bình. Thường thường
mẹ tôi để buông mái tóc đen dài. Nhưng thỉnh
thoảng bà búi si-nhông như các bà vùng Arlésie. Mẹ
tôi đẹp, nét đẹp của những phụ nữ có một lòng tự tin
nào đó. Nơi bà có một pha trộn đặc biệt giữa người
phụ nữ trưởng giả và người du mục. Bà xuất thân từ
một gia đình trưởng giả ở Nîmes. Từ đầu thế kỷ 20,
ông cố của mẹ tôi đã giàu. Ông có nhiều tòa nhà ở
Nîmes và hai nông trại ở Camargue với rất nhiều đất
đai. Qua nhiều lần thừa kế, tài sản của ông cố vơi
dần.
Năm 1962, mẹ tôi lập gia đình. Bà mới 19 tuổi và hai
anh tôi sinh ra ngay sau đó. Vì nhiều lý do, hôn nhân
của mẹ tôi không thành công. Chỉ hai năm sau mẹ tôi
bỏ chồng và lập gia đình lại ngay. Vì thế chúng tôi
sinh ra đời, tôi và hai em gái tôi.
Trước ngày sinh em Galinette, cha chúng tôi ra đi.
Chúng tôi không bao giờ gặp lại ông. Tôi không còn
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giữ một kỷ niệm nào về ông: hoặc hồi đó ông không
hiện diện, hoặc do ký ức tuổi thơ của tôi không giữ
lại gì. Ngay cả chúng tôi cũng không biết tên ông, bởi
vì khi chúng tôi sinh ra, ông không công nhận. Phải
nói là lúc đó mẹ tôi đang còn làm thủ tục ly dị với
người chồng đầu, và luật nước Pháp thời đó rắc rối
hơn bây giờ để cho người con “sinh ngoài giá thú”
có một cái tên. Vắn tắt, hai em gái tôi và tôi mang họ
mẹ.
Galinette thích ứng với đời sống mới. Em chuyển từ
tay mẹ tôi qua xe đẩy, rồi lại qua tám vòng tay của
bốn anh chị nếu ai muốn bồng, tất cả đều vuốt ve em
cùng một lúc.
Cuối tuần sắp đến, Galinette thiếu bốn cánh tay: hai
anh đầu về nhà cha mình. Tôi và hai em gái ở nhà với
mẹ. Tôi không có nơi nào để đi: cha đi mất, cha vô
danh.
Và đó là chuyện tôi phải viết ở trường mỗi khi điền
giấy tờ. Ở ô “tên cha”, tôi viết “vô danh”. Mỗi lần như
vậy quả tim tôi nhéo lại. Khi tôi muốn biết cha tôi là ai
và vì sao ông ra đi, mẹ tôi chỉ trả lời cụt ngủn: “Ông
đi là đi!”
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Tôi hiểu là không được nằn nì hỏi. Tôi tiếp tục điền
giấy tờ “cha vô danh”, những chữ vang lên như tiếng
chiêng cồng trong đầu tôi. Tôi không hình dung được
làm sao các sự kiện lại có thể xảy ra một cách kỳ lạ
cho cái ô trống này…
3. Thức ăn của chó
Hai mươi bảy tuổi, một mình nuôi năm con trong khu
nông trại Camargue. Không lợi tức. Vì mẹ tôi tự hào
có chút dòng dõi trưởng giả nên bà không làm thủ
tục cần thiết để hưởng trợ cấp xã hội và cũng không
nhận một trợ cấp an sinh gia đình nào. Bà làm việc
đây một chút, kia một chút. Thỉnh thoảng gia đình có
giúp mẹ tôi. Thường thường là bà đi mượn bạn bè.
Và bà cũng hay đi mượn người này để trả cho người
kia: cái vòng luẩn quẩn quen thuộc của những gia
đình gặp khó khăn.
Rất hiếm khi mẹ tôi về nhà với cốp xe đầy thức ăn.
Những ngày đó là ngày đại lễ! Chúng tôi nhanh chân
giúp mẹ chuyển đồ trên xe xuống. Có cả đồ ăn của
con chó Takirou: một xắc lớn bột nhão Canigou.
Chúng tôi rất thương Takirou! Đời của nó cũng
chẳng được may mắn gì. Khi mẹ tôi đi dạo, bà tìm
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thấy nó. Bà nghe tiếng rên gừ gừ từ ống thoát cống.
Khi bà xuống xem, bà thấy có một xắc đựng mấy
con chó con bị chết đuối. Một trong các con này còn
sống, loại chó bẹc-giê Đức. Một con chó con bị bỏ
rơi trở thành bạn trung thành của chúng tôi. Còn nó,
chắc chắn nó sẽ chẳng bao giờ bỏ chúng tôi.

Trút đồ xong, chiếc xe nhẹ tưng. Nhưng trong lòng
chúng tôi, chúng tôi biết niềm vui này chẳng kéo dài
bao lâu. Thường trong các gia đình nghèo, khi người
ta chẳng có gì thì người ta lại mua nhiều. Như một cú
bực tức cuối cùng để chống cảnh khốn cùng.
Đúng vậy, tuần sau chúng tôi chẳng có gì để ăn và tủ
đựng thức ăn gần như trống. Trẻ con chạy lui chạy
tới hộp đựng đường, kiếm đây một chút, kia một
chút. Mẹ tôi nấu cho chúng tôi ăn tất cả những gì
còn sót lại, nghĩa là chẳng có gì nhiều! Mẹ vét cả bột
nhão của chó. Bột Canigou đồng nghĩa với mùi vị lạ
kỳ! Nhưng phải nói là ăn được. Dù sao khi đói thì
người ta không khó tính.
Sau đó thì cũng chẳng còn bột nhão. Tôi còn nhớ rõ
cái ngày chúng tôi có bữa ăn duy nhất, chai si-rô bạc
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hà để trên bàn. Thật quái dị, si-rô có một mùi vị đặc
biệt.
***
Chúng tôi đi học ở trường tiểu học trong một ngôi
làng nhỏ ở Camargue, cách khu nông trại mười mấy
cây số. Trạm xe buýt ngừng cách nhà tôi 4 cây số.
Khi có xăng thì mẹ chở chúng tôi đi học bằng xe.
Nhưng thường thường mẹ không đủ tiền đổ xăng
cho chiếc Simca màu trắng cũ kỹ. Nó đậu trước khu
nông trại như một chậu hoa xấu. Mẹ tôi dắt chúng tôi
đi bộ.
Đường đi học giống như đường xe đua Formule 1:
khúc này thẳng, khúc kia gập ghềnh. Bên này bên kia
đường là các cây sậy, cây ru-bin mọc từ các kênh
thoát nước nhỏ. Ngoài một vài con hải lý nhảy xuống
nước trên đường đi, còn thì chẳng có gì, đường đi
xa và đơn điệu. Khi gió thổi, người chúng tôi gập lại
dưới sức gió.
Để khuyến khích chúng tôi, mẹ tôi cho mỗi đứa một
miếng đường. Một miếng một cây số để đi tới đàng
trước! Rồi bà hát “Kinh Kính Mừng” theo điệu nhạc
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bà học ở hướng đạo. Theo bà, bài hát này cho chúng
ta sức mạnh để bước đi tới. Tôi không hiểu
nghĩa Kinh Kính Mừng, tôi cũng không biết đó là kinh
dâng lên một Bà Mẹ khác trên trời. Tôi chỉ biết, nếu
tôi hát kinh này thì sẽ dễ đi bốn cây số đường dài
sáng chiều!
Mẹ tôi được nuôi dạy trong đạo công giáo. Bà có
một đức tin “bình thường” vào thời đó, thời Chúa
Nhân lành vẫn còn ở trong đời sống hàng ngày của
nước Pháp. Bà làm phép cưới ở nhà thờ. Sau khi ly
dị, bà cảm thấy không xứng đáng, cũng có thể bà
cảm thấy mình bị gạt ra bên lề, bị bỏ rơi. Bà rửa tội
cho tất cả chúng tôi nhưng bà không đưa chúng tôi
đi học giáo lý.
Những lần tôi nghe nói sơ sơ về Chúa Nhân Lành là
khi tôi đi nghỉ hè ở nhà mẹ đỡ đầu của tôi ở
Cévennes, bà đưa tôi đi lễ mỗi chúa nhật. Dần dần
tôi có được một vài khái niệm mơ hồ về tôn giáo. Với
mẹ tôi, tôi chỉ có kỷ niệm về đạo qua bài hát Kinh
Kính Mừng trên đường đi ở Camargue để đỡ nản.
Có một nhà nguyện hư nát trong khu nông trại của
chúng tôi nhưng các nông dân dùng làm chuồng gà.
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Tôi không chống Chúa, nhưng tôi không biết gì về
Ngài.
Một ngày nọ, mẹ kêu tất cả chúng tôi đến phòng ăn
trước lò sưởi.
– Các con, cô nhân viên xã hội sẽ đến nhà sáng nay.
Đừng để cô thấy chúng con. Tụi con núp cho đến khi
cô ấy đi.
Nói là làm. Anh em tôi leo lên “nệm trấu” ngay trên
nhà để xe. Từ trên cao, chúng tôi thấy cả sân trại.
Chúng tôi biết chiếc xe của cô nhân viên xã hội.
Chúng tôi cũng biết cả cô. Cô mang đôi mắt kiếng
thật to. Cô không dữ nhưng đúng là cô hỏi chúng tôi
thật nhiều câu hỏi và làm chúng tôi bối rối. Vì để tránh
trả lời cô mà mẹ kêu chúng tôi đi núp.
– Các em bé đâu rồi?
– Chúng nó ra ngoài chơi.
– Chúng như thế nào rồi?
– Chúng rất khỏe!
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– Mmm… Thưa bà, chúng tôi mang đến thức ăn cho
gia đình bà.
Cô nhân viên xã hội mở cốp xe và lấy ra ba xắc.
Chúng tôi quá mừng, từ trên nệm trấu, chúng tôi
không kềm được niềm vui. Từ đàng lưng, cô nhân
viên xã hội tiếp tục nói vài câu với mẹ tôi. Chúng tôi
chỉ mong cô đi cho lẹ. Khi cô đi, chúng tôi chạy
nhanh xuống bếp để mở mấy xắc thức ăn và cất vào
tủ. Thêm một lần nữa, mẹ không cần nhắc chúng tôi
phụ: chúng tôi dành nhau phụ.
Vài tuần sau, một thảm kịch mà mẹ tôi rất lo đã xảy
ra. Một cô nhân viên xã hội bắt cả năm chúng tôi phải
vào Trung tâm Bảo vệ Trẻ em.
– Như thế tốt hơn cho trẻ con: ít nhất chúng có gì để
ăn đỡ đói!
***
Đúng vậy thưa bà, bụng chúng tôi không đói cồn cào
nữa, nhưng tim chúng tôi bắt đầu đói. Khi chúng ta
chỉ có bà mẹ để để đỡ khát tình dịu dàng thì tại sao
lại để chúng tôi khát tình yêu? Cái gì quan trọng hơn?
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Một số nhân viên xã hội hiểu điều này, nhưng cô này
hẳn có bao tử ở chỗ quả tim!
4. Hạnh phúc bay theo mây khói

Trung tâm tiếp nhận ở vùng Cévennes. Khung cảnh
đẹp tuyệt vời, nhưng bầu khí cảnh nhà thật lạ lùng.
Đây là lần đầu tiên tôi ngủ trong một phòng ngủ
chung. Thay cho cái giường lớn của mẹ mà chúng tôi
thích được ở bên bà trong những ngày không đi học.
Ở đó tôi không có bạn, hoặc có mà tôi không còn
nhớ. Ngược lại, tôi nhớ tôi đã sợ hoảng hồn một lần.
Một anh cao lớn hay lên cơn, anh hét và rượt theo
chúng tôi. May là có mấy anh lớn của tôi và chúng tôi
khi nào cũng ở gần nhau.
Thường thường, mẹ đến thăm chúng tôi vào cuối
tuần và bà thường đi quá giang xe. Bà muốn đem
chúng tôi về nhà nhanh. Chúng tôi luôn đau lòng khi
nhìn mẹ đi về, nhưng chúng tôi tin ở mẹ, bà nói rồi
mọi chuyện sẽ được dàn xếp.
Sắp tới bà sẽ nhận phần gia tài của mình và sẽ quản
lý một khách sạn-tiệm ăn trong thành phố nhỏ
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Cévennes ở chân núi Lozère. Khi mọi sự đã sẵn
sàng, bà đến đón chúng tôi.
Các nhân viên giúp chúng tôi dọn va-li. Chúng tôi
chờ mẹ ngoài sân. Bà đến rồi! Đúng là mẹ. Mẹ đến
trên một chiếc xe mới. Hôm nay là ngày vui như hội!
Chúng tôi để mấy va-li nhỏ sau cốp xe và từ giã mọi
người.
***
Một đời sống mới bắt đầu.
Năm 1971, tôi 5 tuổi. Căn nhà của chúng tôi có nhiều
tầng. Quầy rượu và tiệm ăn ở mặt tiền. Ở trên là
phòng ngủ. Tầng trên cùng là phòng của chúng tôi.
Ngày nào chúng tôi cũng đi học nhưng chỉ đi bộ
mười phút. Khác với bốn cây số ở Camargue. Trên
đường đi tôi thích thú nhìn các căn nhà có hình cái
vòm. Như ở các chuồng nuôi súc vật, các căn nhà
này chia làm hai để có lối vào cho các con lừa, một
phương tiện di chuyển truyền thống ở vùng núi
Lozère. Người dân làng còn giữ thói quen xưa cũ
này.
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Cuối tuần chúng tôi giúp mẹ tôi làm việc ở tiệm ăn.
Hai anh tôi bị làm việc ở bếp, các anh gọt khoai tây
hay rửa chén. Tôi may mắn hơn. Mẹ tôi mặc cho tôi
chiếc quần đen, áo sơ-mi trắng, thắt nơ bươm
bướm quanh cổ như ruy-băng trứng lễ Phục Sinh.
Tôi phục vụ ở bàn. Tôi rất hãnh diện và tôi có nhiều
tiền típ giúp thêm cho cái két của tiệm ăn.
Dù chúng tôi ở xa nhưng chúng tôi luôn gắn bó với
Camargue. Mùa đông chúng tôi về ở trang trại và
mùa du lịch chúng tôi về sống ở khách sạn. Chúng
tôi sống thay phiên các mùa như vậy cho đến ngày
21 tháng 3 – 1975, ngày không thể quên. Lúc đó tôi 9
tuổi.
***
Tối hôm đó, mẹ tôi được bạn bè mời đến ngủ lại. Bà
để hai anh lớn ở khách sạn và gởi tôi và hai em gái
cho người láng giềng trước mặt nhà. Tôi vừa mới
ngủ được một giờ thì có người hốt hoảng lay tôi dậy:
– Dậy mau, dậy mau! Có lửa bên nhà mẹ của con!
Tôi dụi mắt.
– Nhà ai?
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– Nhà con, dậy mau!
Tôi đến gần cửa sổ nhìn và không tin được ở mắt
mình, khói bốc lên từ các cửa sổ khách sạn. Khi đó
nhân viên chữa lửa đã rút ống cứu hỏa của họ.
Chúng tôi ở trung tâm thành phố, một nhóm người
đang ở dưới tòa nhà.
Tôi nhanh chân xuống cầu thang và thấy mình ở
ngoài đường với bộ đồ ngủ. Tôi ngẩng đầu lên và
thấy ngọn lửa khổng lồ đang đốt cháy những năm
hạnh phúc. Tôi sợ cho các anh tôi, tôi không dám
tưởng tượng đến chuyện xấu nhất. Mấy anh ở đâu?
Còn mẹ, mẹ ở đâu? Tôi hoàn toàn lạc lõng giữa đám
đông này. Tôi không biết làm gì thì người láng giềng
hét lên:
– Kia kìa, mẹ của con và các anh của con kia kìa!
Ôi trời, hai anh tôi đã thoát ra kịp thời, thậm chí hai
anh còn cố gắng dập tắt lửa. Mẹ tôi được thông báo
kịp thời, bà về liền.
Chúng tôi cả năm đứa mặc đồ ngủ đứng co ro bên
cạnh mẹ tôi. Chúng tôi không còn gì. Phải bắt đầu lại
từ số không. Các “gia đình bình thường” có bảo
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hiểm để bồi thường thiệt hại, nhưng chúng tôi không
phải là các gia đình bình thường. Tất cả đã thành
mây khói, nhưng điều thiết yếu đã được cứu, sáu
chúng tôi, trong lúc hạnh phúc cũng như lúc gian nan
khốn khó!
5. MARTIAL
Ngay buổi tối cháy nhà, các bạn của mẹ tôi đề nghị
cho chúng tôi tá túc trong khi chờ mẹ tôi tìm cách
giải quyết. Họ thuộc nhóm hippy của những năm 70.
Họ rời Paris để về ở trong một thôn xóm vùng
Ardèche. Lần đầu tiên tôi biết thế giới này với con
mắt của một đứa bé. Có rất nhiều người lui tới,
chúng tôi gặp nhiều người khác nhau. Tôi học ở họ
về đời sống, về thiên nhiên, về tình yêu… Tôi ghi
nhận và tôi lựa lại. Mẹ tôi không phải lúc nào cũng
thoải mái trong môi trường này, nhưng các bạn của
bà cho chúng tôi ở với họ gần hai năm, họ xem
chúng tôi như người nhà. Tôi luôn biết ơn họ.
***
Tháng 8 năm 1976. Toàn nước Pháp bị hạn hán.
Nhưng không hạn hán với mẹ tôi. Trong tiệm ăn nơi
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mẹ tôi làm việc, một khách hàng mời mẹ tôi uống
cạn tấm lòng yêu thương của ông. Vậy là bắt đầu
một cuộc phiêu lưu mới với Martial. Chỉ trong vài
ngày sau cuộc gặp gỡ này là đã thay đổi cả một đời.
Chúng tôi về sống với người đàn ông này trong một
ngôi làng nhỏ ở Cévennes, không xa nơi mẹ đỡ đầu
của tôi ở. Tôi không có một kỷ niệm nào về cha tôi.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy mẹ tôi sống đời sống vợ
chồng. Martial khá cao. Tóc đen và lúc nào cũng ăn
mặc đàng hoàng, thậm chí là lịch sự. Rõ ràng ông
thuộc một tầng lớp khác với các bạn của mẹ tôi ở
Ardèche. Ông thiện cảm nhưng có nhiều thái độ kỳ
lạ. Tôi có thể nhận ra ông trong một phim của tài tử
Alain Delon. Có vẻ như ông ở trong giới làm ăn. Có
khi ông đi vắng vài ngày, nhưng chung chung là ông
ở nhà. Ông ít khi đi ra ngoài.
***
Tôi vừa được 10 tuổi và tôi vào lớp 2. Thầy giáo
trong ngôi làng nhỏ này rất vui khi chúng tôi đến:
không có chúng tôi thì trường học phải đóng cửa!
Các anh tôi ở nội trú trong một trường trung học ở
Joyeuse. Cuối tuần các anh luân phiên về một tuần
bên cha, một tuần bên mẹ. Vì tôi không có cha và vì
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ông không thoải mái mấy với hai em gái tôi, nên
Martial thương tôi một cách đặc biệt. Thỉnh thoảng
ông dắt tôi đi dạo ngoài đồng quê. Ông dạy cho tôi đi
nhặt cải xoong đồng và cho tôi tiền túi ngày tôi mang
về cho ông một bi-đông đầy rau.
Ngày sinh nhật tôi, ông về nhà với một con chó nhỏ
trên xe, một con boxer tuyền giống. Ông ôm con chó
trong tay và đưa cho tôi:
– Lulu, của con đây, nó tên là Sultan!
Tôi rất thích món quà này, thêm nữa Sultan hợp ngay
với con chó già Takirou của chúng tôi. Martial bày
cho tôi cách dạy chó, cách thuần với con Sultan. Khi
làm như vậy, chính tôi là người ông muốn đến gần.
Cho đến ngày ông nói với tôi:
– Lulu, nếu con muốn, thì ‘cha’ có thể cho con tên
của ‘cha’!
Tên của ông? Ông cho tôi tên của ông! Vậy tôi không
còn phải điền “cha vô danh” vào giấy tờ. Ngày hôm
đó, một cửa sổ hy vọng mở ra trong lòng tôi.
***
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Nhưng cửa sổ này mau chóng bị đóng lại. Vào kỳ tựu
trường năm sau, tháng 9 năm 1977, chúng tôi phải
dọn nhà vì tôi phải vào lớp 6 ở trường Alès, trường
lớn nhất nước Pháp, có vẻ như vậy. Chúng tôi dọn
về một làng nhỏ cách đó ba mươi cây số ở miền nam
thành phố. Chúng tôi thuê một căn nhà lớn, đúng
hơn là căn nhà cũ ở cuối một cái sân rất lớn.
Các anh tôi rời trường Joyeuse và cả ba chúng tôi về
học chung một trường. Tôi mừng vì được gặp các
anh nhưng chúng tôi không gặp nhau thường vì hai
anh ở nội trú, còn tôi bán trú. Mỗi ngày tôi phải đi
nửa giờ xe buýt để đến trường. Các em gái tôi thì
học trường làng. Cuối tuần hai anh Cacou và Babou
về nhà khi hai anh không ở bên cha.
Vài hôm sau ngày tựu trường, mẹ tôi kêu tôi ra riêng
và nói:
– Lulu, chuyện mẹ sắp nói với con rất quan trọng,
con hứa là không nói cho ai biết hết.
– Vì sao?
– Vì rất quan trọng, con phải thề là không nói với ai!
Mẹ nhíu mày khi nói với tôi.
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– Con đồng ý, con hứa.
– Về chuyện của Martial. Ở ngôi trường mới của con,
con không bao giờ được nhắc đến tên họ của
Martial, con nghe chứ, không bao giờ! Con chỉ được
nói đến tên riêng của ông, con hiểu chứ?
– Không.
Khi đó mẹ tôi cầm tay tôi trong tay bà và nhìn thẳng
vào mắt tôi:
– Con nghe đây, Martial có nhiều vấn đề, ông bị cảnh
sát truy lùng. Đừng để cho ông bị cảnh sát thấy. Dù
bất cứ trường hợp nào con cũng không được nói
đến tên họ của ông. Con hiểu chứ?
– Tại sao ông bị cảnh sát truy lùng?
– Thì…
Mẹ tôi do dự một chút rồi bà tiếp tục:
– Martial có một đứa con trai và ông không bao giờ
chu cấp.
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Nhưng dĩ nhiên đó không phải là lý do duy nhất. Sau
này tôi biết Martial ở trong “nhóm băng đảng ”, nói
một cách khác, đó là nhóm tội phạm có tổ chức ở
Pháp. Bây giờ tôi hiểu vì sao ông ít khi ra khỏi nhà, vì
sao ông thức suốt đêm và ngủ ban ngày: ông đang đi
trốn.
Đây là một bí mật khủng khiếp mà tôi phải giữ. Ngày
hôm đó, tôi rời thế giới vô tư, thế giới trẻ con và
bỗng trong chốc lát, tôi chao đảo bước vào thế giới
của người lớn.
***
Martial biết là tôi đã biết chuyện. Ông không còn tìm
cách trốn tôi. Tôi để ý thấy ông mang một khẩu súng
ở thắt lưng, ông luôn để sau lưng. Tôi cũng biết nơi
ông giấu khẩu súng đó: trong đống áo quần. Khi ông
vắng nhà, có khi ông không mang súng theo. Thỉnh
thoảng tôi nhìn khẩu súng. Tôi dùng khăn để cầm nó
lên, để khỏi để lại dấu tay như trong phim. Mình
không biết khi nào, nếu ông giết cảnh sát và họ tìm
dấu tay của tôi trên súng, như vậy tôi có vẻ là
người ma-lanh! Tôi tự nhủ: “Thật kỳ lạ khi sống với
một găng-tơ”, tôi cẩn thận cất khẩu súng lại chỗ cũ.
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Nhưng Martial luôn dễ thương và quan tâm đến tôi.
Giữa chúng tôi có một thỏa thuận ngầm: xem như
không có chuyện gì xảy ra. Ông dạy cho tôi câu cá ở
dòng sông Gardon gần nhà chúng tôi.
Cần câu cá đầu tiên của tôi, tôi không mua ở tiệm
nhưng theo chỉ dẫn của Martial, tôi cắt tre trong rừng
để làm. Tôi rất tự hào.
Một ngày nọ có một người bạn đến thăm ông – rõ
ràng người bạn này cũng ở trong ‘nhóm’ của ông-,
Martial gọi tôi:
– Lulu, hôm nay ‘cha’ dắt con đi câu, đi câu với
người lớn, con sẽ thấy, con chưa bao giờ đi câu như
vậy!
Và chúng tôi lên chiếc xe cũ đến một nơi rất hẻo
lánh, xa vùng dân cư. Nơi đó có một lỗ hũng nước và
có vẻ có nhiều cá.
Martial đưa cho tôi cái vợt cá.
– Con cầm vợt và xuống chỗ thấp, con sẽ hốt cả
đống. Nhưng con cẩn thận phải “tránh xa đây”!
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Tôi nghe lời và xuống nước, lòng tò mò không hiểu
chuyện gì.
Tôi quan sát Martial và bạn của ông. Họ trao nhau cái
gì đen đen trong tay, cũng mất một thời gian lâu
trước khi họ sẵn sàng.
– Chú ý, sắp nổ!
Trong một động tác giang rộng, Martial gỡ kíp, một
tiếng nổ cực mạnh vang lên trong lỗ hũng nước, một
tiếng động chát chúa. Nước tung tóe tung cao hàng
mét và khi rơi xuống, hàng chục con cá phơi bụng
trên nước. Đa số trồi lên sau cú nổ. Bây giờ thì chúng
từ từ rơi vào vợt của tôi. Các con khác thì kẹt trong
lá trên bờ.
Tôi không biết là chúng tôi có thâu lượm được một
trăm năm mươi ba con cá như lần phép lạ đánh cá
của Chúa Giêsu không, nhưng khi các xô đựng của
chúng tôi đã đầy, vẫn còn một số cá tại chỗ. Không
có phép lạ, và tôi rất muốn kể chiến công này cho
các bạn tôi nghe.
Nhưng tiếc thay, tôi không có quyền
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6. BĂNG NHÓM CỦA LÀNG
Tôi tham gia đủ mọi sinh hoạt trong làng. Chúng tôi là
nhóm những đứa trẻ cùng lứa tuổi. Với các bạn, tôi
có vẻ như một đứa tuổi vị thành niên như các đứa bé
khác, nhưng ai cũng biết chuyện nhà chúng tôi…
Đó là lần đầu tiên tôi yêu. Cô láng giềng Fanny, con
gái ông làm bánh mì. Trước đây với con gái, tôi thích
chơi trò chọc ghẹo quyến rũ. Còn bây giờ với Fanny
thì khác, tôi thật sự yêu Fanny. Vấn đề là cô lớn hơn
tôi ba tuổi, ở tuổi chúng tôi chuyện này hơi nặng
trong “quan hệ”, gần như hơn một phần tư đời!
Fanny đã là cô gái mười lăm tuổi xinh đẹp yêu đời,
còn tôi mới hó hé tuổi vị thành niên. Cô là cô gái
trong đội diễn hành. Ngay lập tức, tôi xin mẹ ghi tên
tôi vào đội kèn trống. Cho đến bây giờ, tôi là đứa
chẳng bao giờ để ý đến âm nhạc, nhưng mẹ tôi hiểu
ngay động lực của tôi, bà đưa tôi đến gặp ông nhạc
trưởng.
– Đội đã có đủ người thổi kèn, nhưng nếu con muốn,
con có thể đánh phèng la chũm chọe.
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Đánh phèng la chũm chọe! Chẳng uy thế chút nào, lại
còn có nguy cơ làm xấu đi hình ảnh của tôi. Nhưng
đó là điều kiện để được gần Fanny… Trong lần diễn
hành đầu tiên, tôi khám phá, hóa ra đội phèng la đi
đầu ban nhạc, ngay sau các cô diễn hành. Giữa hai
tiếng phèng la, Fanny ở trong tâm trí tôi. Cuối cùng,
đánh phèng la lại hợp với tôi…
Như tôi mong muốn, cô gái con ông thợ làm bánh mì
là bạn của tôi. Nhưng khổ thay, tôi chỉ là người để cô
thổ lộ tất cả chuyện lòng của cô, những chuyện chỉ
làm tôi nhói lòng…
Và mấy năm sau, tôi thích thú khi đọc chương 13 thư
Thánh Phaolô gởi tín hữu Côrintô: “Nếu con không
có tình yêu thì con giống như cặp phèng la chũm
chọe ầm ĩ!”
– Đội đã có đủ người thổi kèn, nhưng nếu con muốn,
con có thể đánh phèng la chũm chọe.

Đánh phèng la chũm chọe! Chẳng uy thế chút nào, lại
còn có nguy cơ làm xấu đi hình ảnh của tôi. Nhưng
đó là điều kiện để được gần Fanny… Trong lần diễn
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hành đầu tiên, tôi khám phá, hóa ra đội phèng la đi
đầu ban nhạc, ngay sau các cô diễn hành. Giữa hai
tiếng phèng la, Fanny ở trong tâm trí tôi. Cuối cùng,
đánh phèng la lại hợp với tôi…
Như tôi mong muốn, cô gái con ông thợ làm bánh mì
là bạn của tôi. Nhưng khổ thay, tôi chỉ là người để cô
thổ lộ tất cả chuyện lòng của cô, những chuyện chỉ
làm tôi nhói lòng…
Và mấy năm sau, tôi thích thú khi đọc chương 13 thư
Thánh Phaolô gởi tín hữu Côrintô: “Nếu con không
có tình yêu thì con giống như cặp phèng la chũm
chọe ầm ĩ!”
***
Như các đứa trẻ tuổi vị thành niên khác, tôi không
chỉ thích các cô, tôi còn thích xe mô-tô. Một anh lớn
trong làng có chiếc xe Honda 125 Elsinore. Anh biểu
diễn cho chúng tôi xem trò “wheelings”, cách trì bánh
sau để làm bánh trước chồm lên và xe chỉ chạy bằng
bánh sau. Ngay lập tức, cùng với thằng bạn Bébert,
hai đứa chúng tôi bắt chước với chiếc xe velo
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solex cũ kỹ đã lấy đi động cơ. Chiếc này cầm cự
được lâu nhất trên một bánh xe.
Vậy là cùng với Bébert, chúng tôi thành chuyên gia
của những cú nhảy cao. Đàng sau làng có một con
đường có độ nghiêng 25 độ dẫn đến ngã tư hình chữ
V. Vùng đất này như đệm nhún trên một miếng đất
hoang rộng. Các bạn trẻ trong làng đến xem chúng
tôi diễn rất đông.
Bébert vừa biểu diễn một màn nhảy cao. Anh ra lệnh
cho tôi:
– Đến lượt bạn!
Tôi bám vào vai một người bạn kéo tôi bằng xe môbi-lét và đưa tôi lên chỗ cao của một ngọn đồi nhỏ.
Từ mũi nhô cao tôi quay lại nhìn xuống dưới. Chỉ còn
đạp hết mình cho đến khi hai bàn đạp quay trong
trống không. Người bạn đi trước bấm còi inh ỏi để
xe hơi tránh.
Chiếc xe chạy thật nhanh, ghi-đông run rẩy trong tay
tôi. Tôi tập trung để nhảy đúng trục của gò đất. Bánh
xe bay bổng và tôi thật sự bay trên đầu khán giả.
Việc hạ xuống khá nhiêu khê vì xe không có bộ phận
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giảm xóc… Nếu tôi cho hai bánh xe chạm đất cùng
một lúc thì tôi có thể ngồi được trên yên xe. Nếu
bánh sau xuống trước thì sẽ “cool” hơn. Nếu sơ
suất, tôi để bánh trước xuống trước thì… Được các
bạn tán thưởng, tôi ‘đáp’ xuống đúng cách và được
vài bạn vỗ tay. Sự ngưỡng mộ mà Bébert và tôi có
được từ những “chiến công” nhỏ này có thể nhìn
thấy nơi ánh mắt của các bạn – nhất là ánh mắt của
các cô – và chúng tôi lại lên yên xe để biểu diễn lại,
mỗi lần càng cao hơn, càng xa hơn.

Rất tự nhiên, tôi tham dự vào trò chơi ganh đua có
từ thế hệ này qua thế hệ khác giữa làng chúng tôi và
làng bên cạnh. Khi lên xe buýt trường, chúng tôi luôn
ngồi đàng trước, còn đàng sau là nhóm của làng bên
cạnh. Các lời khiêu khích bắn qua bắn lại là chuyện
thường, người này người kia bị nhóm đối nghịch túm
ở hành lang trường cũng là chuyện thường.
Chúng tôi có một trưởng nhóm mới, anh có biệt
danh là Raico. Chúng tôi tôn anh làm thủ lĩnh. Để
chính thức lên ngôi, chúng tôi tổ chức cuộc thi đấu
giữa hai trưởng băng. Làng chúng tôi cách nhau
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bằng con sông Gardon, nhưng có một tuyến đường
xe lửa đi qua hai xã chúng tôi. Chúng tôi hẹn gặp
nhau trên cầu xe lửa. Cuộc đấu sẽ bằng tay không.
Tuy vậy chúng tôi giấu kho vũ khí của chúng tôi dưới
cây cầu: côn, xích xe đạp, thanh sắt và gậy. Nhóm
kia cũng làm như vậy, sau này tôi biết họ còn có
súng cácbin đạn chì.
Hai nhóm chạm trán nhau ở cuối cầu. Chỉ thiếu
Sergio Leone để quay cận cảnh! Tay nắm chặt,
chúng tôi chầm chậm xáp lá cà. Sau vài câu qua lại,
họ quyết định cuộc tranh tài diễn ra ở trên bờ, gần
các trụ cầu.
Chúng tôi quay vòng tròn, hai sếp ở giữa. Họ quan
sát nhau. Raico đổ mồ hôi. Có vẻ anh không thoải
mái, và ngoài mọi mong chờ, anh tuyên bố:
– Đi đi! Chúng ta không đánh nhau, chúng ta biết
nhau từ lâu rồi…
Cả hai bên bàng hoàng. Raico giải tán. Dù người sếp
bên kia to cao hơn và có tiếng xấu, chúng tôi sửng
sốt. Ngày hôm đó Raico là anh hùng của chúng tôi:
Đavít chống Gôliát!
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Nhưng Gôliát không chịu. Anh khiêu khích, anh muốn
đánh nhau. Anh còn sỉ nhục Đavít. Nhưng Raico
không phản ứng. Không làm gì được, anh sợ đánh
nhau. Thất vọng, sếp bên kia nói trổng và cũng không
tin gì nhiều vào lời anh nói:
– Vậy ai muốn đánh nhau?
Raico là người to khỏe nhất trong chúng tôi, thì ai
dám có ý tưởng ngông cuồng dám đấu với Gôliát?
Sếp bên kia tiếp tục nói;
– Nào, hai người tình nguyện, mỗi bên một người!
Mọi người nhìn nhau. Chúng tôi tưởng tượng đủ
chuyện nhưng không nghĩ ra chuyện này. Ái dám?
Sau một phút do dự, một bạn bên kia giơ tay lên. Tôi
là người chưa bao giờ ghét ai. Có lần chúng tôi gặp
nhau trên xe buýt. Anh khá cao nhưng gầy, không
đặc biệt ấn tượng. Tôi là đứa nhỏ nhất trong đám và
đây là lần đầu tiên tôi dự một cuộc đấu. Tôi muốn
thử.
– Ê, vậy thì các bạn xì hơi à?
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Mặc kệ, tôi đương đầu. Tôi giơ tay lên. Đối thủ nhìn
tôi chằm chằm, anh nhận ra tôi và có vẻ vui khi chiến
đấu với tôi. Raico bị ra vòng ngoài và tôi thế chỗ anh
trong tiếng la hét:
– Tiến lên! Đánh đi! Nhào lên, đánh cho nó đau…
Đối thủ đi về phía tôi, anh đấm ngang tầm mặt tôi. Tôi
lùi lại và né tránh dễ dàng. Rõ ràng anh không giỏi
thể dục thể thao cho lắm. Tôi mạnh dạn hơn và hai
tay nắm lại, tôi đến gần anh hơn. Hai tay tôi quay
quay không đúng đích. Anh lùi lại, tôi không đến gần
được làm cho tôi can đảm thêm. Mệt sức, tôi dừng
lại. Đến lượt tôi đi lui. Mấy cú đấm loạng quạng đánh
qua đánh về không đau vì chúng tôi cẩn thận giữ một
khoảng cách.
Các bạn chung quanh tôi sốt ruột. Họ chờ cuộc tranh
tài giữa hai sếp chứ không muốn xem chúng tôi diễn!
Khi càng đánh, tôi càng vững tin. Tôi nghĩ đối thủ
đang ở trong tầm tay mình. Tôi tiến lên, quyết chí
đấm đối thủ thì bỗng dưng tôi bị khựng!
Lừa lúc tôi đang tiến gần, đối thủ nện cho tôi một cú
thật mạnh giữa hai chân. Tôi đau quá, tôi gập người
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lại. Tôi ngẩng đầu lên và tôi bắt gặp cái nhìn của anh.
Anh chiến thắng mà không nhọc công! Kiêu ngạo
bùng lên, tôi nhào đến đánh nhưng cơn đau làm tôi
lại gập người. Không làm gì được, tôi quá đau, anh
thắng.
Tôi chấp nhận thua trong một trận đánh đàng hoàng.
Nhưng theo kiểu này thì thua cũng là một chiến thắng
nhỏ. Thua theo kiểu này… tôi cảm thấy bị nhục, bị
phản bội. Lại nhục gấp đôi vì sau khi sếp tôi bỏ cuộc,
tôi lại thua một cách kỳ cục! Không ai trong băng của
tôi đến với tôi. Chỉ có sếp phe đối thủ đến gần tôi.
Anh vừa nói vừa đặt tay trên vai tôi:
– Nào chú bé, chú chịu đựng giỏi, nhưng chú không
giống sếp của chú, chú giỏi!
Đúng, cho chính nghĩa! Cuộc chiến giữa hai nhóm chỉ
là một giây phút ngắn ngủi trong đời tôi. Tôi không
tưởng tượng là hai năm sau, tôi sẽ gặp một sếp
băng đảng, lần này là thứ thiệt, một người giết người
đến từ Bronx, New York.
7. Gia đình gãy đổ.
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Năm học 1977-1978, đời sống bên ngoài của tôi
không khác gì đời sống của các bạn ở làng, nhưng
hoàn cảnh gia đình tôi càng ngày càng căng thẳng.
Ở nhà, thái độ của Martial thay đổi thấy rõ. Mọi
chuyện không tốt xảy ra cho ông. Cũng thời gian này
ông không còn lui tới làm việc. Bỗng nhiên không
còn tiền. Ông cố gắng làm này làm kia nhưng thất
bại. Có thể các bạn của ông đã bị bắt và ông cảm
thấy mình bị đe dọa.
Tôi nghĩ như vậy vì dĩ nhiên ông không nói mấy
chuyện này với chúng tôi. Ông không đi ra ngoài
nữa. Có những ngày ông ở rịt trong nhà, ông không
cạo râu, ông mặc áo quần đùm đề. Ông không còn đi
câu. Ông cũng không còn dắt con chó của tôi đi dạo.
Một mùi khói hôi cả nhà và làm vàng mấy tấm thảm.
Mỗi ngày ông nhờ tôi đi mua thuốc lá Gitanes không
đầu lọc. Tàn thuốc lá, lon bia “Kro” vương vãi khắp
nơi trong bếp.
Căng thẳng thấy rõ. Căng thẳng nặng. Với trẻ con,
ông gần như không nói gì. Với mẹ tôi cũng không,
ông không nói, ông chỉ la hét. Mẹ tôi trả lời. Lên
giọng. Các cú tát đầu tiên bay tới tấp. Mẹ tôi sợ. Còn
chúng tôi, chúng tôi kinh hoàng. Phòng chúng tôi ở
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tầng dưới. Tầng trên là bếp, phòng của Martial và
của mẹ tôi. Khi mẹ thấy sắp nguy hiểm, mẹ kêu
chúng tôi xuống nhà.
Tôi nghe các cú đánh, các tiếng hét. Cãi nhau ngày
càng hung bạo và không thể chịu đựng được. Tôi
bắt đầu thù người đàn ông đã đối xử hung dữ với
mẹ tôi. Tôi nghĩ chắc mẹ tôi cũng ghét ông. Nhưng
khi sóng gió yên, tôi thấy hai người bình lặng ngồi
uống cà-phê trong bếp, như thể không có chuyện gì
xảy ra. Tôi hiểu mẹ tôi không còn thật sự là chính bà.
Bà tuần phục.
***
Sự độc ác của Martial tạo một sự việc đã tác động
đến tôi một cách sâu đậm. Một vết thương gần đây
vẫn chưa lành. Tôi nhận ra khi viết quyển sách này.
Bạn bè đã lưu ý tôi: “Bạn sẽ thấy, khi viết đời mình,
nó sẽ làm cho bạn lay động.” Tôi cũng tin vậy, nhưng
không nghĩ gì hơn. Tôi nghĩ mình đã giải hòa được
với quá khứ.
Tuần cuối tháng 3 năm 1978, các anh tôi không về
với cha mà ở nhà. Mọi chuyện như thường lệ dù bầu
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khí luôn căng thẳng. Trong bữa ăn tối, Martial bắt
đầu lên giọng với mẹ tôi. Mẹ tôi ăn nhanh và bà kêu
chúng tôi về phòng.
Cả năm chúng tôi xuống nhà. Tai chúng tôi hướng
lên trần nhà. Chúng tôi theo dõi như nghe đài phát
thanh. Rồi chúng tôi nghe cú đánh, nghe tiếng hét
của mẹ tôi. Anh cả Babou phản ứng ngay lập tức.
Anh ba chân bốn cẳng chạy lên lầu để cứu mẹ tôi.
Một quyết tâm trong mắt anh làm tôi nghĩ anh có thể
xô Martial xuống cửa sổ. Tôi tin chắc anh sẽ làm.
Nhưng mẹ tôi sợ cho con mình. Bà can thiệp:
– Con không được xen vào! Chuyện này không phải
của con, chuyện của mẹ!
Babou không ngờ mẹ nói như vậy. Anh bị thương
tổn tận sâu thẳm trong tâm hồn. Đến bây giờ anh vẫn
luôn đóng vai trò người anh cả, người anh bảo vệ khi
sống với người mẹ đơn thân và dĩ nhiên là không
tránh được, anh thay thế vai người cha vắng mặt. Đã
bực mình vì mất chỗ đứng khi có người đàn ông này
đến, bây giờ anh lại không bảo vệ được mẹ và các
em.
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Giận dữ anh đi xuống phòng chúng tôi và lấy xe đạp
ra đi. Tôi bối rối nhìn anh. Tôi ở gần cửa sổ. Anh mở
cửa thật mạnh và lên xe. Tôi nghe anh nghiến răng:
– A! Bà không muốn tôi xen vào việc của bà!
Bàn đạp xe làm vỡ một ô gạch carô, mảnh vỡ rơi vào
chân tôi. Anh ra đi trong đêm tối về nhà cha, giận dữ
đạp bảy mươi cây số đường dài.
***
Ngày hôm đó không phải một ô gạch carô vỡ nhưng
cả gia đình tôi tan vỡ. Sau khi làm cho anh Babou đi,
Martial cũng làm cho anh Cacou ra đi và các anh tôi
không còn về nhà cuối tuần. Tâm hồn mẹ tôi tan ra
từng mảnh. Mẹ tôi lúc nào cũng như con gà mái ấp ủ
con mình. Đứng trước đối thủ, đứng trước các nhân
viên xã hội, đứng trước tất cả những ai không muốn
cho bà giữ đứa này đứa kia, bà luôn chiến đấu dữ
dội để bảo vệ chúng tôi. Nhưng bây giờ bà hoàn toàn
suy sụp.
Người đàn ông này đã hủy hoại bà cả thể xác lẫn
tinh thần. Bà không còn đương đầu nổi. Bà mất hết
sức lực: bà để hai anh tôi ra đi. Cái chiều khủng
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khiếp này, tôi khóc như mưa không ngừng lại được.
Tôi sẽ ra như thế nào nếu không có các anh tôi?
Và như thế là chấm dứt quan hệ đẹp đẽ của tôi với
Martial. Tôi không còn muốn mang tên ông, không
còn muốn đi chơi với ông, đi câu với ông, tôi chỉ
muốn ông ra khỏi nhà và để chúng tôi yên.

8. BỎ TRỐN VÀ Ở TÙ
Mùa xuân năm 1978. Tôi vừa lên mười hai tuổi. Vì
không có các anh tôi, mẹ tôi càng ngày càng dựa
vào tôi. Bây giờ tôi đóng vai người anh cả và người
tâm sự của bà.
Tôi không “cool” mấy với hai em gái tôi. Thỉnh thoảng
tôi rất hung hăng. Có một buổi chiều, tôi rất giận
Galinette, tôi tát em một bạt tai. Tôi tát mạnh, quá
mạnh. Ngày hôm sau em thức dậy bầm mặt. Tôi
đang trở thành người mà tôi ghét đây chăng?
Buổi chiều hôm đó, Martial gọi tôi:
– René-Luc, lên đây!
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Ông chờ tôi ở bếp. Tôi đến gần. Ông tát tôi một cái
trời giáng văng từ bên này qua bên kia. Ông nghiêm
khắc nhìn tôi:
– Để dạy cho con một bài học như thế nào là đánh
em!
Đó là bài học hay nhất! Ông đánh mẹ tôi bất cứ lúc
nào ông muốn, còn tôi, đây là lần đầu tiên tôi đánh
em tôi!
Nhưng bây giờ đây lại là chuyện duy nhất tôi biết ơn
ông: dù ông không dạy tôi bằng gương, Martial đã
chận để tôi không rơi vào con đường hung dữ, ít
nhất là với các em tôi.
Hố ngăn cách giữa ông và tôi ngày càng sâu. Mẹ tôi
nói với tôi, bà không chịu đựng được ông nữa. Bà
nghĩ đến chuyện ra đi. Chính xác là bỏ trốn. Ông sỉ vả
bà, càng ngày ông càng đánh bà nhiều hơn. Một buổi
chiều, tôi nghe một tiếng hét, rồi tôi không nghe gì
nữa. Bình yên lại. Đây là chuyện không bình thường
vì cuộc cãi vã chấm dứt nhanh. Tôi đi ngủ, tôi không
nghi ngờ gì.
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Sáng hôm sau tôi thấy mẹ tôi tay ôm bụng đi ra khỏi
nhà. Martial đi theo bà, bình thường ông hiếm khi ra
khỏi nhà ban ngày.
Mẹ tôi cố gắng cười với tôi:
– Lulu, con trông hai em giùm mẹ, mẹ bị thương khi
làm bếp tối hôm qua, bây giờ mẹ đi bệnh viện, không
sao đâu con.
Sau này tôi mới biết là không phải như vậy. Hai
người cãi vả khi Martial đang làm bếp. Ông có con
dao trong tay. Và con dao đâm vào bụng mẹ tôi. May
là không đụng vào chỗ hiểm. Nhưng hôm nay là con
dao. Ngày mai là cái gì đây?
***
Mấy ngày sau đó, mẹ tôi quyết định bỏ trốn. Bỏ trốn
lúc này không phải là vấn đề lớn với việc học vì
chúng tôi sắp nghỉ hè. Tôi là người để mẹ tâm sự.
Mẹ cho tôi biết bà rất lo vì không biết trước được
phản ứng của Martial. Mẹ nói với tôi:
– Phải đi trước khi ông biết.
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Ban đêm chúng tôi chuẩn bị mỗi người một xắc
đựng đồ đạc tối thiểu nhất. Sáng sớm hôm sau, mẹ
tôi kêu taxi, xe đậu trước cửa. Martial còn ngủ.
Mỗi người một xắc, chúng tôi kín đáo ra cửa. Mẹ tôi
đưa hai em vào xe, bà kêu tôi đi lấy cái xắc cuối cùng
bà để trước cửa. Tôi chạy như bay đi lấy, khi tôi cầm
cái xắc thì tôi run bần bật. Martial đang ở đó, ông
làm tôi hết hồn. Lúc đó tôi nghĩ ông sẽ đánh tôi, ông
sẽ làm một cái gì đó, tôi lặng người. Nhưng không có
gì, ông đóng sầm cửa lại. Hoảng vía, tôi lượm cái
xắc và chạy đến xe taxi. Chúng tôi đi không quay lại.
Có thể ông khựng lại vì ông sợ người tài
xế taxi chăng?
***
Mẹ tôi tìm một căn nhà nhỏ để thuê ở Nîmes. Căn
nhà không ở mặt tiền mà ở khuất đàng sau một
vườn hoa. Chúng tôi nghĩ mình đã ở chỗ khuất,
nhưng Martial tìm ra dễ dàng. Nếu không phải dễ với
một người trốn cảnh sát, thì cũng không phải dễ với
một bà mẹ đi trốn với năm đứa con.
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Nhưng những ngày sau khi “tìm lại nhau” thì Martial
bị bắt trong một lần kiểm soát lưu thông và ông bị tù.
Trong thời gian đầu tôi nghĩ, thế là hết, mình sẽ được
yên. Rồi tôi tự hỏi: “Đến khi ông ra tù thì sao? Chẳng
lẽ mình lại sống như trước?” Dĩ nhiên mẹ tôi phải giải
quyết vấn đề này. Mẹ tôi không may trên đường tình
nhưng bà lại có một quả tim yêu người vô biên, bà
luôn sẵn sàng giúp đỡ những người khốn cùng,
những người đau khổ. Sự đau khổ không làm cho
một số người đối xử tốt với người chung quanh,
nhưng ở một số người khác, sự đau khổ lại khơi lên
dòng sông trắc ẩn, dòng sông này không ngừng
chảy. Mẹ tôi thuộc thể loại thứ hai này.
– Lulu, mẹ nghĩ mình không nên để mặc Martial trong
tù, ông cần đến chúng ta. Con sẽ thấy, rồi khi ra tù
ông sẽ biết ơn mình, và ông sẽ thay đổi hoàn toàn!
Con đồng ý mình đi thăm ông không?
Tôi suy nghĩ một chút. Điều mẹ nói có vẻ hợp lý:
“Martial sẽ cảm động khi mình không bỏ ông. Khi ông
ra tù ông sẽ dễ thương như thời gian đầu khi ông dắt
tôi đi nhặt cải xoong hay đi câu. Ông đã trả nợ xã hội,
ông sẽ đi làm bình thường và không có lý do gì để
ông uống rượu hay hung dữ nữa.”
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– Được mẹ ạ, con đồng ý.
Tôi còn nhớ như in lần đầu đi thăm ở nhà tù Nîmes.
Trời tháng 8 năm 1978 rất nóng. Chúng tôi chờ ngoài
nắng trước khi được vào. Không có một bóng cây
che nắng nào. Chúng tôi khoảng ba chục người chờ
phòng khách mở cửa. Thăm viếng bắt đầu từ 14 giờ.
Trước giờ thăm, một người canh tù xuống sân. Mọi
người chen nhau bám vào song sắt. Ông ở phía bên
kia. Ông thu may rủi mười thẻ căn cước, đó là mười
người đầu tiên. Những người khác phải chờ thêm
một đến hai giờ ngoài nắng. Vì sao họ không lên
chương trình như ở các tổ chức khác? Có thể ban
giám đốc nhà tù không nghĩ các gia đình tù nhân này
có thể giữ đúng giờ chăng. Mẹ tôi đã đến trước, bà
biết hệ thống này.
– Lulu, con cầm hai thẻ này và con bám vào thanh
sắt, con sẽ thấy mình sẽ được thăm đầu tiên.
Bà nói đúng. Khi người cai tù thấy cái đầu tóc vàng
của đứa bé mười hai tuổi, cánh tay giang ra, miệng
nở nụ cười giả tạo nhưng tôn trọng, hai con mắt van
xin làm cho băng đá cũng phải tan thì ông lấy hai thẻ
của tôi.
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Cứ mỗi chuyến thăm, tôi lại lặp lại bổn cũ và chúng
tôi luôn là người thăm đầu. Tôi học cách che giấu.
Mỗi lần như vậy tôi tự hào như thử tôi thắng một trò
chơi. Nhưng cùng lúc, tôi thấy nhục nhã, tôi thấy
mình như con thú trong sở thú. Người canh tù thật ra
cũng vui với chúng tôi, ông vui thấy chúng tôi bám
vào thanh sắt, chờ vào thiện tâm của ông: một ân
huệ nhỏ, một giấy khen đàng sau song sắt.
Khi tôi đi qua trước các người canh tù, trong bụng
tôi chửi bới họ với tất cả các tên loài chim mà tôi
biết. Đúng là một tổ chim linh!

9. Đời nghệ sĩ
Tháng 9, Martial vẫn còn ở tù. Mẹ tôi vừa mua căn
nhà gần tháp Magne ở Nîmes. Bà mua được nhờ
tiền truy lãnh tám năm an sinh gia đình mà đáng lý bà
được lãnh. Đối với người đàn bà đơn thân năm con
như thế là rất nhiều. Anh Babou tôi theo học khóa
đào tạo những người tháp tùng vòng đua xe đạp
nước Pháp ở Toulouse. Anh Cacou thì về nhà lại, tôi
quá vui mừng. Hai chúng tôi học lớp năm ở trường
trung học gần nhà. Chúng tôi học chung một lớp, tuy
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không mang tên họ chung nhưng chúng tôi tự hào là
anh em ruột chứ không phải “anh em ghẻ!”
Gập gà gập ghềnh, đời sống trở lại bình thường. Mẹ
tôi tìm được một việc làm nhỏ, bà giới thiệu các máy
may. Còn tôi, tôi gặp người nhiếp ảnh viên trong khu
phố, ông nhờ tôi giúp thành lập một đội bóng, ông
muốn đỡ đầu để có một ít quảng cáo. Tôi tìm được
một vài thằng bạn giỏi đá banh và thế là tôi bắt đầu
cuộc phiêu lưu mới: đá banh! Và đó là bước khởi
đầu của một niềm đam mê mà tôi không bao giờ bỏ.
Khi đi học về, vứt cặp xong là tôi chụp trái banh đập
đập vào tường nhà, ngay ngoài đường. Căn nhà
nghiêng nghiêng nên càng khó đập. Chân trái, chân
mặt, cú bóng… Tôi chơi hàng giờ mặc cho bà hàng
xóm bực mình.
Một đam mê khác của tôi là xe mô-tô. Bây giờ tôi
không còn bắt chước các anh hùng mô-tô mà tôi có
thể lái mô-tô. Khi mười tuổi, anh họ của tôi ở
Camargue đã cho tôi thử chiếc Suzuki 125. Hai chân
tôi chưa chấm đất. Muốn ngừng lại, tôi phải dựa vào
tường. Khi đến thành phố Nîmes, tôi chơi thân với
Cris, con trai của ông thợ làm bánh mì. Cris lớn tuổi
hơn tôi và có một chiếc xe 50 phân khối. Anh chở tôi
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đàng sau để đi xem các cuộc đua xe mô-tô quốc tế
ở Beaucaire. Thường thường anh để tôi lái chiếc
Béta AMX6, chuyện không đùa!
– Chiếc xe chạy 110 cây số/giờ không có vấn đề!
Tôi đã thấy. Tôi có cảm tưởng mình bay bổng khi tôi
quay tay ga đến số sáu. Ngày Cris quyết định mua
chiếc xe có phân khối mạnh hơn, anh đề nghị tôi
mua lại chiếc xe cũ của anh. Tôi mới 12 tuổi. Luật
cho phép ‘trẻ con’ mười bốn tuổi mới được lái,
nhưng luật hồi đó… Ngoài mọi mong chờ, mẹ tôi cho
tôi món quà ngoài tưởng tượng này, bà chịu trả tiền
mua chiếc mô-tô trong mơ này cho tôi!
Một trong các bãi tập chúng tôi mê là trại lính ở
Garrigue, gần Nîmes. Chúng tôi không có quyền đến
đó, có thể vì vậy mà chúng tôi thích nơi này. Đôi khi
các quân nhân bất ngờ đi nhiều xe đến để chận
chúng tôi lại. Cẩn thận cho ai có chiếc xe ngoài
luật… Đó là tôi. Cùng với một người bạn, chúng tôi
tìm cách tránh họ. Chúng tôi không đi cùng nhóm với
các bạn khác ở chiều ngược lại với lính, vì chúng tôi
biết họ thường để rào cản hơi xa một chút. Chúng tôi
phóng thẳng về phía họ, mặc kệ!
58

Khi về lại thành phố và khi đến đường Jean-Jaurès,
ngược với mọi người, tôi thích ngừng lại tối đa ở đèn
đỏ. Khi đèn xanh bật lên, tôi đề máy chạy với bánh
sau kiểu wheeling để lòe thiên hạ. Có một ngày nọ,
tôi chở Galinette đi một vòng. Đèn đỏ, đèn xanh,
chạy bánh sau, cứ như thế cho đến đèn đỏ kế tiếp.
– Em có thấy chạy bánh sau như thế này oai không?
Không trả lời! Tôi quay lại thì không có em tôi ngồi
trên xe! Em đã té ở đèn đỏ mà tôi không biết… May
là em không bị thương.
***
Thời đó tôi bắt đầu đi chơi với mấy cô như đa số con
trai chung quanh tôi. Rụt rè của thời Fanny chỉ còn là
kỷ niệm xa vời. Tôi có một vài thuận lợi trong việc
này, và tôi hưởng thời cơ. Một vài cô dễ gần, một vài
cô không dễ gần. Tôi đặc biệt để ý đến một cô xinh
đẹp, trông rất thể thao. Vấn đề là cô đang đi chơi với
một anh bạn khác trong trường. Nhưng tôi cóc cần,
tôi thích cô. Cô này có một cô bạn thân, và cô bạn
thân này thích tôi, nhưng tôi thấy cô không đẹp.
Trước tiên là tôi phớt lờ cô, nhưng sau thì tôi chịu,
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mục đích là để tới gần cô kia. Mưu chước của tôi có
kết quả. Tôi chinh phục được người đẹp của tôi
nhờ… đi vòng vòng!
Đó chỉ là tình yêu của tuổi vị thành niên, nếu so sánh
với một bàn tiệc, thì đây là bánh và thức ăn khai vị,
chúng tôi ngừng trước khi ăn món chính, gọi là
món… cự lại!
Chỉ sau này khi tôi trở lại, tôi mới hiểu, những gì lúc
đó tôi thấy là bình thường thì cũng đã là hơi quá, dù
sao là đối với tôi. Để là linh mục, tôi không nghĩ mình
là người theo phái ‘thanh giáo’, nhưng tôi nghĩ tôi đã
khám phá một cách sâu đậm, ngôn ngữ tình yêu tế
nhị đến như thế nào. Tôi nghĩ khi hai cơ thể phối hợp
với nhau, dù là ở đôi môi thì hai đời sống đã gặp
nhau và đã cho nhau. Và ở tuổi vị thành niên, chúng
ta hiếm khi nhận ra trọn tầm vóc, nét đẹp, tầm quan
trọng của một ơn như vậy, một sự trao đổi đời sống
như vậy. Ở Camargue, chúng tôi nhanh chóng học
được bài học, một kỵ sĩ không được leo lên con
ngựa trẻ, có thể rủi ro làm hư thận của nó và làm cho
nó phải bị vào lò hạ thịt. Rất nhiều trẻ vị thành niên
khi yêu quá sớm, có thể bị “bể thận yêu đương” và
rất nhiều người mang vết thương này trong suốt đời
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sống người lớn của họ, nhưng may mắn là không
phải ai cũng như vậy.
Chính trong thời gian Martial ở tù mà tôi bắt đầu
thách thức với luật pháp. Tất cả bắt đầu với anh
Cacou của tôi, một ngày nọ tôi thấy anh về nhà với
chiếc vợt ten-nít trong tay.
– Trời đất Cacou! Làm sao anh có chiếc vợt này?
– Dễ thôi, anh ăn cắp.
– Nhưng làm sao anh ăn cắp được?
– Thì anh ăn cắp! Anh vào cửa hàng, anh chọn một
cái rồi đi ra không trả tiền.
Tôi bối rối nhìn anh.
– Hả! Không ai chận anh sao?
– Bằng chứng nè…
Tôi ngẩn ngơ. Mọi sự có vẻ đơn giản. Tôi muốn bắt
chước. Nhưng thật sự tôi chẳng cần gì, tôi đã có
chiếc mô-tô, tôi đã có các cô bạn gái… Nhưng tôi
muốn nếm cảm giác mình là người “ngoài luật”.
61

Anh tôi giải thích làm thế nào để ăn cắp. Ở dưới phố
có một cửa hàng tương đối dễ ăn cắp. Quầy trả tiền
không ở cửa ra vào mà ở giữa các kệ hàng, chỉ cần
cả gan, đi ra như thử mình đã trả tiền. Thêm nữa hệ
thống bảo vệ ở đó không được chặt chẽ.
Ngày hôm sau tôi lượn lờ giữa các quầy hàng để tìm
món hàng mình thích. Sách hoạt hình. Tại sao
không? Tôi lật xem vài quyển và chọn quyển mình
thích. Tôi hơi lo nhưng tôi kềm lại được. Tôi làm ra
vẻ bình thản, và khi có đông người ở quầy trả tiền,
tôi cầm quyển sách trong tay, thong thả đi ra như
không có gì.
Thoát. Chờ một chút, tôi chỉ muốn ba chân bốn cẳng
chạy nhưng phải làm bộ đi như bình thường. Xong,
tôi thoát rọ. Tôi thành công. Niềm vui xâm chiếm tôi,
không phải vì tôi có quyển sách nhưng vì tôi cảm
thấy mình dũng cảm. Đối với tôi, lần ăn cắp đầu tiên
này có thể so sánh với thủ tục khai tâm của người
thổ dân In-điên khi trẻ con bước vào đời sống người
lớn: tôi cũng vậy, tôi là thành viên bộ lạc của tôi một
cách hơi đặc biệt.
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Tôi quay trở lại cửa hàng này mỗi tuần một lần trong
vòng hai đến ba tháng. Không phải lúc nào tôi cũng
ăn cắp. Đôi khi, tôi không thích ăn cắp. Tôi có cảm
tưởng mọi người nhìn tôi. Tôi đi ra lòng thất vọng,
như thử tôi thiếu can đảm.
Mẹ tôi không nghi ngờ gì, ít nhất cho đến ngày lễ các
bà Mẹ. Ngày hôm trước cùng với anh tôi, chúng tôi
chuẩn bị tặng bà một rừng hoa hái dưới con đường
của chúng tôi. Mẹ tôi rất mê hoa. Vậy là ban đêm
chúng tôi lấy cuốc xẻng túi xắc ra vườn hoa công
cộng. Sáng hôm sau mẹ tôi thấy dưới các cửa sổ
của bà cơ man nào là hoa đẹp rực rỡ trong máng
hoa.
– Các con của mẹ, các con thật đáng yêu! –
Dĩ nhiên mẹ tôi biết hoa này từ đâu đến, nhưng bà
không nói gì. Trước hết vì bà rất cảm động trước tình
yêu của con, sau đó thì bà cũng cảm thấy mình cùng
bộ lạc với con mình … và nhất là bà yêu hoa!
Lòng hâm mộ ăn cắp của tôi ngừng ở ngày anh tôi bị
bắt: cãi cọ với nhân viên an ninh, với cảnh sát, về
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đồn cảnh sát, một đêm bị giam… Ngưng hoàn toàn!
Chuyện này làm chúng tôi ngưng tất cả.

10.

Günter hay bí mật của gia đình

Cuối tháng 3 năm 1979, tôi bị một cú sốc mới, cú sốc
làm khuấy động đại dương đã dậy sóng trong cuộc
đời ngắn ngủi của tôi. Mẹ tôi kêu tôi ra nói:

– Lulu, con đến đây với mẹ, mình đi một vòng
Camargue.
– Vậy hả mẹ, vì sao?
– Mình đi dạo thôi!
Chúng tôi rời Nîmes và đi về phía Arles, lần theo con
đường đến vùng nước mặn Giraud rồi đến hồ
Vaccarès. Một bãi cát nhỏ dọc theo con đường. Mẹ
tôi ngừng lại.
– Mình không đến khu trang trại hả mẹ?
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– Không con ạ, mình ngừng ở đây. Mình nhìn mặt
trời lặn ở Vaccarès. Con sẽ thấy cảnh trí rất đẹp và
nhất là mẹ có chuyện quan trọng muốn nói với con…
Chúng tôi xuống xe và ngồi trên cát. Mặt trời đã
xuống thấp, màu đỏ chói của nó phản chiếu trên hồ
như một tấm gương thật lớn. Phong cảnh tuyệt đẹp,
dù sốt ruột chờ mẹ tôi nói nhưng tôi cũng thích ngắm
cảnh thiên nhiên quá đẹp này. Gió hiu hiu thổi nhẹ
trên đám sậy. Tôi thích nghe tiếng gió xào xạc êm
dịu. Đàng xa xa là các con thiên nga hồng bay trên
bầu trời xanh Camargue. Mẹ tôi nhặt cát trên tay, đôi
mắt bà nhìn mặt trời lặn xa hút. Còn tôi, tôi nhìn mẹ
tôi. Tôi tò mò. Bà không có cách kỳ lạ bí ẩn này. Tôi
cắt đứt bầu khí lạ lùng này:
– Mẹ, nhìn mặt trời lặn ở Vaccarès quá đẹp, nhưng
không phải là lần đầu tiên con nhìn. Vậy mình vào đề
đi, mẹ có chuyện gì quan trọng nói với con mà mẹ
đem con ra đây?
– Lulu à, chuyện mẹ sắp nói với con… không phải
dễ. Mẹ trả lời tôi nhưng vẫn tiếp tục nhìn về chân
trời. Đó là chuyện của cha con.
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– Cha con?
Mẹ sẽ nói gì với tôi đây? Bà có thêm tin gì mới? Có
thể bà biết cha đang ở đâu. Tôi luôn kiên nghị trong
các quyết tâm của mình. Từ lâu tôi đã rất giận ông,
có thể bây giờ càng giận hơn. Nếu ông không bỏ mẹ
tôi thì hẳn bà đã không gặp Martial và tất cả những gì
đã xảy ra sau đó. Nhưng tôi chưa sẵn sàng để gặp
ông, chưa phải lúc này.
Mẹ tôi quay về phía tôi, bà dịu dàng nói:
– Cha của con không phải là người như con nghĩ.
Lulu à, thật ra con không có cùng một cha với hai em
con.
– Mẹ nói gì?
– Đúng, mẹ biết. Mẹ hiểu con ngạc nhiên, nhưng con
nghe rõ: con không có cùng một cha với hai em con.
Tôi cúi đầu xuống, ấn hai chân lún sâu trong cát. Tôi
không hiểu gì hết. Tôi nhìn mẹ tôi:
– Mẹ phải giải thích cho con hiểu!

66

– Mẹ sẽ giải thích. Mẹ dắt con ra đây là vì vậy. Mẹ sẽ
giải thích hết. Cha con là người Đức, ông tên là
Günter.
– Mẹ nói gì?
– Günter. Con biết đó, sau khi sinh anh Cacou, mẹ
với cha của hai anh con xa nhau. Mẹ về sống ở
Camargue với hai anh con. Một ngày nọ, có một
người đến trang trại. Và đó là… Con sinh tháng 4
năm 1966… Khi đó là mùa xuân năm 1965, đúng một
năm trước khi con sinh. Ông xin mẹ có thể cho ông
ở lại, ít nhất là một đêm. Mẹ chấp nhận. Ông cao to,
tóc vàng, khoảng ba mươi tuổi. Ông rất vạm vỡ vì
ông vừa ở trong Binh đoàn Lê dương Pháp. Ở đó,
ông muốn học tiếng Pháp. Đó là một người rất đẹp.
Ngày hôm sau ông và mẹ nói chuyện rất nhiều. Vào
thời gian đó, mẹ muốn mở một quán rượu ở trang
trại. Ông là người không ở trong khu vực này. Mẹ
nghĩ như vậy thì tốt vì ông sẽ giúp mẹ kiếm tiền nuôi
hai anh con. Günter đề nghị ở lại để giúp mẹ. Chỉ
trong vài ngày ông tụ họp được một nhóm thợ. Và
nhanh chóng, ông chinh phục được quả tim của mẹ.
Ông rất dễ thương với mẹ và hai anh con…
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Tôi không còn nhìn mẹ tôi, ánh mắt tôi mất hút về
phía chân trời. Còn mẹ tôi thì ngược lại, bà quan sát
từng phản ứng của tôi. Bà do dự một chút rồi tiếp
tục:
– Về phần mẹ, từ khi mẹ xa cha của hai anh con, mẹ
không chịu đựng được các căng thẳng gia đình. Mẹ
muốn bước đi một bước mới. Mẹ đề nghị đi theo
Günter qua Đức để sống với ông. Nhưng khi ở đó thì
tình trạng trở nên xấu. Mẹ trở về lại Pháp. Chỉ sau khi
trở về mẹ mới biết mình mang thai. Mẹ chờ đứa con
thứ ba. Đó là con…
– Mẹ có nói với ông không?
– Có, nhưng sau đó… Còn không nói ngay lập tức.
– Nhưng tại sao?
– Hoàn cảnh của mẹ lúc đó phức tạp. Mẹ đang ly dị.
Mẹ mang thai với người mà mẹ vừa ly dị sao. Vì thế
mẹ phải cáng đáng một mình. May là có dì Odile ở
đó với mẹ, nếu không…
Dì Odile là một phụ nữ phi thường. Dì giúp mẹ tôi rất
nhiều khi mẹ tôi ở tuổi vị thành niên, vì khi đó bà
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ngoại tôi bị sưng màng não và bị mù. Dì Odile là bà
mẹ thứ nhì của mẹ tôi.
– Nhưng mẹ cũng báo cho cha của con biết là mẹ
sắp sinh em bé, ông không bao giờ tìm gặp lại mẹ
sao?
– Có, nhưng lúc đó mẹ lại đang ở với cha của hai em
gái con. Günter có đến thăm con một lần khi nhà
mình có tiệm ăn ở Cévennes. Con còn nhỏ. Ông ở
chơi với con một giờ rồi ông đi. Từ đó mẹ không có
tin ông.
Như thế cha của tôi đã không hoàn toàn bỏ tôi như
tôi vẫn nghĩ. Ông xa mẹ tôi nhưng ông không biết tôi
ra đời. Hơi ngoài ý muốn của ông. Ngay lập tức,
những ý tưởng xấu về cha tôi biến mất, thật ra đó là
người cha của hai em tôi. Một gánh nặng khổng lồ đã
được cất đi. Nhưng còn một gánh nặng khác đè lên
vai tôi: Günter ở đâu? Làm sao tìm ra ông?
Bỗng nhiên tôi hiểu vì sao tôi là người duy nhất tóc
vàng trong năm anh em: tôi là con vịt xấu! Tôi là con
hoang! Một đứa bé mà người ta giấu người chung
quanh nguồn gốc của nó. Mọi người nghĩ tôi là con
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cùng cha với hai em tôi. Con hoang! Từ đó chữ này
làm cho tôi đau mỗi khi nghe có ai nói trong lớp học
hay ở chỗ khác. Tôi cảm thấy lòng bị siết lại như
những lần phải điền vào ô tên cha là “vô danh”. Bây
giờ lòng tôi bị siết lại thêm một lần nữa.
May là hai anh, hai em gái tôi không xem tôi là con
hoang. Ngược lại, khi anh em tôi nghe chuyện, họ lại
càng hỗ trợ tôi hơn. Tình thương của họ giúp tôi chịu
đựng được thực tế mới này trong đời. Chấp nhận
nó. Vượt lên nó.
Vài ngày sau khi được mẹ tôi cho biết chuyện, anh
Cacou mang đến cho tôi xem một tấm hình. Anh tình
cờ tìm thấy khi xếp các hộc tủ. Đó là tấm hình đen
trắng cũ: một người cao to tóc vàng. Ngay lập tức
Cacou nghĩ đó là cha tôi. Anh đi hỏi mẹ và mẹ xác
nhận.
– Lulu, em giữ tấm hình này, đó là của em. Hình của
cha em. Mẹ nói với anh như vậy.
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Tôi nhìn kỹ tấm hình. Đúng là cha tôi
đẹp thật. Nhưng đó chỉ là tấm hình. Tôi lưỡng lự
giữa ý muốn chôn chặt tấm hình này, xem đây chỉ là
mẫu giấy hoặc tiếp tục giữ hình ảnh của ông trong trí
tưởng tượng mênh mông của mình. Sau vài ngày suy
nghĩ, tôi chọn giải pháp thứ nhì. Trong một lần đi
Camargue trong một chiều lộng gió. Tôi ra bãi cát.
Chầm chậm tôi xé tấm hình: những mẫu giấy bay
theo gió. Một vài mẫu bay về hướng biển và bay ra
ngàn khơi. Các mẫu khác bay về đất liền và nhảy
trên cát như những cánh diều đứt dây. Cha tôi dù
ông ở đâu, sống hay chết, ông không bay đi. Tôi luôn
cất giữ hình ảnh ông trong lòng…

11.

Ra khỏi tù, vào trong địa ngục

Tháng 5 năm 1979 Martial ra khỏi nhà tù. Cáo buộc
duy nhất đối với ông là ông không chu cấp tiền
lương thực. Phần còn lại tôi nghe nói đến các vụ phá
hoại trong nhà kho nhưng không có bằng chứng.
Ông về căn nhà mẹ tôi mua trong thời gian ông ở tù.
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Chúng tôi không làm gì đặc biệt để ăn mừng, ông về
ở lại nhà chúng tôi. Như một sự việc.
Những ngày tháng trong tù làm cho ông buồn thảm.
Ông thô tục hơn, ông chửi mắng hàng xóm và điều
tôi lo sợ nhất đã xảy ra: ông bắt đầu hung dữ lại với
mẹ tôi. Chúng tôi hy vọng ông sẽ thay đổi khi ra tù…
Đúng, ông đã thay đổi, nhưng không thay đổi theo
hướng tốt. Ngay cả ông cũng không có một chút gì
tỏ ra biết ơn cho những lần chúng tôi thăm nuôi. Tôi
nghĩ chúng tôi đã ngu không bỏ rơi ông khi ông ở tù.
Nhưng lần này mẹ tôi không chờ để cớ sự xảy ra, bà
quyết định nhanh: chúng tôi phải đi trốn lại, đi càng
nhanh càng tốt.
Bà vào một bệnh viện ở Montpellier và để tôi và hai
em vào Trung tâm Y tế Xã hội (DDASS) ở Nîmes.
Trung tâm này không giống như trung tâm tôi đã đi
khi còn nhỏ. Đối với tôi trung tâm hồi đó như khu trại
hè. Còn bây giờ khi tôi đã mười ba tuổi, tôi ở chung
với các trẻ vị thành niên, chúng có tính tình đã rõ,
thường là hung dữ và xấu xa. Và tôi không thể tin
được khi tôi thấy một nhà giáo đồng tình với những
trò chơi xấu xa nhỏ bé của chúng…
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Tôi tiếp tục đi học ở trường ở phía bên kia thị trấn.
Một ngày nọ khi ra khỏi lớp, tôi đang đứng chờ xe
buýt thì có người đặt tay lên vai tôi. Tôi quay lại, đó là
Martial! Tôi ráng tách ra nhưng ông nắm vai tôi thật
chặt.
– Mẹ con đâu? ông lạnh lùng hỏi tôi.
– Con không biết, ông để con yên.
– Tôi có chuyện phải nói với mẹ con!
– Ông buông tôi ra!
– Nghe này, tôi không muốn làm cho con đau, con
chỉ nói với mẹ là tôi muốn nói chuyện với bà. Nói bà
gọi cho tôi.
Khi ông buông tôi ra, tôi chạy như bay không quay
lại. Tôi chạy hết hơi đến mức tôi chạy nhanh bằng xe
buýt, tôi đến trạm ngừng ở trung tâm cùng một lúc
với xe buýt. Một bà giáo ở đó. Tôi cần phải nói. Tôi
nói với bà:
– Bà biết không, con đã chạy theo cho đến trạm cuối
xe buýt…
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– Con điên chưa, con phí sức vô ích.
Bà không biết vì sao tôi khổ, tâm hồn tôi đóng băng
lại.
***
Mẹ tôi chịu gặp Martial. Để chắc chắn không gặp rắc
rối, bà nói tôi đi theo bà. Bà cho trung tâm biết tôi sẽ
ở lại đêm với bà. Vì Martial vẫn còn trú ở nhà tôi, mẹ
tôi giữ một phòng ở khách sạn. Sát bên cạnh có một
quán cà-phê. Và hai người sẽ gặp nhau ở quán này.
Nhiệm vụ của tôi đơn giản: tôi phải đến sau đó nửa
giờ, để thì giờ cho họ giải thích với nhau.
Tôi đến đúng giờ. Tôi rất lo, tim tôi đập thình thịch.
Martial miễn cưỡng chào tôi. Hai người có vẻ yên.
Mẹ tôi nói:
– Lulu, mẹ sẽ đi với Martial. Con về khách sạn, mẹ sẽ
về sau. Tiền này con, con đi xem phim đi.
Tên khốn nạn này vẫn còn lèo lái mẹ tôi. Đây không
phải chuyện trong dự trù. Tôi phải đi theo để bảo vệ
mẹ tôi, không để bà rơi vào nanh vuốt của hắn thêm
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một lần nữa. Tôi quá giận. Tôi lườm mẹ tôi. Một sự
xúc phạm tuột ra khỏi miệng tôi:
– Mẹ ơi, mẹ thật ngốc!
Tôi lấy tiền và đi ngay, lòng tan nát. Tôi đi bộ rất lâu.
Tôi đi xem phim nhưng tôi không thấy gì hết. Tôi
không thể nào nhớ đó là phim cao bồi, phim trinh
thám hay phim kịch. Đầu óc tôi để ở chỗ khác, để ở
mẹ tôi, để ở ông Martial, người phá hủy đời sống
chúng tôi, khổ thay đó không phải là phim hư cấu.
Sáng sớm hôm sau mẹ tôi về khách sạn. Bà ngồi trên
mép giường và nhè nhẹ đánh thức tôi dậy. Mẹ muốn
xin lỗi tôi.
– Con khỏe không Lulu? Con ngủ ngon không?
– Được mẹ ạ.
– Con có đi xem phim không? Phim có hay không?
– Phim dở.
Tôi nhướng lên gối một chút để hôn mẹ tôi. Khi cúi
xuống hôn tôi, bà rên rên:
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– Mẹ đau à? Mẹ đau đâu?
Mẹ lắc đầu ra dấu không, nhưng bà nhìn tôi, gượng
gạo cười. Tôi nằn nì.
– Mẹ kể đi, chuyện gì đã xảy ra với Martial?
– Không tốt lắm. Mới đầu ông rất dễ thương với mẹ.
Mẹ tin ông, mẹ nghĩ mẹ có thể bắt đầu lại từ zéro.
Mẹ về nhà…
– Và rồi… mẹ kể tiếp đi.
– Và rồi ông bắt đầu hung bạo với mẹ. Lần này thì
ông làm quá, làm quá… Ông dùng báng
súng carbin đánh mẹ. Mẹ nghĩ mẹ bị gãy xương
sườn, mẹ đau lắm.
– Tên khốn kiếp, thật vậy à!
– Đúng vậy, khổ thiệt. Nhưng bây giờ mẹ hiểu.
Không còn gì nữa, đã trở nên nguy hiểm quá rồi.
Mình phải được cảnh sát bảo vệ. Con thay đồ nhanh,
mình ra đồn cảnh sát.
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Đồn cảnh sát không xa đây. Lần này tôi không chửi
họ nữa. Tôi cần họ, tôi trông cậy ở họ. Thật điên
khùng khi quan hệ của chúng tôi với nhà cầm quyền
lại thay đổi nhanh như thế. Tôi còn nhớ, tôi đã tìm
cách vi phạm luật.
Trước tiên nhân viên nhận lời khai bắt mẹ tôi phải đi
rọi phim. Có một phòng rọi phim ở trước mặt. Mẹ tôi
có ba xương sườn bị nứt. Trước khi đem phim về
đồn, mẹ tôi vào phòng điện thoại công cộng:
– Allô, Martial? Bà nói mà không chờ bên kia trả lời.
Lần này là chấm dứt. Tôi đã đến đồn cảnh sát. Cảnh
sát sẽ tới. Tôi khuyên anh đi trốn gấp.
Và bà gác máy. Năm phút sau chúng tôi về đồn cảnh
sát.
– Chúng ta đến ngay tại chỗ!
Khi nhân viên cảnh sát đứng dậy, một trong các
đồng nghiệp gọi ông lại:
– Nếu là Martial, thì anh mang súng đi, mình không
biết chuyện gì sẽ xảy ra! Anh có muốn tăng cường
không?
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– Không, không sao, sẽ ổn thôi.
Dĩ nhiên khi chúng tôi về nhà thì Martial đã ra đi.
Nhân viên cảnh sát trấn an chúng tôi, chúng tôi có
thể về nhà. Họ sẽ đi tuần thường xuyên và trong
trường hợp chúng tôi có gì thì gọi họ.
Và đúng vậy, chúng tôi gọi họ, một lần duy nhất và là
lần cuối cùng…

12.

MỘT PHÁT ĐẠN VÀO TIM

Về Martial, chúng tôi không có một tin tức nào cho
đến một buổi chiều tháng 11 năm 1979. Chúng tôi tất
cả ở nhà: mẹ tôi, anh Cacou và hai em gái tôi. Anh cả
tôi vẫn ở Toulouse. Bạn bè vừa đến ăn tối. Họ vừa đi
thì có người bấm chuông. Tôi nhìn qua cửa sổ. Trời
tối đen nhưng ánh sáng của ngọn đèn đường cho
thấy được người khách đến thăm trễ này: Martial…
Mẹ tôi cũng nhận ra ngay. Bà do dự nhưng cuối cùng
bà đi xuống. Cùng với anh Cacou, chúng tôi vào
phòng nhìn xuống sân, cẩn thận không bật đèn. Anh
tôi lấy khẩu súng carbin ra. Chúng tôi ngồi xổm quan
sát qua cửa sổ.
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Mẹ tôi mở cổng nhưng bà thận trọng đứng trong sân
còn Martial ở ngoài đường. Hai người trao đổi vài
câu. Rồi mẹ tôi đóng cổng lại và vào nhà. Martial biến
mất khỏi tầm nhìn của chúng tôi. Chúng tôi đứng dậy
đi về phía mẹ tôi, mẹ đang lên cầu thang.
– Ông ấy muốn gì? Anh tôi hỏi.
– Mẹ không biết… Ông không được khỏe, ông đến
chào từ giã mẹ. Mẹ sợ ông làm chuyện gì đó điên
khùng.
Tôi bảo mẹ tôi đợi, tôi sẽ điện thoại…
Đột nhiên một tiếng nổ không khốc vang lên trong
đêm tối.
Chúng tôi lặng người. Mẹ tôi chạy ra cửa sổ bếp đối
diện với đường.
– Lạy Chúa tôi, Martial!
Mẹ tôi muốn chạy xuống nhưng hai anh em tôi chặn
lại.
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– Mẹ, mẹ không được đi, mẹ nghe không? Mẹ không
được đi!
Chúng tôi rất cương quyết nên mẹ không nằn nì. Anh
tôi ra cửa sổ nhìn, trong khi tôi chặn mẹ tôi lại. Rồi
đến lượt tôi ra cửa sổ nhìn. Tôi thấy Martial ở vỉa hè
đối diện. Ông ngồi dưới chân cột đèn đối diện nhà
tôi. Hai chân duỗi dài theo rãnh lề đường. Đầu
nghiêng xuống. Ông vừa bắn một phát vào tim.
Chúng tôi gọi xe cứu thương và cảnh sát. Rồi chúng
tôi xuống lề đường.
Chúng tôi đi nhanh đến gần Martial, vừa đi vừa sợ.
Khẩu súng của ông ở gần đùi. Ông yếu ớt nói với mẹ
tôi:
– Không phải lỗi của em, không phải lỗi của em…
– Lulu đi kiếm một xô nước, nhanh lên con!
Tôi mang theo cái khăn. Bà chặm máu cho ông. Bà
nói với ông. Cảnh sát đến. Ánh đèn xe cứu thương
nhấp nháy trên các bức tường của con đường, một
con đường bình thường yên tịnh. Trong chốc lát,
Martial nằm dài trên băng ca và mất hút trong xe cứu
thương.
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Mẹ tôi không còn hồn vía, bà đến đồn cảnh sát sau
khi giao hai em gái tôi cho anh Cacou và tôi trông; hai
em tôi hoảng sợ ở trong phòng. Chúng tôi về lại nhà.
Tiếng phát súng nổ vẫn còn vang lên trong lòng tôi.
Hình ảnh cơ thể đẫm máu của Martial quay vòng
vòng trong đầu tôi. Ông có sống được không? Còn
mẹ tôi thì sao? Cảnh sát sẽ làm gì với mẹ tôi? Tôi
không ngủ được, một đêm thức trắng, đúng hơn là
một đêm đỏ. Máu đỏ.
***
Sáng hôm sau mẹ tôi từ đồn cảnh sát về. Tôi chờ
mẹ, tôi muốn biết:
– Chuyện gì vậy mẹ?
Bà ngập ngừng trả lời tôi. Bà biết mối dây liên hệ đặc
biệt của tôi với Martial. Dù người đàn ông này đã làm
cho nhà tôi khổ, nhưng với tôi, ông là người đàn ông
duy nhất có những quan tâm của người cha:
– Martial đã chết. Ông chết trên xe cứu thương. Ông
bắn một phát vào tim, ông biết chắc chắn là ông
chết.
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Tôi buồn, nhưng đó không phải là cảm giác chi phối
tôi lúc đó. Trong thâm tâm tôi, tôi phải thú nhận là tôi
cảm thấy nhẹ nhõm. Lần này tôi biết, sẽ không còn
những cú đấm, không còn những cơn sợ hoảng,
không còn cảnh chạy trốn hay phải vào bệnh viện.
Bóng của găng-tơ Martial không còn lởn vởn trong
nhà.
***
Trong ngày hôm đó, nhân viên đồn cảnh sát đến tìm
Cacou và tôi để đưa chúng tôi về đồn. Ông ấy thiện
cảm, để làm chúng tôi khuây khỏa ông bật còi hụ
chiếc xe Peugeot 204 đen của ông. Hai cái đầu tóc
vàng, tóc nâu của chúng tôi nhô lên quá băng sau.
Chúng tôi nghĩ mình là Starsky và Hutch.
Khi lấy lời khai chúng tôi, các nhân viên cảnh sát thay
phiên vào văn phòng. Họ ngồi ở một góc bàn, tay
cầm ly cà-phê, tay cầm điếu thuốc. Trông đẹp hơn
trong phim!
Ngày hôm sau mẹ tôi nhờ tôi chùi vết máu ở lề
đường. Một tay cầm xô nước, tay kia cầm bàn chải
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tôi xuống đường. Tôi đến gần cột đèn đối diện nhà.
Tôi dừng lại trước vết máu.
Tôi nhớ lại cảnh này. Đúng hơn là tôi nghe. Một tiếng
nổ chát chúa khô khan, một lời nói cuối cùng của
Martial, đèn pha, còi hú… Lòng tôi thắt lại. “Khi tôi
nghĩ ông muốn nuôi tôi, tôi xém mang tên họ của
ông…”
Tôi làm việc để đuổi những tư tưởng này ra khỏi đầu.
Chùi máu, chùi vết tích, xóa hẳn để có thể bắt đầu lại
từ zéro. Tôi nhúng bàn chải vào xô nước, tôi kỳ cọ
thật mạnh. Phần lớn máu chảy vào rãnh, nhưng vết
dơ vẫn còn thấy rõ. Tôi kỳ cọ mạnh nữa, mạnh
nữa… Nhưng không thể nào hơn được! Máu thấm
vào xi măng và in lên như bức khảm. Một bức khảm
bất hạnh.
Khi tôi vào nhà, mẹ tôi đang ở phòng ăn, bà xếp áo
quần một cách máy móc.
– Con không tài nào xóa được vết máu, tôi khó chịu
nói với mẹ tôi.
Mẹ không quay đầu lại, mẹ tiếp tục công việc máy
móc của bà. Đầu óc bà ở chỗ khác.
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– Mẹ, con đang nói chuyện với mẹ!
– Ồ, mẹ xin lỗi con, mẹ xin lỗi con, mẹ tôi hơi ngượng
nghịu khi trả lời tôi. Vết máu không sạch à? Không
sao, với thời gian nó sẽ sạch.
– Đúng… Hy vọng vậy… Mẹ, nói đi mẹ, mẹ có thấy
những chuyện xảy ra với mình là khùng không?
Lần này thì mẹ tôi ngừng lại.
– Con muốn nói gì?
– Thì con muốn nói, tất cả những cảnh khổ não này…
Với cha ruột của con cho đến chuyện Martial tự tử
hôm qua… mẹ không thấy là nhiều sao?
Mẹ tôi ngừng xếp áo quần, bà im lặng. Rồi bà nhìn
thẳng vào mắt tôi:
– Con thấy như vậy là quá nhiều sao? Con hãy nghĩ
đến các em bé trong thời gian chiến tranh ở Việt
Nam, các em đã thấy cả gia đình bị tiêu hủy dưới làn
bom, các em trơ trọi một mình trên đời, không còn
ai… Con đã sống bên cạnh các em này chưa?
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Câu trả lời của mẹ làm tôi không nói gì được. Bức
hình nổi tiếng của em bé gái Việt Nam trần truồng
chạy trốn bom đến trong tâm trí tôi. Tội nghiệp em
bé! Đúng, đúng, tôi không có quyền than phiền! Phải
nghiến răng lại để sống, tôi phải cáng đáng số phận
của tôi.
13.

Ngoài kiểm soát của tôi, xa kiểm soát của Ngài.

Mùa đông năm 1979, nhiều tháng sau vụ tự tử của
Martial, chúng tôi cố gắng trở lại đời sống bình
thường. Dĩ nhiên không phải dễ. Chúng tôi rời nhà ở
khu tháp Magne. Mỗi ngày đi qua vết máu nhắc
chúng tôi nhớ lại kỷ niệm dai dẳng này.
Mẹ tôi muốn cho thuê căn nhà này và chúng tôi đến
ở trọ nhà cô bạn Hélène của bà, cô ở trong chung cư
nhà cho thuê giá rẻ của nhà nước ở khu vực vùng
cao thành phố Nîmes. Cũng như Babou, anh Cacou
đi thực tập. Tôi ở nhà với mẹ và hai em gái. Hélène
trẻ hơn mẹ tôi mười mấy tuổi nhưng hai người rất
hợp nhau. Tôi, tôi biết cô Hélène từ lâu. Cô giống
như chị họ của tôi. Trong giai đoạn khó khăn này, cô
giúp gia đình tôi rất nhiều.
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Chính cô đã dạy cho tôi lái xe khi tôi còn rất trẻ. Đó là
lần đi chơi ở Camargue trên bãi Beauduc. Nếu cô
biết chuyện này! Trong thời gian tôi trọ nhà cô, một
trong các người hàng xóm đến nhờ cô một việc. Ông
tên là Momo, ông đến hỏi xem cô Hélène có cho ông
mượn xe để đi mua đồ đạc không. Cô bằng lòng.
– Lulu, con đi theo ông Momo để giúp ông một tay.
Chúng tôi đi đến tiệm. Chúng tôi chất đầy xe và khi
đến nhà ông thì tôi phụ chất đồ xuống. Momo phải
trả xe và ông không thích đi bộ về.
– Lulu, con biết lái xe không? Ông hỏi tôi ra vẻ đồng
tình.
– Đương nhiên, con biết chứ! Tôi trả lời ông, với đứa
bé mười ba tuổi, câu trả lời này thật ngớ ngẩn!
– Vậy thì chìa khóa đây, con lái xe về. Con chỉ cần
nói với Hélène là tôi để xe ở đó và không có thì giờ
lên cám ơn cô vì tôi bị trễ rồi. Được chứ?
– Ông nói được chuyện gì?
– Chuyện này giữa hai người mình với nhau!
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– Dĩ nhiên là được, nhưng ông nghĩ gì? Con kể
chuyện này trên báo sao?
Tôi lấy chìa khóa và chạy như bay xuống nhà. Tôi lên
xe, mở công-tắc và chạy! Hà hà, bây giờ không ai
canh tôi, tôi có thể phóng nhanh một chút. Đúng vậy,
xe hơi ngon lành hơn xe mô-tô. Đến bùng binh thì
hơi khó một chút, bánh xe rít lên. Mẹ kiếp! Tuy nhiên
tôi không được để mọi người chú ý, thêm nữa là xế
trưa có thể cảnh sát đang ngủ trưa. Vừa lái, tôi vừa
nghĩ đến mồm miệng của “mấy ông cớm”, Martial gọi
cảnh sát là ‘cớm’, từ vựng của ông vẫn còn trong
đầu tôi, họ vừa đến chặn tôi:
– Xin trình bằng lái xe!
– Hen… Tôi không có.
– Vì sao?
– Tôi mới mười ba tuổi thưa ông!
– Ra khỏi xe ngay lập tức! Để tay lên mui xe, chân
dang rộng ra và thế này, thế này…
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Tôi bật cười! Nhưng không nên chọc phá quỷ nhiều
quá, giữa hư cấu và chuyện thật, đôi khi chỉ cách
nhau có một bước. Thế là tôi đi về.
Tôi đỗ chiếc xe Ferrari kiểu Renault 5 và tôi vào nhà,
quá mệt mỏi.
– Đây Hélène, ông Momo nhờ con đưa chìa khóa cho
cô.
– Mọi chuyện tốt đẹp chứ?
– Dạ, tốt đẹp, chẳng có gì.
Nếu tôi kiểm soát được chiếc xe của mình, nhưng
mẹ tôi, bà không kiểm soát gì được tôi. Tôi đang ở
tuổi vị thành niên dữ dội và giữa hai mẹ con không
có một cái gì chạy. Đi học về là tôi gây mẹ tôi liền,
như thử tôi đóng thế vai cho Martial. Hélène cố gắng
làm cho tôi dịu xuống, nhưng không phải dễ. Tôi dị
ứng với bất cứ lời nói nào của mẹ và nhất là mẹ
đừng ra lệnh cho tôi.
Trong những ngày nghỉ tháng hai năm 1980, thừa cơ
hội này, tôi tung hoành với đời sống riêng nho nhỏ
của mình. Tôi muốn độc lập. Tôi đến nhà bạn, tôi
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không bao giờ nói tôi đi đâu, lúc nào về. Đôi khi tôi
về trễ, đôi khi tôi không về. Tôi ngủ lang. Tôi lui tới
một nhóm sinh viên lớn tuổi hơn tôi. Tôi không đụng
đến ma túy vì tôi không bị thu hút bởi ma túy. Nhưng
tôi hút thuốc lá để làm người lớn. Tôi có người bạn
mà cha là nhà giáo, thỉnh thoảng ông đem về nhà các
xe gắn máy ăn cắp bị tịch thu. Với thằng bạn này,
chúng tôi thử ê-te, chúng tôi đem xe đi xa mấy trăm
mét cho đến khi máy tắt để giải trí. Còn với mấy cô
thì tôi đi xem phim và… đi chỗ khác. Buổi chiều khi
về nhà, tôi không nói chuyện với mẹ tôi. Tôi biết chỉ
cần nói vài câu là gây chuyện.
Và đó là chuyện đã xảy ra chiều hôm đó. Như vậy là
đã hai đêm tôi không về nhà.
– Con lại ở đâu nữa? Mẹ lạnh lùng hỏi tôi.
– Không việc gì đến mẹ!
– Đó là việc của mẹ, mẹ là mẹ của con!
– Vậy mới là vấn đề.
– Con nói gì? Lặp lại nghe coi!
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Bà tức lên. Tôi không muốn cãi. Tôi rút lui. Tôi đi ra,
đóng sầm cửa lại, mẹ đi theo tôi. Tôi đã ở trước cửa
thang máy.
– René-Luc, trở lại đây!
Tôi không thèm nghe. Thang máy đến. Tôi vào bên
trong. Mẹ vào sau tôi.
– René-Luc, đi ra khỏi đây, về nhà ngay! Mẹ tôi nói
mạnh.
Tôi quay lại mẹ tôi và một cơn giận dữ dội bùng lên.
Tôi nắm cổ áo mẹ và dí bà thật mạnh vào thành
thang máy. Tôi gần như nhấc bổng bà. Tia mắt của
tôi đầy hận thù. Nghiến răng lại tôi nói với bà như
một tay bốc-xơ:
– Mẹ, mẹ để yên cho con, mẹ nghe không?
Mẹ tôi rụng rời. Trong ánh mắt của bà, tôi đọc được
sự sợ hãi. Bà không nói được chữ nào. Tôi buông bà
ra. Vừa tựa vào thành thang máy, bà vừa đi ra. Bà
vừa đi vừa nhìn tôi, như thử bà sợ bị phản bội. Cánh
cửa đóng lại.
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Tôi không cảm thấy hãnh diện cũng không thấy xấu
hổ. Tim tôi đập mạnh và thắt lại, tôi có cảm tưởng
như mình kiểm soát được tình huống. Không ai nói
cho tôi biết tôi phải làm gì.
Đó là lần đầu tiên tôi mạnh tay với mẹ. Và đó cũng là
lần cuối cùng. Tôi không kiểm soát được tôi. Tôi ở
ngoài Chúa. Và chính Chúa là người mà bây giờ tôi
muốn nói với Ngài.
14.

NICKY CRUZ

Một tháng nữa tôi sẽ mười bốn tuổi. Mẹ tôi gặp một
phụ nữ, người đóng vai trò chủ yếu trong đời tôi. Bà
tên là Marie-Dominique và ở Nîmes. Bà có đức tin
mạnh và ở trong phong trào Canh tân Đặc sủng. Bà
và mẹ tôi hợp nhau ngay lập tức. Bà MarieDominique kể cho mẹ tôi nghe có một buổi nói
chuyện sẽ tổ chức ở Montpellier: mục sư tin lành
Nicky Cruz, một cựu sếp găng-tơ ở New York sẽ nói
chứng từ của ông ở Dinh Thể thao. Bà MarieDominique đề nghị đi theo mẹ tôi. Mẹ tôi thật sự
không mấy quan tâm đến những chuyện này. Nhưng
bà nghĩ đến tôi. Martial là mẫu hình đàn ông duy nhất
trong đời tôi cho đến lúc đó. Tôi bị tác động và khổ
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thay, cách xử sự của tôi lại bắt chước ông thấy rõ và
rất nhanh. Mẹ tôi thấy tác hại của việc này và rất lo.
Bà nghĩ, gặp một người có quá khứ giống như
Martial, nhưng họ lại thoát ra được chắc sẽ có thể
giúp được tôi.
Về nhà, bà kêu tôi ra nói chuyện:
– René-Luc, mẹ phải nói với con chuyện này.
– Lại chuyện gì nữa đây?
– Con nghe mẹ, mẹ vừa gặp một bà rất dễ thương.
Bà kể cho mẹ nghe có một sếp găng-tơ của New
York sẽ đến nói chuyện ở Montpellier. Ông đến để kể
câu chuyện đời của ông, để giải thích những chuyện
ở trong băng đảng. Bà đề nghị đi theo mình, con có
thích đi không?
– Một sếp găng-tơ New York? Ồ, con thích là cái
chắc!
Mẹ tôi ngắm đúng. Bà không nói bây giờ ông này là
mục sư tin lành và đến để nói về Chúa. Dù sao bà
cũng không biết chuyện này có làm cho tôi bực mình
không, vì cho đến giờ phút này, ngoài một vài khái
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niệm rất mơ hồ về đạo do mẹ đỡ đầu của tôi nói, còn
ngoài ra tôi chẳng biết gì về đạo. Nhưng chuyện
chắc chắn là tôi rất muốn nghe sếp băng đảng thứ
thiệt nói chuyện!
Vậy là ngày định mệnh 19 tháng 3 năm 1980 bà
Marie-Dominique cùng đi với chúng tôi đến
Montpellier. Có cả hàng ngàn người ở Dinh Thể thao.
Chúng tôi ngồi trên bậc. Tôi luôn xung đột với mẹ tôi.
Tôi hơi xấu hổ khi ngồi gần bà. Tôi ngồi cách bà
mười mấy mét. Bà không tìm cách giữ lại tôi, lúc này
không phải là lúc tạo thêm một xung đột mới…
Người đến nghe rất đông. Tôi nhìn bục sân khấu ở
dưới thấp. Có một dàn nhạc và một nữ ca sĩ đang
hát. Các bài hát êm dịu dễ nghe. Tôi tìm ông
Nicky sếp băng đảng. Trên bục có bốn, năm người
ngồi, ai cũng mặc áo vét thắt cà-vạt Rõ ràng ông
Nicky không ở trong số này. Có thể đây là các nhà
báo hay ông thị trưởng. Cũng buồn cuời nếu ông thị
trưởng phải thân chinh đến đây để đón sếp băng
đảng New York.
Sau mười lăm phút thì nhạc ngừng. Một trong các
ông lên nói, ông nói vài lời chào hỏi, rồi ông hướng
về cử tọa:
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– Kính thưa quý ông bà, chúng tôi hân hạnh giới
thiệu ông Nicky Cruz. Ông Nicky Cruz đứng dậy. Ông
là một trong những người đang ngồi. Mọi người vỗ
tay. Tôi thì không. Tôi thất vọng, tôi không nghĩ
một sếp băng đảng lại mặc vét. Người ta lừa tôi!
Nicky đến gần máy vi âm. Ông tương đối cao, tóc
đen, nước da mờ mờ. Ông có thể đóng
trong Scarface. Ông bắt đầu kể chuyện đời mình
bằng tiếng Anh, có người dịch ra tiếng Pháp. Giọng
của ông vừa trầm vừa nhẹ nhàng.
Nhanh chóng tôi quên vấn đề áo vét, tôi mê mẩn
nghe ông. Những gì ông sống thật khủng khiếp, ông
chìm trong địa ngục và trong bạo lực. Ông sinh ở
Porto Rico. Khi mười ba tuổi ông đến khu phố Bronx,
New York. Ông gia nhập băng đảng Mau Mau. Vài cú
dao, ông trở thành sếp và được mọi người công
nhận.
Nicky kể cho chúng tôi nghe những giờ đen tối trong
cuộc đời ông, ông đã giết người như thế nào khi ông
mới hơn tuổi tôi một chút. Rồi ông nhiệt thành nói
đến mục sư David Wilkerson, người đến khu phố
Bronx để làm chứng cho Chúa. Nicky đã chống cự
mãnh liệt khi nghe mục sư David nói “Chúa Giêsu
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yêu thương mình”, cho đến ngày ông chấp nhận
Chúa Giêsu là người cứu đời ông. Bây giờ ông là
mục sư. Vậy ông mặc vét là chuyện hợp lý.
Nicky xác quyết nói với chúng tôi về Chúa Giêsu.
Chúng ta không thấy Chúa Giêsu bằng mắt trần
nhưng Ngài hiện diện bằng Thần Khí của Ngài. Chúa
Giêsu có thể thay đổi cuộc đời chúng ta như đã thay
đổi cuộc đời của ông. Nhưng để được thay đổi phải
có một điều kiện: chúng ta phải xin Chúa hành động
trên chúng ta vì Chúa Giêsu cực kỳ tôn trọng tự do
của chúng ta. Nicky kết luận chứng từ của ông, ông
nói thẳng với chúng tôi:
– Tôi đã nói với Chúa Giêsu, “tôi yêu Ngài” và tâm
hồn tôi đã thay đổi. Cũng chính Chúa Giêsu này đã
thay đổi cuộc đời của Nicky Cruz, thì Ngài cũng sẽ
thay đổi cuộc đời của bạn. Tôi xin mời các bạn bước
một bước tiến đến Ngài, bước xuống bục và chúng
ta sẽ cùng nhau xin để các bạn có cuộc gặp gỡ với
Chúa Giêsu trong tâm hồn bạn. Chúng ta xin Chúa
Giêsu thay đổi cuộc đời của chúng ta.
Khi đó ban nhạc chơi nhạc rất nhẹ. Những người
ngồi trên bục đứng dậy. Một vài người nhắm mắt.
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Nicky cũng vậy. Một tay cầm máy vi âm và tiếp tục
nhẹ nhàng mời chúng tôi xuống bục. Tay kia ông giơ
lên, lòng bàn tay hướng về chúng tôi. Ông cầu
nguyện cho chúng tôi. Dần dần nhiều người đứng
dậy, họ đáp lời kêu gọi của ông.
Tôi hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng tôi
tuyệt đối tin tưởng ở người đàn ông này. Trong khi
ông nói về đời ông, nhiều đoạn tôi thấy mình trong
câu chuyện của ông, dù đời của ông thì nặng hơn
đời của tôi nhiều. Nhưng đúng vậy! Dù tôi trải qua
các biến cố ít đau khổ hơn ông, nhưng ông đã thoát
khỏi, tại sao tôi lại không? Tôi phải đón nhận Chúa
Giêsu vào đời tôi như ông đã đón nhận. Tôi quay lại
nhìn mẹ tôi nhưng có nhiều người nên tôi không thấy
bà. Càng lúc tôi càng muốn đi xuống bục. Dù sao
không phải lúc này là lúc tôi tự ngăn chận mình vì cái
nhìn của người khác, nhất là của mẹ tôi. Càng lúc
càng có nhiều người đi xuống, chỗ trước bục đã
đông người. Ở trên bậc cấp, cử tọa hát và cầu
nguyện. Tôi quay lại nhìn mẹ tôi, tôi cũng không thấy
bà. Quyết định, tôi đi xuống.
Tôi đến giữa những người đã ở trước bục. Tôi chen
để đến trước sân khấu. Nhiều người dễ thương để
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tôi đi qua, có người còn cười với tôi. Tôi muốn nhìn
ông Nicky cho gần. Và tôi đã nhìn được. Ông thì
không nhìn tôi vì hai mắt ông nhắm. Nét mặt ông hằn
rõ dấu vết của cuộc sống hung bạo đã qua, nhưng
gương mặt này toát ra một sự bình an, một sự dịu
dàng đáng kể. Tôi ngừng nhìn ông và tôi bắt chước
ông. Tôi nhắm mắt lại. Tôi muốn làm như ông, tôi cầu
nguyện. Tôi nghe ông cầu nguyện:
– Lạy Chúa Giêsu, con xin cầu nguyện! Lạy Chúa
Giêsu, xin Ngài ngự đến bây giờ, lấp trọn nơi này tình
yêu của Chúa, sức mạnh của Chúa. Xin Chúa chữa
lành các tâm hồn bị tổn thương, giải phóng tất cả
những ai bị trói buộc trong sợi dây của họ. Nếu Chúa
đã thay đổi con, xin Chúa thay đổi những ai đang ở
trước mặt con…
Các bài hát tiếp tục, mọi người cầu nguyện chung
quanh tôi. Khi đó tôi cũng bắt đầu cầu nguyện, tôi thì
thầm:
– Chúa Giêsu, Chúa đã thay đổi đời ông Nicky Cruz.
Con muốn biết Chúa. Con mở tâm hồn ra với Chúa.
Con cũng vậy, con muốn bắt đầu một cuộc đời khác.
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Từng giọt một, nước mắt trào ra, tôi không chặn
được, nước mắt lăn trên má. May là những người
chung quanh không ai biết tôi và mẹ tôi thì bà không
thấy. Kệ, tôi để nước mắt chảy…
Nước mắt… Từ ngày tôi trở lại, tôi thường nghe
trong các chứng từ trở lại: “Khi tôi gặp Chúa Giêsu,
khi lần đầu tiên tôi biết sự hiện diện của Thần Khí, tôi
khóc… Dù tôi rất ít khi khóc.” Như thế phải liên hệ
nước mắt với tác động của Thần Khí trên tâm hồn và
nghĩ nếu mình không khóc là mình chưa nhận ơn
Chúa Thánh Thần dồi dào. Nhưng cũng phải nhận ra,
nước mắt là tác động của Chúa biến đổi quả tim đá
của chúng ta thành quả tim bằng thịt.
Tôi nghĩ các đau khổ đã làm chai cứng tâm hồn tôi.
Từ lâu tôi không còn khóc. Khi Martial tự tử, tôi
không đổ một giọt nước mắt. Sáng hôm sau tôi đến
nhà xác. Mẹ tôi đã ở đó, bà khóc bên cạnh xác của
Martial. Khi bà thấy tôi, mẹ tôi ngưng khóc. Tôi đến
gần mẹ. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một xác chết. Tôi
sờ vào má ông: lạnh ngắt.
– Mẹ, mẹ thấy đó! tôi nói với mẹ vẻ ngạc nhiên. Như
con gà đông lạnh.
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Và đó sự nhạy cảm của tôi.
Và bây giờ Chúa đang phá vỡ…
Trong giây phút này, trong bầu khí cầu nguyện, nước
mắt chảy trên má tôi. Chúa đã tác động trong tôi.
Chiều hôm đó ở Montpellier và nhờ Nicky, tôi sống
cái mà người ta gọi là “ơn Chúa Thánh Thần tuôn
trào”. Chúa Thánh Thần như một sức thổi. Ngài có
thể ở trong chúng ta mà chúng ta không nhận ra. Và
rồi cánh cửa mở, mở cả cửa sổ và bỗng chốc chúng
ta cảm nhận sức thổi này thổi qua các bức tường
của chúng ta.
Tôi luôn giữ trong ký ức sự dịu dàng của giây phút
này, lần đầu tiên Chúa Thánh Thần ngự xuống trong
đời tôi. Số phận của tôi như các chong chóng bị rỉ
sét trên mái nhà, chong chóng của tôi còn bị kẹt, nó
chỉ quay về một trục, trục của băng giá và của lạnh
lẽo.
Chiều hôm đó, cái chong chóng đó đã được giải
thoát và nó đi về một hướng khác.
15.

Chiều hôm đó ở hang đá Đức Mẹ.
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Khi rời Montpellier, trên xe về Nîmes, bà MarieDominique hỏi mẹ tôi:
– Sao bạn thích không?
– Cũng được, mẹ tôi trả lời, dáng suy nghĩ.
Bà thích buổi nói chuyện nhưng cũng vậy vậy thôi.
Bà Marie-Dominique quay qua hỏi tôi:
– Còn con, René-Luc, con thích không?
– Cũng được! Thật kỳ quặc những gì con khám phá
chiều nay… Con thật sự muốn biết người đó nhiều
hơn.
– Ai? Nicky à?
– Không phải, Chúa Giêsu! Bác biết không, con nói
chuyện với Ngài trong lúc cầu nguyện. Đã có một cái
gì xảy ra… Con nghĩ Ngài nghe con.
Mẹ tôi quay qua nhìn tôi, chương trình của bà đã có
kết quả: bà dịu dàng cười với tôi.
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– Nếu con muốn, bác có thể giúp con. Con chỉ việc
đến nhóm cầu nguyện, bà Marie-Dominique đề nghị.
– Con đồng ý!
Vậy là bắt đầu đời sống kitô hữu mới của tôi. Mỗi
tuần một lần, bà Marie-Dominique đưa tôi đến nhóm
Canh tân Đặc sủng ở Tarascon. Có rất nhiều người ở
đây. Các bài hát nối tiếp nhau, có đàn ghi-ta và bộ gõ
đệm theo. Tôi khao khát muốn biết Chúa Giêsu và
muốn biết hết về Ngài. Tôi chăm chú nghe lời giảng
của người trưởng nhóm. Trên đường về, tôi hỏi bà
Marie-Dominique đủ thứ câu hỏi. Bà kiên nhẫn trả lời
tôi và cho tôi quyển Thánh Kinh, bà khuyến khích tôi
đọc. Và tôi đọc ngay, đọc với hết cả tâm trí tôi.
Bà Marie-Dominique khuyến khích tôi đi xem lễ. Vấn
đề là tôi không thuộc kinh nào ngoài “Kinh Kính
Mừng” mà tôi học khi còn ở Camargue và “Kinh Lạy
Cha” khi tôi ở nhà mẹ đỡ đầu của tôi. Một sự trùng
hợp may mắn, năm đó em gái Cricri của tôi ở nội trú
trong một gia đình ở Lozère, nơi em sắp chịu bao
đồng. Em chuẩn bị rất sốt sắng. Vì thế khi em về nhà
nghỉ lễ Phục Sinh, em rất ngạc nhiên thấy tôi bây giờ
quan tâm đến đạo. Em biết nhiều hơn tôi vì em đã
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học tất cả các “công thức”. Em trở thành giáo sư
dạy đạo cho tôi. Với rất nhiều kiên nhẫn và một chút
đùa nghịch, em dạy cho ông anh:
– Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô
cùng.
– Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô
cùng…
– Lạy Chúa, con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa
cùng Chúa…
– Lạy Chúa, con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa
cùng Chúa…
Bạn trai bạn gái của tôi đều ngạc nhiên. Càng ngày
chúng càng ít chơi với tôi. Tôi không có gì chống
chúng, nhưng quan tâm của tôi bây giờ hướng về
điều thiết yếu. Chỉ còn xe mô-tô và đá banh là tôi còn
để ý tới.
Sự biến đổi lớn nhất là trong quan hệ với mẹ tôi. Tất
cả chưa trở thành hoàn hảo ngay lập tức, nhưng
không còn như các tuần trước đây.
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Ba tháng sau khi tôi trở lại, tháng 6 năm 1980, bà
Marie-Dominique đề nghị tôi đi hành hương Lộ Đức
theo nhóm Hành hương Quốc tế Canh tân Đặc sủng.
Dĩ nhiên là tôi nhận lời.
Lộ Đức. Đương nhiên là tôi có nghe nói đến, nhưng
tôi chưa bao giờ tới. Chúng tôi dựng lều ở làng của
các người trẻ trên ngọn đồi nhìn xuống Đền thánh.
Bà Marie-Dominique đưa tôi đi xem Lộ Đức và kể
cho tôi nghe câu chuyện Đức Mẹ hiện ra. Tôi thấy cối
xay thời còn nhỏ Bernadette sống ở đây, tôi thấy cái
hang tối khi Đức Mẹ hiện ra. Ngay lập tức, tôi cảm
thông với Bernadette, có thể vì cả hai chúng tôi đều
mười bốn tuổi khi chúng tôi sống kinh nghiệm thiêng
liêng rất mạnh đã làm thay đổi đời sống chúng tôi.
Tất cả giống như Bernadette và với tất cả những
chuyện được ghi lại, chắc chắn, có một trước và một
sau khi ở hang đá. Vì Lộ Đức là nơi làm tôi xúc động
nhất. Ở đó tôi cảm nhận có một bình an xâm chiếm
lòng tôi không tả được, một sự hiện diện của tình dịu
dàng mà nếu không lạm dụng tôi có thể nói đó là “vô
tận”. Tôi thích đến đó và tôi hay đến khi có thể được.
Trong ngày chúng tôi có thì giờ để học hỏi và cầu
nguyện dưới căn lều lớn dựng lên ở cánh đồng
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trước mặt hang đá. Chúng tôi có cả ngàn người. Có
một bầu khí tuyệt vời, hồi đó tôi không biết là người
công giáo có những buổi tụ họp như vậy, vừa sốt
sắng vừa nồng ấm.
Người nói chuyện chính là linh mục người Canada
Emiliano Tardif 1, cha điều khiển các lời cầu nguyện
chữa lành. Vào cuối thánh lễ, cha cầm Mặt Nhật có
Mình Thánh Chúa đi giữa đám đông. Rất nhiều người
bệnh được lành. Một vài người lên máy vi âm làm
chứng ngay ngày hôm đó hoặc ngày hôm sau, sau
khi được bác sĩ kiểm chứng thật sự được chữa lành.
Đó là lần đầu tiên tôi thấy như vậy, nhưng tôi không
ngạc nhiên. Từ khi tôi đọc Phúc Âm, tôi khám phá có
nhiều câu chuyện kể phép lạ. Vì tôi tin Chúa Giêsu
luôn sống và đặc biệt có mặt trong Mình Thánh Chúa
nên tôi thấy việc Ngài tiếp tục hành động là chuyện
bình thường.
Bây giờ tôi mới thấy, tôi được may mắn đến như thế
nào khi thấy Quyền năng của Chúa thể hiện ngay từ
bước đầu trở lại của tôi. Đức tin của tôi được củng
cố sâu đậm. Các dấu chỉ không những cần thiết để
tin mà một vài dấu chỉ còn hữu ích. Chúa Giêsu đã
hiểu điều này, chính vì vậy lời giảng dạy của Ngài và
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của các thánh tông đồ thường kèm theo các dấu chỉ
và các chuyện phi thường. Tuy nhiên phải cẩn thận,
những người đi theo Ngài không được ngừng ở các
dấu chỉ, nhưng đi xa hơn, trong quan hệ với đức tin,
trong lắng nghe Lời Chúa, sự trở lại của quả tim, đời
sống cầu nguyện. Tôi khiêm tốn nhận, tôi không
ngừng lại ở các dấu chỉ, nhưng tôi tạ ơn đã có các
dấu chỉ trên con đường đức tin của tôi.
Bà Marie-Dominique tiếp tục theo dõi tiến trình thiêng
liêng của tôi. Tuy vậy sau khi trở lại, tôi chưa thành
thiên thần ngay, còn xa là đàng khác. Tôi không phải
là thiên thần và cũng sẽ không bao giờ là thiên thần.
Tôi còn giữ tính xấu mà bây giờ mọi người có thể
thấy khi tôi chơi đá banh. Đừng tìm quá nhiều kết
quả nơi tôi, vì tôi có một khuynh hướng không tốt, tôi
phản ứng ngay, chính xác là tôi hất chân đối thủ để
họ không còn banh.
Sau khi trở lại, tôi để rất nhiều thì giờ để làm chết
“con người cũ”. Tất cả mọi hung bạo chất chứa
trong lòng tôi khi còn nhỏ chưa đi ra khỏi lòng tôi. Hồi
đó tôi rất gay gắt và khinh thường. Nhiều lần tôi dí bà
Marie-Dominique tội nghiệp của tôi tới cùng, dù bà
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làm cho tôi bao nhiêu chuyện tốt. Tôi đi hành hương,
và có những lúc bà sống khổ ải theo tôi.
Xin Chúa chúc lành cho lòng kiên nhẫn của bà: tôi nợ
bà những bước đầu của đời sống trong Chúa Giêsu
của tôi!
Trước khi kết thúc chuyến hành hương, chúng tôi có
buổi canh thức đáng nhớ với những lời chứng thật
tuyệt vời, không phải chỉ các phép lạ đặc biệt, nhưng
là các chứng từ thiêng liêng đơn giản như có những
người xưng tội sau nhiều năm trời xa nhà thờ, những
người được đánh động khi đi đàng thánh giá, khi đi
rửa chân ở hồ tắm… Bầu khí như ngày lễ hội, một lời
tạ ơn dâng lên Chúa tối hôm đó.
Trước khi đi ngủ tôi đến hang đá cầu nguyện. Khi đó
đã khuya nhưng vẫn còn nhiều người ở đây. Tôi len
lỏi đi tìm một chỗ gần bàn thờ, ngay dưới cây hoa
hồng nơi Đức Mẹ hiện ra với Bernadette Soubirous.
Tôi quỳ xuống nhìn tượng Đức Mẹ. Hàng núi ngọn
nến thắp ở hang đá tỏa ra một ánh sáng êm dịu. Dù
có nhiều người cầu nguyện nhưng không có một
tiếng động, ngoài trừ tiếng rì rào của dòng sông Gave
chảy cách đó vài mét.
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Nhiều phút trôi qua, tôi nhắm mắt lại.
Khi tôi mở mắt ra thì chung quanh tôi không còn ai.
Tôi không nghe họ chuyển động gì hết. Tôi có cảm
tưởng cả hang đá là để cho tôi.
Tôi sống giây phút mật thiết vô cùng này với Chúa
Giêsu. Trong niềm dâng lên tự phát, trong niềm dâng
lên của tình yêu, tôi nguyện hiến đời tôi cho Chúa.
Tôi nghiêm túc khấn, xem đây như là lời khấn trọng
thể:
– Lạy Chúa Giêsu, trước sự hiện diện của Mẹ Maria,
mẹ Thiên Chúa, con xin dâng hiến đời con cho Chúa.
Xin Chúa nhận lấy. Amen!
Khi đọc lời cầu nguyện này, tôi không nghĩ đến chức
thánh, cũng không nghĩ đến hôn nhân. Tôi chỉ muốn
nói từ đây trọn đời tôi thuộc về Chúa.
Giây phút này rất mạnh, đến mức nó có một âm vang
không thể tưởng tượng về đoạn đời sau này của tôi,
bằng chứng vừa cho sự sâu đậm lời cầu nguyện của
tôi vừa sự nghiêm túc Chúa đã đón nhận tôi vào lòng
Ngài.
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Chiều hôm đó, Chúa Giêsu đã quyết định dành cho
tôi một ngạc nhiên để cám ơn cho của lễ dâng hiến
đời tôi, nhưng Ngài là nhà mô phạm giỏi, năm năm
sau Ngài mới cho tôi biết…
1. Ngài qua đời năm 1999, án tuyên thánh đang
tiến hành. Linh mục Tardif kể câu chuyện của
mình trong quyển sách Giêsu làm cho tôi là
chúa nhật (Jésus a fait de moi un témoin, nxb.
L’Emmanuel, 1984).
16.

MẸ ĐỠ ĐẦU CỦA ĐỨA CON HOANG.

Sau khi đi hành hương Lộ Đức về, mùa hè năm đó
tôi đến nông trại của mẹ đỡ đầu để giúp bà cắt rơm.
Vừa đến, tôi hỏi mẹ:
– Mấy giờ có lễ hả mẹ?
– Lễ à? Con muốn đi lễ sao? Chuyện gì vậy con? Đã
lâu con không còn đi theo mẹ đến nhà thờ… Nhưng
hôm nay đâu phải ngày chúa nhật?
– Con biết hôm nay không phải là ngày chúa nhật,
nhưng con muốn đi bây giờ dù là ngày trong tuần.
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Dì Lucie bối rối. Tôi kể cho mẹ đỡ đầu nghe câu
chuyện trở lại của tôi. Bà không tin được.
Trong thời gian ở nhà mẹ đỡ đầu, tôi suy nghĩ rất
nhiều về những chuyện đã xảy ra, với sự thay đổi bất
ngờ này, với cuộc đột nhập của Chúa vào đời tôi.
Mời đầu tôi có cảm tưởng lời của mục sư Nicky Cruz
rơi vào lòng tôi như hạt giống rơi vào ngôi vườn
hoang, ngôi vườn chưa bao giờ được khai khẩn, một
khu rừng hoang dại! Một vài “Kinh Kính Mừng” đọc
với mẹ tôi trên con đường đi học ở Camargue là tất
cả những gì tôi được dạy về đạo ở nhà. Bây giờ tôi
nhận ra ngôi vườn của tôi được mẹ đỡ đầu kín đáo
vun xới lâu nay. Bà đóng vai trò thiêng liêng ẩn giấu
trong suốt tuổi thơ của tôi, ít nhất là cho đến khi tôi
lên mười, vì sau đó đến thời kỳ ở với Martial, tôi hiếm
khi đến nhà mẹ đỡ đầu. Trong giai đoạn này, tôi
không có một kỷ niệm nào về đạo.
Dì Lucie là chị của “dì Odile”, người mà mẹ tôi xem
như bà mẹ thứ nhì. Tháng 9 năm 1965, khi mẹ tôi từ
Đức về, bà đang mang thai tôi, dì Odile cho mẹ tôi tá
túc, bà nói với mọi người mẹ tôi rời Nîmes để về quê
nghỉ. Mẹ tôi ở trong hoàn cảnh tế nhị. Bà đang ly dị
với cha của hai anh tôi, bây giờ bà lại mang thai với
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một người bà không còn ở với họ. Hơn nữa đó lại là
người Đức! Ông ngoại tôi là trung tá, ông cố tôi là đại
úy thời Thế Chiến Thứ Hai, như thế rõ ràng là không
tốt chút nào… Một vài người khuyên mẹ tôi nên phá
thai. Dù sao “đứa con hoang” này cũng không biết
cha của nó. Tôi hội đủ tất cả điều kiện để bị vứt bỏ.
Người ta thường khuyên phá thai trong các trường
hợp còn ít tệ hơn. Họ lên án tử hình tôi vì tôi đã là
đứa bé bất hạnh. Tất cả đã là bất hạnh ngay từ khi
mới thụ thai, nhưng nếu người ta để cho chúng tôi
một cơ hội…
Mẹ tôi quyết định cho tôi cơ hội đó, dù đó không
phải là giải pháp đơn giản nhất cho bà. Bà quyết định
giữ tôi lại dù phải chịu bao nhiêu là áp lực của người
chung quanh. Chính vì để xa bối cảnh này mà dì
Odile nảy ra ý định đưa mẹ tôi về ở nhà chị Lucie của
dì.
Dì Lucie người gốc Versailles trong một gia đình có
mười người con: chín con gái, một con trai. Dì Lucie
là con thứ tám. Gia đình dì rất mộ đạo và có hai
người là nữ tu. Dì Lucie học kỹ sư nông nghiệp, và
trong một kỳ thực tập ở nông trại, dì gặp “chú Albert”
và yêu chú. Mấy năm sau tôi biết chú khi tôi đi học ở
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Angelicum, Rôma, chú Albert là cháu của linh mục
Marie-Joseph Lagrange, người sáng lập Trường
Thánh Kinh Giêrusalem. Sau vài năm sống ở Marốc,
chú Albert và dì Lucie về tiếp nhận trang trại bên
cạnh lâu đài của gia đình ở vùng Cévennes, dưới
chân núi Lozère. Chú dì có năm người con, trong số
này có chị Hélène, người đón gia đình tôi sau cái
chết của Martial. Các con của dì Lucie là anh chị em
họ thân thiết của chúng tôi.
Không bao giờ tôi cám ơn dì Lucie cho đủ, dì đã mở
rộng tay đón nhận mẹ tôi, hai anh tôi và bào thai
trong bụng mẹ tôi. Qua dì, tôi xin cám ơn tất cả các
gia đình đón nhận các bà mẹ mang thai trong hoàn
cảnh tuyệt vọng. Trong các cuộc thảo luận về phá
thai, người ta ít nói đến các gia đình quảng đại này,
những gia đình luôn sẵn sàng mang đến các giải
pháp cụ thể.
Buổi chiều mùa hè này, tôi ngồi bên cạnh mẹ đỡ đầu
ở phòng ăn của trang trại. Trên mặt bàn tủ buýpphê có bức tượng Thánh Phanxicô Át-xi-di bằng gỗ.
Dì tò mò hỏi tôi:
– Vậy là con đã trở lại?
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– Dạ thưa dì, con tin Chúa Giêsu đang sống và hàng
ngày con nói chuyện với Ngài như nói với một người
bạn!
Dì Lucie đứng dậy, bà đến tủ buýp-phê, mở hộc tủ
và lấy ra một album cũ.
– Con xem album này nghe. Dì gom lại các hình của
con khi còn nhỏ. Bà mở trang đầu tiên. Tôi còn nhỏ
với lọn tóc vàng. Trên một tấm hình khác, tôi thấy
nhà thờ Các Thánh.
– Đây là nhà thờ con rửa tội ngày 26 tháng 5 năm
1966 trong kỳ hành hương của những người du mục.
Đây là cha đỡ đầu René của con. Con có biết tên
René-Luc là nhờ cha đỡ đầu René và nhờ dì Lucie
của con không?
– Dạ có, nhưng con thích nghe dì kể chuyện.
– Suốt thời gian mang thai con, mẹ ở nhà dì và mẹ
không biết đặt tên con là gì. Đầu tiên mẹ chọn tên
Dominique nhưng dì đã có một đứa con tên
Dominique nên mẹ con và dì phải tìm một tên khác.
Về phần dì, lúc nào dì cũng muốn có một đứa con
tên Luc, nhưng chồng của dì không muốn. Và để làm
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cho dì vui, mẹ con đề nghị đặt tên con là Luc. Nhưng
vì mẹ con đã đặt tên kép cho hai anh con nên bà
cũng muốn con có tên kép. Và vì mẹ đã chọn dì làm
mẹ đỡ đầu cho con và người anh họ René làm cha
đỡ đầu nên mẹ muốn đặt tên con là Luc-René. Và dì
đã đổi ngược thành René-Luc nghe êm tai hơn!
– Hồi xưa đặt tên hay quá.
– Chỉ sau này dì mới biết trong lịch phụng vụ, Thánh
Luca và Thánh René mừng lễ gần nhau: Thánh sử
Luca mừng ngày 18 tháng 10, Thánh René Goupil,
thánh tử đạo đầu tiên của Canada mừng ngày 19
tháng 10.
– Vậy là con hiểu, bây giờ con phải chờ đến nửa đêm
để mừng lễ hai thánh một lần!
Tôi tiếp tục mở album hình. Tôi ngừng ở một loạt
hình có máng cỏ sống.
Đây là lễ Giáng Sinh đầu tiên của con, tháng 12 năm
1966. Trong số các em bé tham dự có năm đứa con
của dì và ba anh em con. Con nhìn nè, anh Cacou
của con đóng vai em bé đánh trống. Bên cạnh là anh
Babou làm mục đồng. Người đứng là Alain con trai dì
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đóng vai Thánh Giuse, còn Đức Mẹ là chị Louise. Và
Chúa Giêsu Hài đồng trong tay chị Louise là… con!
Tôi xúc động nhìn bức hình. Hóa ra chỉ một lần duy
nhất trong đời tôi tham dự vào một máng cỏ sống và
tôi đóng vai Chúa Giêsu! Bây giờ tôi trở lại, tôi nghĩ
Chúa Nhân Lành hẳn cười, Ngài biết câu chuyện tiếp
theo…
Tôi lên ngủ trên “phòng mấy đứa con trai.” Nằm trên
giường, tôi nhận ra, nhà dì Lucie là nơi duy nhất tôi
nghe nói về Chúa trong tuổi thơ của tôi. Tôi còn
được đi học giáo lý nữa. Hồi đó tôi không nhớ gì
nhưng bây giờ tôi nhớ. Vì quá trình gập ghềnh của
tôi, đôi khi mẹ tôi gởi tôi đến nhà mẹ đỡ đầu ở một
thời gian lâu, có khi ngoài các kỳ hè. Và chính trong
thời gian đi học mà dì Lucie gởi tôi đi theo học giáo lý
cùng với các em bé khác trong làng. Nhưng tôi phải
thú nhận lớp giáo lý không đánh động tôi bao nhiêu.
Tôi chỉ nhớ có một lần tôi đi xưng tội. Đó là khi rước
lễ lần đầu. Không có lễ bao đồng với áo choàng
trắng, với tiệc tùng, với tất cả nghi thức rườm rà của
nó. Chỉ đơn giản rước lễ lần đầu. Chuyện ngạc nhiên
là tôi nhớ rất rõ khi đứng chờ xưng tội, nhưng không
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nhớ gì khi tôi nhận Mình Thánh Chúa. Khi mẹ đỡ đầu
đưa tôi đi lễ ngày chúa nhật, chú Albert luôn lên cung
thánh ngồi với các ông, tôi ở dưới này với dì và các
cô con gái của dì. Thỉnh thoảng tôi được giúp lễ. tôi
ghen với chú giúp lễ được rung chuông, khi nghe
chuông rung, tôi tự nhủ: “Khi mình lớn, mình cũng sẽ
được rung chuông.” Các kỷ niệm tuổi thơ này về lại
trong ký ức tôi làm cho tôi rất bồi hồi.
Tôi tiếp tục lần theo ký ức, tôi nhớ mình đã đặt một
câu hỏi với mẹ đỡ đầu, khi đó tôi khoảng sáu, bảy
tuổi:
– Mẹ ơi, nếu con hiểu đúng, Chúa Giêsu là Cha của
chúng ta.
– Đúng rồi con, một cách nào đó mình có thể nói như
vậy. Chúa Giêsu thương chúng ta như một Người
Cha thương con mình.
– Và Chúa Giêsu cũng có một Người Cha, đó là
Chúa!
– Đúng rồi, con hiểu đúng rồi.
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– Nhưng thưa mẹ, ai là Cha của Chúa? Bà trả lời tôi
trong khả năng của bà, bà giải thích Chúa không có
Cha, đơn giản là như vậy. Nhưng tôi không bằng
lòng câu trả lời của dì. Điều khó hiểu vẫn ở trong đầu
óc thơ dại của tôi: Ai là Cha của Chúa?
Tôi nhìn lên trần nhà bằng gỗ. Điều lạ lùng là tôi để
câu hỏi đã rơi vào lãng quên rất lâu này trồi lên. Bây
giờ nó làm cho tôi thật sự xao xuyến. Vấn đề chính
của tôi lúc đó, Chúa là Chúa và tôi đã gặp Chúa qua
Chúa Giêsu là Chúa Con.
Chỉ sau này khi ở chủng viện Rôma tôi mới hiểu câu
hỏi trong tuổi thơ của tôi về Người Cha của Chúa
trực tiếp liên hệ đến vấn đề hiện hữu của Chúa mà
Thánh Tôma Aquinô đã triển khai. Mở đầu bản Tổng
luận thần học – Prima pars, Câu hỏi 1, chương 3 –
ngài giải thích trong “Bằng chứng về nguyên nhân và
kết quả”. Khi đó tôi hiểu, sự việc Chúa không có Cha
chứng minh rằng Ngài tồn tại như Thiên Chúa! Vì,
theo Thánh Tôma giải thích, tất cả những gì chúng ta
thấy ở tạo dựng được tạo ra bởi một thứ có trước
nó: bông hoa đến từ hạt giống, trẻ con đến từ cha
mẹ… Nếu chúng ta quay ngược về chuỗi nhân quả –
từ hàng triệu năm trước -, thì phải đi đến điểm khởi
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đầu, cái mà chúng ta gọi là “Nguyên tắc Đầu tiên”.
Do đó, Thiên Chúa có đặc tính là “thiết yếu” thì
không được tạo ra bởi một ai, được “sinh ra mà
không phải tạo thành”. Và Ngài chỉ có thể là Đấng Tối
Cao trên tất cả các tạo vật khác vì chính Ngài đã tạo
dựng nên chúng. Nguyên tắc Đầu tiên này là Chúa!
Sau đó chỉ là vấn đề từ vựng. Có người gọi Chúa là
“Allah” hay “Đấng Kiến trúc Vĩ đại”. Nhưng ít nhất
mỗi người phải đi đến kết luận hợp lý này: Chúa hiện
hữu. Chúa hiện hữu vì không có một ai hiện hữu
trước Chúa và cần phải có một điểm khởi đầu.
Một khi bằng chứng hiển nhiên về một Đấng tối cao
đã được đặt ra thì phần tiếp theo sẽ rõ hơn. Phải đi
thêm một bước để hiểu và tin và điều này đã được
mạc khải trong Thánh Kinh, Ngài đã đến để gặp gỡ
con người từ ông Abraham đến Chúa Giêsu. Để đi từ
giai đoạn mà Thiên Chúa không còn là một khái niệm
đơn giản, cũng không phải là một loại năng lượng vũ
trụ, nhưng là một Người mà tôi có thể đối thoại thì
thường phải đi một con đường dài. Nhưng phần đầu
tiên của lý luận đã được đề cập đến, dù cho với một
đứa con hoang nhỏ bé!

117

Mẹ đỡ đầu của tôi đã gia ơn cho tôi, bà cho tôi biết
Thánh Tôma. Bà đã trao truyền cho tôi điều thiết yếu,
rằng Chúa là Cha chúng ta. Tôi không nghĩ câu hỏi
của tôi báo trước đường đi thiêng liêng trước tuổi
của tôi, nhưng thường thường trẻ con đặt các câu
hỏi thiết yếu mà người lớn thích che giấu.
Cuối cùng tôi cũng ngủ thiếp đi, tôi cám ơn Chúa đã
cho tôi có mẹ đỡ đầu, người mà một cách đơn sơ đã
chuẩn bị mảnh đất để tôi đón nhận Chúa mà tôi
không nhận ra.
Năm sau khi tôi về trang trại, năm 1981, tôi báo cho
dì biết tôi sẽ đi tu làm linh mục. Dì rất cảm động, dì
nói, cả đời dì, dì mong một trong các con trai của
mình sẽ là linh mục…
Và lời cầu nguyện của dì đã rơi vào đứa con đỡ đầu
bất toàn của dì!
Tôi muốn các linh mục, các thầy cô dạy giáo lý, các
cha mẹ, các ông bà nội ngoại đều giống như mẹ đỡ
đầu của tôi… gieo Lời Chúa mà không nghĩ gì. Có
thể họ sẽ không thấy thành quả do chính mình gieo,
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nhưng hạt giống sẽ nẩy mầm đây đó, sớm hay muộn
và cũng có thể là ở một nơi khác.
Chúng ta hãy tin chắc, không một lời cầu nguyện nào
dâng lên Chúa mà hoài công, Chúa sẽ luôn trả lời
cách này hay cách khác.

17.

Một người trẻ nói với các người trẻ

Tháng 9 năm 1980, mẹ tôi ghi cho tôi vào học trường
tư Thánh Félix, ở Beaucaire. Bà chưa có đức tin, bà
sẽ trở lại một thời gian ngắn sau. Nhưng bà thấy tôi
thay đổi tận gốc nên bà nghĩ sẽ tốt hơn cho tôi nếu
tôi ở nội trú trong cựu tiểu chủng viện này. Hiệu
trưởng trường là một linh mục nên tôi có thể đi lễ
hàng ngày. Tôi rất vui. Nhưng tôi thấy, không dễ để
là tín hữu kitô, nhất là ở Pháp.
Bây giờ tôi mang một dấu hiệu bên ngoài chứng tỏ
tôi thuộc về Chúa, tôi đeo cây thánh giá bằng gỗ trên
cổ. Đây là dấu chỉ sự gắn bó của tôi với Chúa Giêsu
trong thời gian gần đây. Dù tôi học trường tư nhưng
tôi cũng bị chú ý và bị chế nhạo. Rất nhanh chóng,
bạn bè đặt cho tôi tên hiệu “Giêsu”. Đôi khi cơn giận
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của tôi muốn bùng lên. Tôi bám vào. Nhờ đọc Phúc
Âm, tôi nhớ lại Chúa Giêsu cũng bị nghe những lời
phật ý, cứ mỗi lần bị đánh Ngài lại đưa má bên kia ra.
Một ngày nọ, có một tên bạn cao to đã nhiều lần bị ở
lại lớp dí tôi vào tường. Nó giựt cây thánh giá tôi đeo
ở cổ và hét lên:
– Bạn sẽ thấy, Giêsu với cây thánh giá của bạn! Tôi
sẽ đóng đinh bạn trên đó!
Sau đó anh cười ngạo nghễ buông tôi ra. Tôi không
nói gì, không phản ứng gì. Một hành động chế giễu
hoàn toàn vô cớ.
Tôi nghiến răng, tôi cố gắng cư xử như một tín hữu
kitô. Tôi nhớ lại câu tôi đã nghe đâu đó: “Một tín hữu
kitô làm chứng cho đức tin của mình là một tín hữu
bị đóng đinh, một tín hữu kitô không làm chứng là
người đã chết”.
May thay tôi có một nơi để giúp tôi lấy lại năng lực.
Dì Marie-Dominique tiếp tục đi với tôi đến nhóm cầu
nguyện. Một buổi chiều nọ trên đường về, dì đề nghị
với tôi:
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– René-Luc, dì muốn cuối tuần đem con đến một
cộng đoàn mới.
– Đi đâu dì?
– Đến một cộng đoàn mới.
– “Mới” có nghĩa là gì? Giống như khoai tây tươi, có
nghĩa là tốt hơn?
– Ồ không, khác chứ! Đó là các cộng đoàn có một
phong cách mới khác với các cộng đoàn cũ đã có từ
trước đến bây giờ.
– Vậy à? Vậy có cái gì khác?
– Từ nhiều thế kỷ nay, đa số các cộng đoàn trong
Giáo hội công giáo là các cộng đoàn của những
người thánh hiến, họ sống ở một nơi và theo cùng
một luật lệ.
Như cộng đoàn các nữ tu Nevers nơi Bernadette
sống?
– Đúng vậy. Nhưng từ những năm 1970, sau Công
đồng Vatican II, các gia đình muốn trải nghiệm đời
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sống cộng đoàn như các linh mục, các nam nữ tu sĩ
thánh hiến. Mỗi “bậc sống” có luật riêng, có nhịp
sống riêng nhưng hàng ngày họ có thì giờ sống cộng
đoàn với nhau: cầu nguyện, làm việc, ăn uống…
Thậm chí họ chia sẻ một phần số lương của mình. Đó
là các nhóm có nhiều ơn gọi khác nhau trong cùng
một cộng đoàn mà Giáo hội gọi là “cộng đoàn mới”.
– Nghe có vẻ hấp dẫn, con chưa bao giờ nghe nói
đến.
– René-Luc, con còn nhiều chuyện để biết. Tuần sau,
dì có một cuối tuần học Thánh Kinh với một trong các
cộng đoàn này; nếu con muốn, dì dắt con đi theo.
– Được dì! Tôi nhận lời ngay lập tức, thường tôi nhận
lời ngay về những chuyện dính đến đức tin và kinh
nghiệm thiêng liêng.
***
Trong “cộng đoàn mới” này, mọi người thân thiện,
hiếu khách, chủ yếu là người trẻ. Tôi tìm thấy một
chút bầu khí của nhóm cầu nguyện, nhưng có một
khác biệt là họ sống chung với nhau thay vì gặp nhau
một tuần một lần. Đây là lần đầu tiên tôi sống một
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cuối tuần tĩnh tâm. Tôi là trẻ vị thành niên duy nhất
trong số các người tham dự. Chủ đề Tin Mừng hôm
đó là sự hy sinh của I-sa-ác. Tôi khám phá Cựu Ước
và tôi rất thích.
Tôi rất thích những ngày này đến mức tôi còn trở lại
nhiều cuối tuần khác. Trong thời gian này, mẹ tôi
cũng trở lại, bà cùng đi theo tôi. Đời sống cộng đoàn
bắt đầu thu hút hai mẹ con tôi. Gần như xa rồi thời
gian hai mẹ con căng thẳng với nhau! Tôi cảm thấy
mình đổi mới, đổi mới trong sâu thẳm bản thể tôi.
Bây giờ hai anh tôi đã tự lập. Tháng 1 năm 1981, vào
giữa niên học, chúng tôi quyết định vào cộng đoàn,
mẹ tôi và hai em gái tôi. Tuy nhiên sau vài tuần, mẹ
tôi thấy đời sống này không hợp với bà, bà và hai em
gái tôi đi ra.
– Còn Lulu, con muốn làm gì? mẹ hỏi tôi.
– Con, con muốn ở lại đây để tiếp tục tiến trình
thiêng liêng của con.
– Nhưng con mới mười bốn tuổi!
– Mẹ ơi, theo Chúa thì không có tuổi!
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– Thú thật mẹ chờ con lớn lên một chút để quyết
định. Nhưng nếu những người có trách nhiệm đồng ý
để con ở lại thì mẹ tôn trọng chọn lựa của con.
Bình thường người ta không vào cộng đoàn trước
tuổi trưởng thành, dù đó là cộng đoàn “mới”, và như
thế là đúng lý. Nhưng vì thấy tiến trình của tôi, những
người có trách nhiệm thấy tốt cho tôi nếu tôi ở lại.
Chúng tôi không cần đi phải Rôma để xin phép đặc
biệt như trường hợp Thánh nữ Têrêxa khi mới mười
lăm tuổi. Chọn lựa của tôi không có cùng hệ quả. Tôi
vẫn tiếp tục đi học như bình thường. Cũng có các
em bé hay các em tuổi vị thành niên khác ở trong
cộng đoàn, nhưng điều khác biệt là tôi tự chọn lựa
đời sống này chứ không theo cha mẹ như các em
khác.
Đi học về, thay vì đi chơi lông bông như các em bé
cùng tuổi, tôi tham dự vào đời sống cộng đoàn: cầu
nguyện, phục vụ cộng đoàn, đào tạo…
Buổi sáng tôi dậy khá sớm để có thì giờ cầu nguyện.
Khi có thể được, tôi xin linh mục cho tôi rước lễ
trước để tôi kịp đi học. Các thành viên khác trong
cộng đoàn xem tôi như một tu huynh đặc biệt.
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Năm mười sáu tuổi, tôi ra trước một thẩm phán giám
hộ và tôi có được điểm cao do chín chắn. Khi phải ký
giấy ở trường hay khi cần xin vắng mặt, tôi tự làm.
Việc này không làm cho ông giám thị vui, nhưng tôi
có luật bảo vệ và tôi rất vui được áp dụng luật này.
Một ngày nọ, ông Jean-Marc, người trách nhiệm của
cộng đoàn gọi tôi lại:
– Con có biết sư huynh Daniel-Ange không?
– Con chưa bao giờ nghe.
– Đó là một ẩn sĩ. Ông sống gần thành phố Nice. Thời
gian gần đây ông viết nhiều sách và giảng trong các
khóa Canh tân. Vừa rồi ông nghe có tiếng gọi ông
phải rời ẩn thất để làm sứ vụ theo mô hình “bella
brigata” của Thánh nữ Catarina Siêna.
– Bella brigata là gì?
– Bella brigata của Thánh nữ Catarina Siêna là những
người canh gác cho tình yêu. Bà là thánh nữ người Ý
vào thế kỷ thứ 12. Bà thành lập các nhóm truyền giáo
nhỏ gồm đủ thành phần tín hữu kitô: giáo dân, vợ
chồng, người trẻ, người lớn tuổi, linh mục… Ý tưởng
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là nhóm anh em này đại diện cho tất cả các thành
phần khác nhau của Giáo hội và trong Giáo hội.
– Vậy thì sao?
– Vậy thì sư huynh Daniel-Ange muốn thành lập một
nhóm anh em giống như vậy để đi rao giảng Tin
Mừng ở trường trung học Megève. Và vì trong cộng
đoàn chúng ta có các cặp vợ chồng, có anh chị em,
có các linh mục, thầy nhờ chúng ta gởi đến một
nhóm nhỏ. Tôi đề nghị con đến đó, con là người trẻ
nhất nhóm. Con đi chứ?
Và thế là tôi đi! Tôi chấp nhận không do dự.
Nhóm bella brigata của chúng tôi gồm bảy người:
ông Jean-Marc và vợ là bà Mireille; Cyrille, một sư
huynh tận hiến cao gần hai mét; ông Jean-Louis và
Etienne, giáo sư triết lý sẽ rất hữu ích để trả lời các
câu hỏi của các bạn trẻ; sư huynh Daniel-Ange chưa
là linh mục và tôi.
Sư huynh Daniel-Ange ở độ tuổi năm mươi nhưng
nhìn rất trẻ. Ông rất thân tình coi nhau như anh em,
chúng tôi hợp nhau ngay.
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Tháng 2 năm 1981 đến. Một tuần “sứ vụ” ở Megève.
Khi chúng tôi vào lớp một, sư huynh Daniel-Ange
nhờ tôi nói chứng từ của tôi. Đây là lần đầu tiên tôi
phải nói trước lớp học. Tôi rụt rè. Vì không phải dễ
để nói về mình, nhất là chuyện vừa xảy ra. Đến một
lúc giọng tôi bị khản, tôi phải hắng giọng để nói tiếp.
Nhưng tôi có thể nói, các bạn trẻ lắng nghe tôi. Ánh
mắt của họ khuyến khích tôi khi họ thấy tôi gặp khó
khăn khi nói tiếp. Đến đoạn tôi kể cuộc gặp với mục
sư Nicky thì tôi nói trôi chảy. Tôi nói dễ dàng về các
bước đầu đức tin của tôi. Câu chuyện trôi chảy. Các
học sinh cùng tuổi với tôi, có vài người lớn hơn. Sư
huynh Daniel-Ange thấy ngay tác động của người trẻ
nói với người trẻ, đến mức mà mỗi khi vào các lớp
mới, lúc nào sư huynh cũng để tôi nói trước để “lên
khí thế”. Chúng tôi trải nghiệm những gì Đức GioanPhaolô II đã nhiều lần nói, nhất là trong bài diễn văn
với các giám mục Pháp tháng 3 năm 1982: “Chính
các người trẻ là tông đồ đầu tiên cho người trẻ.”
Chứng từ của tôi nói xong, tôi thấy nhiều bạn trẻ xúc
động. Khi đó sư huynh Daniel-Ange mới lên tiếng và
trả lời các câu hỏi của các bạn trẻ. Cùng với các

127

thành viên khác trong nhóm nhỏ của chúng tôi,
chúng tôi cố gắng khai sáng cho các bạn trẻ.
Ngày 6 tháng 2 năm 1981, vào cuối sứ vụ, chúng tôi
được tin Marthe Robin qua đời hay nói chính xác
hơn là “sinh ra trên trời”. Chúng tôi quyết định đến
ngay bên đầu giường của bà. Tôi là người duy nhất
không biết bà, tôi hỏi Mireille:
– Bà Marthe Robin là ai vậy?
– Một phụ nữ phi thường. Hay đúng hơn một phụ nữ
bình thường có một định mệnh thiêng liêng phi
thường. Một nhà thần nghiệm đích thực. Thêm nữa
bà lại được in các dấu thánh.
Tôi chưa bao giờ nghe đến chữ này, tôi lại phải xin
Mireille giải thích cho tôi.
– Marthe mỗi ngày sống sự thương khó của Chúa
Giêsu, từ ngày thứ năm đến ngày thứ sáu. Đặc biệt
bà sống sự đau khổ do mũ gai đâm vào đầu, cùng
các vết thương ở chân và tay do bị đóng đinh.
Marthe bị chảy máu rất nhiều ở các vết thương của
Chúa Giêsu. Những vết thương này gọi là “dấu
thánh”.
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Tôi chưa hết ngạc nhiên thì Mireille lại cho tôi biết
thêm một chi tiết trong đời sống của Marthe mà tôi
không nói được lời nào.
– Marthe đã sống năm mươi năm không ăn không
uống, chỉ nhận thức ăn duy nhất là bí tích Thánh Thể
mỗi tuần một lần.
– Thật vậy sao?
– Tất cả đều đã được y khoa kiểm chứng. Khi bà bị
liệt, bà sống trong đêm đen vì bà không chịu được
ánh sáng. Chúa là Ánh sáng duy nhất đời bà. Rồi bà
xây dựng các cơ quan từ thiện được lan rộng khắp
thế giới!
Tôi rất ấn tượng về tất cả những gì người ta kể về
Marthe. Tôi mong mau gặp người phụ nữ phi thường
này. Từ Megève, chúng tôi đến nhà Marthe ở
Château-neuf-de-Gallaure.
Hàng trăm giáo dân hành hương đến nhìn Marthe lần
cuối. Chúng tôi chờ lâu mới đến lượt mình vào
phòng bà. Cuối cùng là đến lượt chúng tôi.
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Marthe nằm trên chiếc giường nhỏ, bà nhỏ tí xíu.
Trông bà thật nhỏ bé, thật yếu đuối, thật mong manh.
Có thể nào một cơ thể gầy gò ốm yếu như thế mà
Chúa chọn để thể hiện tất cả quyền năng của Ngài?
Rõ ràng là vậy. Trên trán bà, tôi thấy có các vết máu
khô nhỏ, dấu vết của dấu thánh mũ gai để lại. Tuy
nhiên khuôn mặt của bà tỏa ra một nét bình an, nói
thế nào đây? Cao thượng tuyệt vời.
Tôi quỳ bên cạnh thân hình nhỏ bé này và tôi nói với
Marthe ý chỉ cầu nguyện của tôi. Vừa về nhà, tôi tìm
tất cả các sách nói về Marthe để đọc. Marthe trở nên
“bà chị cả” của tôi trên trời.
Khi về trường sau lần đi thăm Marthe và sứ vụ đầu
tiên ở Megève, tôi cảm thấy đức tin của tôi được
củng cố. Đúng vậy, như giáo hoàng Ba Lan đã nói:
“Đức tin được củng cố khi mình đem cho.”
Sư huynh Daniel-Ange và tôi phát triển một tình bạn
rất đẹp và thầy mời tôi đến ở vài ngày tại ẩn thất của
thầy miền cao thành phố Nice. Ẩn thất là một nông
trại cũ được xây hoàn toàn bằng đá. Chuồng cừu
biến thành nhà nguyện, một căn phòng đẹp bên
ngoài là đá. Cầu nguyện ở đó thật yên tĩnh.
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Sư huynh Daniel-Ange chưa là linh mục, nhưng thầy
được đặc ân giữ Mình Thánh Chúa: một nhà tạm với
bánh thánh. Mỗi ngày chúng tôi chầu hàng giờ trước
Thánh Thể, chúng tôi hát giờ kinh.
Thời giờ còn lại thầy Daniel-Ange viết. Hoặc thầy trả
lời thư, hoặc thầy viết sách. Còn tôi, tôi làm một vài
thứ hoặc ra ngoài đi dạo. Đúng là những ngày tĩnh
tâm với thiên nhiên. Chúng tôi ăn uống đạm bạc,
Thánh Kinh chẳng dạy con người không phải chỉ
sống bằng bánh, nhưng còn bằng Lời Chúa đó sao?
Giữa hai miếng bánh mì nhúng vào sữa Ricoré, thầy
Daniel-Ange hỏi tôi:
– René-Luc, con có biết tên con có nghĩa là gì
không?
– Dạ có, đó là tên ghép của cha đỡ đầu René và của
mẹ đỡ đầu Lucie.
– Đó là gốc gác tên, nhưng không phải theo nghĩa đó
mà thầy hỏi. Thầy muốn hỏi con có biết nghĩa tu từ
học của tên con không. René có nghĩa là “sinh ra lại”.
Đó là tên riêng của các tín hữu kitô đầu tiên đặt cho
những người lớn khi họ vừa được rửa tội, người ta
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còn gọi những người này là những người “sinh ra lại”
với cuộc sống mới.
– Con không biết chuyện này.
– Còn tên Luc, con có biết nghĩa là gì không?
– Con không biết gì.
– “Luc” từ tiếng la-tinh là lux, lucis…
– Có nghĩa là gì?
– Là “ánh sáng” (Lumière, Luc).
– Thầy muốn nói René-Luc có nghĩa là “sinh lại trong
ánh sáng” phải không?
Ánh sáng! Tôi khám phá hai tên riêng của tôi mang
âm hưởng thiêng liêng. Ghép chung, hai tên này nói
về đức tin của tôi, về đời sống mới của tôi. Dứt
khoát, không bao giờ có gì là tình cờ. Bởi vì ánh sáng
này đến với tôi từ sự hiểu biết về Chúa Giêsu, một
sự hiểu biết càng ngày càng đuổi đi các bóng tối
trong đời tôi. Tôi từ bỏ mình để dâng hiến cho đời
sống mới này. Và đã có một khát khao lớn lao trong
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lòng tôi: ước mong sự tái sinh riêng của tôi giúp cho
các người khác “tái sinh trong ánh sáng”.

18.

CHÚA KHÔNG GỌI NHỮNG NGƯỜI GIỎI NHẤT

Vài tuần sau khi tôi từ ẩn thất về, tôi nhận ra đôi khi
ánh sáng cũng khó khăn để len tìm một đường đi
trong các ngõ ngách đen tối của chúng ta. Tôi trải
qua một giai đoạn khó khăn trong lãnh vực gọi là
trong trắng, lãnh vực tiết hạnh.
Tôi nói chuyện với cha thiêng liêng của tôi, một linh
mục tôi chọn để giúp tôi tiến bộ trên con đường đức
tin. Cha trấn an tôi: phải cần một ít thời gian để con
người cũ trong con chết đi và để con có được con
người mới. Sau thời gian thanh tẩy, tất cả những
chuyện này sẽ dịu xuống.
Tôi được trấn an nhưng rối loạn vẫn còn. Vì thế tôi
xin một số bạn cầu nguyện cho tôi. Chúng tôi đến
một nhà nguyện nhỏ và tôi quỳ trước nhà tạm. Các
bạn quây chung quanh tôi. Một vài người đặt tay lên
vai tôi. Họ sốt sắng cầu nguyện cho tôi. Một trong
các bạn là Jean-Marc, anh cầm quyển Thánh Kinh,
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anh mở ra một đoạn. Tình cờ có phải là phương tiện
Chúa dùng để kín đáo hành động không? Anh đọc
cho tôi nghe đoạn anh “mở ra”. Đó là đoạn cuối Phúc
Âm Thánh Gioan sau khi Chúa sống lại, Ngài hỏi ông
Phêrô có yêu Ngài không. Phêrô thật sự đau khổ vì
ông vừa chối Chúa ba lần xong. Dù vậy ông làm cho
mọi người ngạc nhiên, ông không ngần ngại trả lời:
“Chúa biết tất cả, Chúa biết con yêu Ngài mà.” Và cả
ba lần, Chúa Giêsu giao cho ông Phêrô chăn dắt đàn
chiên của Ngài.
Đoạn Phúc Âm chương 21 này của Thánh Gioan
thường được đọc trong thánh lễ truyền chức thánh
nhưng tôi không biết. Trong số những người cầu
nguyện cho tôi có một linh mục, khi chúng tôi ra khỏi
nhà nguyện, cha kêu tôi ra riêng:
– René-Luc, con đã nghĩ đến việc làm linh mục
chưa?
– Dạ có, con đã đặt câu hỏi này, nhưng con không
biết… Với tất cả quá khứ của con, con không biết
Chúa Giêsu có gọi một người như con không. Vì sao
cha hỏi con câu hỏi này?
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– Con à, trong khi cầu nguyện, cha cảm nhận Chúa
Giêsu đã gọi con làm linh mục. Và khi cha nghe đoạn
Phúc Âm mở ra tình cờ, cha xem đây là lời xác nhận.
Bản văn này là lời chính thức Chúa gởi Phêrô đi như
một linh mục. Cha chân thành chia sẻ với con như
vậy, dĩ nhiên điều này không bắt con phải cam kết.
Tôi xin các bạn cầu nguyện là vì tôi cảm thấy mình
không xứng đáng, và khi đi về, tôi nhận lời kêu gọi
của Chúa Giêsu, tôi phải sẵn sàng theo Ngài hơn,
gần Ngài hơn! Chúa không gọi những người giỏi
nhất, hơn ai hết, tôi là người hiểu được điều này,
nhưng Chúa đòi hỏi chúng ta phải cho Ngài điều tốt
nhất của chúng ta! Tôi cám ơn Chúa về lời của linh
mục, cha chỉ đưa ra cây sào và tôi nắm lấy. Thường
thường, và kể cả tôi, chúng ta không dám kêu gọi
các bạn trẻ vào chức thánh vì chúng ta muốn tôn
trọng tự do của mỗi người, và vì chúng ta ý thức sự
khó khăn của chức thánh ngày nay. Dù vậy chúng ta
phải đặt câu hỏi sau: nếu không ai gọi thì làm sao
người khác biết để trả lời?
Từ ngày đó, mỗi khi có thể được, tôi đến phòng của
Marthe Robin để cầu nguyện. Tôi biết bà có một tấm
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lòng cảm mến các linh mục cách đặc biệt. Tôi chọn
Marthe là thiên thần hộ thủ cho ơn gọi của tôi.
Tôi vào phòng của bà, nơi tôi thấy bà ba tháng trước
đây. Tôi quỳ xuống bên cạnh giường bà, chiếc
giường trống. Dù vậy tôi thấy rõ sự hiện diện của bà,
mạnh đến mức mà tôi cảm thấy như sờ được.
– Marthe, bà chị nhỏ của em trên trời, em xin giao
phó ơn gọi của em cho chị. Em biết bản thân em, con
thuyền của em có nguy cơ bị lung lay mạnh, nhưng
nếu lời kêu gọi này thực sự đến từ Chúa, thì xin giúp
em bền đỗ đến cùng!
Tôi ra về, lòng tin tưởng. Tôi cảm nhận sâu xa trong
lòng, lời cầu nguyện của tôi đã được nhận lời. Mỗi
lần tôi thấy ơn gọi của tôi bị lung lay mạnh khi gặp đủ
sóng gió, tôi luôn cầu nguyện với Marthe. Tôi nghĩ
Marthe là… người đi biển!

***
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Dĩ nhiên tất cả kinh nghiệm thiêng liêng này không
ngăn cản việc học bình thường của tôi. Cuối năm
học ở trường tư ở Beaucaire, nhà trường đưa cho
chúng tôi tờ giấy để điền về hướng nghiệp của
chúng tôi trong năm thứ ba. “Nghề nào bạn muốn
làm trong tương lai?” “Linh mục!”, từ đó tôi viết như
vậy cho đến năm tú tài.
Tôi còn thay đổi trường học, và năm thứ ba tôi học
trường Marie-Rivier ở Bourg-Saint-Andéol. Các môn
học tôi chọn càng ngày càng gần với ơn gọi mà tôi
cảm nhận mình được gọi. Tôi chọn môn tiếng la-tinh.
Thầy giáo giải thích cho tôi môn này sẽ hữu ích ở
chủng viện. Nhưng tôi thật sự không giỏi cho mấy về
các biến cách trong tiếng la-tinh: trạng cách, thuộc
cách, đối cách… đối với tôi, đó là những rắc rối của
ngôn từ ở cấp cao nhất! Thêm nữa tôi không hợp với
giáo sư môn la-tinh. Tôi cố gắng là tín hữu kitô tốt,
nhưng tôi vẫn giữ tính khí khó khăn, nếu không muốn
nói đôi khi tôi còn khó tính khó nết. Giáo sư hay gởi
tôi đến văn phòng hiệu trưởng. Đến lần thứ mười thì
ông hỏi tôi:
– Môn la-tinh có phải là môn tự nguyện không?
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– Dạ đúng thưa ông hiệu trưởng.
– Thầy bỏ cho con môn này vì dù sao con tốn thì giờ
ở văn phòng của thầy nhiều hơn ở lớp học!

***

Hai mươi năm sau khi tôi đi ra khỏi các phòng của
đài truyền thanh giáo phận Nîmes nơi tôi vừa trả lời
phỏng vấn về việc rao giảng Phúc Âm cho giới trẻ.
Tôi gặp các giáo sư đến tham dự chương trình về
giáo dục ở trường tư. Một phụ nữ lớn tuổi kêu tôi lại:
– Cha cho biết có phải cha là học sinh ở trường
Bourg-Saint-Andéol hồi đó không?
Giọng bà linh hoạt.
– Dạ phải thưa bà.
– Cha có phải là René-Luc không? bà nhíu mày.
– Dạ phải thưa bà.
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– Cha là học sinh của tôi. Tôi là giáo sư môn la-tinh,
cha còn nhớ không?
– Dạ…
Tôi hơi bối rối. Tôi thấy mình hai mươi năm trước.
– Nhưng dù sao tôi chưa quên cha! Và bây giờ cha là
linh mục? Trên đời phải tin có phép lạ, phải tin! Bà
lắc đầu nói với tôi.

***

Mùa hè năm 1982 tôi quyết định đi Rôma và Át-xi-di.
Tôi mười sáu tuổi và không có nhiều tiền. Vì thế tôi
xin đi quá giang. Ở đồn biên giới Vintimille, các nhân
viên hải quan ngạc nhiên thấy tôi đi một mình ra
nước ngoài. Tôi lễ phép cho họ biết tôi đã lớn và họ
có thể kiểm tra. Họ để tôi đi qua hải quan.
Tôi sẽ không bao giờ quên chuyến đi Ý đầu tiên này.
Tôi đến Ý ngày ê-kíp đá banh của họ đoạt giải vô
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địch toàn cầu. Bầu khí sôi sục ở các thành phố tôi đi
ngang qua, thật không thể tưởng tượng!
Đến quảng trường Thánh Phêrô, tôi được ngồi vào
chỗ ưu tiên của buổi tiếp kiến chung của giáo hoàng.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy giáo hoàng, tôi rất xúc
động.
Theo thường lệ, Đức Gioan-Phaolô II chào các nhân
vật nổi tiếng. Họ ở trong một ô nhỏ, cách đám đông
bằng một hàng rào chắn. Tôi ở hàng đầu ngay sau
lưng họ. Tôi chờ ngài nói xong, giữa hai nhân vật, tôi
lấy hết can đảm, và ở tuổi mười sáu, tôi hét lên:
– Trọng kính Đức Thánh Cha, xin cha cầu nguyện cho
các người trẻ có ơn gọi chức thánh!
Ngài ngẩng lên nhìn về phía tôi. Ngài thương cảm
nhìn tôi và chầm chậm vạch thánh giá về hướng tôi.
Tôi dám nghĩ phép lành này đã có hoa trái. Con cám
ơn Đức Gioan-Phaolô II về sự tế nhị đối với tất cả
các bạn trẻ ngài gặp.
Mỗi ơn gọi đều có câu chuyện riêng của nó, dù đó là
đời sống thánh hiến hay hôn nhân. Đối với một số
người, lúc mới đầu họ có thể thấy rõ ít hay nhiều,
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nhưng có một chuyện chắc chắn, đó là con đường
mà càng đi tới chúng ta càng thấy mình xác quyết.
Thường thường chúng ta nhìn Chúa như ngọn hải
đăng. Một ngọn hải đăng cố định ở cuối chân trời nơi
chúng ta hướng con thuyền của mình đi tới, băng
qua bão tố, sương mù hay đêm tối. Và khi chúng ta
chưa nhận định rõ đâu là ngọn hải đăng này thì
chúng ta không có can đảm để đi tới. Đúng, Chúa
cho chúng ta chiếc đèn pha, nhưng không phải chiếc
đèn pha lớn trên hải trình của mình, Ngài cho chúng
ta chiếc đèn pha… xe đạp! Chúa cho chúng ta đủ
ánh sáng để đi bốn, năm mét trước mặt và Chúa cho
tôi ngày hôm nay với điều kiện là tôi phải đạp. Nếu
tôi ngừng đạp thì tôi không có ánh sáng!
Khởi đầu con đường của chúng ta đến với Chúa,
chúng ta thường có cảm tưởng mình đi trên một bãi
mênh mông ngút ngàn tầm mắt. Có những dấu vết đi
đủ mọi hướng. Chúng ta không thấy hướng nào mình
phải đi, nhưng chúng ta cũng phải đi tới. Và rồi
chúng ta nhận ra, chúng ta đi trên một con đường và
con đường này mở ra một con đường nhỏ… và
chúng ta cảm thấy tốt… và đó là như vậy! Chúng ta
tìm thấy con đường sống của mình, tìm thấy ơn gọi
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của mình! Vậy, từ đây đến đó, hãy can đảm. Chúng
ta tiến bước!
19.

Máu của Liban

Kỳ tựu trường lớp đệ nhị, tôi lại thay đổi hướng.
Cộng đoàn mở một ngôi nhà gần Saint-Malo và nhờ
tôi tham dự vào hiệp hội này. Vì thế tôi học lớp đệ
nhị, đệ nhất ở trường Notre Dame de Victoire ở
Dinan. Tôi ở nội trú nhà từ thiện Cực Thánh, như thế
tôi lại càng củng cố các mối dây quan hệ với gia đình
Marthe Robin.
Linh mục Daniel-Ange thường hay gọi tôi đi làm
chứng trong các buổi họp do thầy tổ chức cho các
bạn trẻ. Đặc biệt tôi nhớ một cuộc họp cuối tuần
tháng 12 năm 1982 ở Paris, cuộc họp này do một
cặp trẻ Alex và Maud vừa đính hôn tổ chức. Chủ đề
là: “Ước mong tuổi trẻ của bạn là Ánh sáng!”. Khi đó
trường rao giảng Phúc Âm “Tuổi trẻ Ánh sáng” chưa
được thành lập, trường thành lập vào năm 1984
nhưng hạt giống của trường đã được gieo đây đó.
Tháng 12 năm 1983, linh mục Daniel-Ange đề nghị tôi
theo cha trong một sứ mạng ở Liban. Từ tám năm
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nay, đất nước này chìm đắm trong chiến tranh. Một
cuộc chiến phức tạp với nhiều thảm kịch trộn lẫn
cùng một lúc, người tị nạn Palestina ở Liban, ảnh
hưởng của Syria một bên, bên kia là Israel chi phối
chính trị. Đất nước ngày xưa là biểu tượng cuộc
sống hài hòa giữa tín hữu hồi giáo và kitô giáo thì bây
giờ lại bị chia rẽ vì các cuộc chạm trán dữ dội giữa
dân quân hai bên.
Mục đích chuyến đi của chúng tôi là mang lại cho tín
hữu kitô ở Liban một chút can đảm, nhất là các bạn
trẻ, để họ cảm nhận có sự cảm thông giữa các tín
hữu kitô với nhau. Một sứ mạng thật nguy hiểm. Tôi
mười bảy tuổi và học lớp đệ nhất. Nhà trường cho
phép tôi vắng mặt hai tuần để đi.
Trước khi đi Liban, chúng tôi dừng lại Rôma để nhận
phép lành của Đức Thánh Cha. Chúng tôi được may
mắn ngồi hàng đầu. Đây là lần thứ nhì tôi được thấy
Đức Gioan-Phaolô II gần, tôi rất xúc động. Đức
Gioan-Phaolô II chăm chú nghe chúng tôi. Ngài nhìn
tôi và cầm tay tôi. Rồi ngài đứng giữa hai chúng tôi,
đặt tay lên vai mỗi người. Ngài ban phép lành cho
chúng tôi. Tôi nhắm mắt lại.
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Chúng tôi đi máy bay đến Chypre, rồi chúng tôi đi tàu
thủy ban đêm đến Beirut vì phi trường đã bị dội bom.
Sáng sớm hôm sau, chúng tôi đến gần bờ Liban. Tôi
lên boong tàu. Ánh sáng ban mai dịu nhẹ. Liban đang
giữa mùa đông, mặt trời chiếu trên vùng biển Địa
Trung Hải như một ưu đãi cho vùng này. Đàng xa là
các tòa nhà của thành phố Beirut dựng lên như niềm
tự hào của một sự thành công.
Tất cả có vẻ như yên tĩnh, nhưng càng đến gần
chúng tôi càng thấy thực tế đau buồn. Các tòa nhà
gần như bị phá hủy hoàn toàn, lỗ chỗ các vết bom
thay thế cửa sổ. Chúng tôi không hiểu vì sao nó còn
đứng vững.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy chiến tranh trước mặt.
Thấy chiến tranh trên truyền hình là một chuyện, thấy
chiến tranh trước mặt là một chuyện khác. Lòng tôi
thắt lại. Tôi quá e ngại.
Cha Daniel-Ange đến gần tôi. Chúng tôi sắp xuống
tàu thì nghe các hành khách nói với nhau, họ thấy
đàng xa hai máy bay Israel. Tôi cũng thấy. Tất cả xảy
ra rất nhanh. Một trong hai chiếc trúng đạn biến mất
đàng sau núi. Sau đó chúng tôi biết, khi phi công
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nhảy dù ra khỏi máy bay, ông bị bắn chết trước khi
rơi xuống đất. Như thế lại tốt cho ông vì tôi đã thấy
các hình ảnh của một phi công bị kéo đàng sau một
chiếc xe chạy trên đường phố, họ nói với tôi ông còn
đang sống… Làm sao con người lại hung ác với
nhau như thế?
Khi xuống tàu chúng tôi được một nhóm nhỏ bạn
đón. Linh mục Daniel-Ange đã từng đến đây trước,
cha được tín hữu kitô ở Liban biết đến và họ rất mến
cha. Chúng tôi lên xe. Tôi mở to mắt nhìn. Bỗng chốc
tôi chìm trong sự kinh hoàng của chiến tranh. Thủ đô
Beirut là một đống gạch vụn. Xác xe bị đốt cháy ở
khắp nơi. Đá vụn được trút nhanh lên vỉa hè. Trước
các tòa nhà là các bao cát chất đầy tầng trệt và lối
vào nơi trú ẩn. Để đi đến chỗ này chỗ kia trong thành
phố phải băng qua các hàng rào chặn. Một số do
quân đội canh giữ, một số khác do dân quân. Nếu
bạn là tín hữu kitô và bạn đến rào chắn do lực lượng
dân quân kitô người Liban kiểm soát thì bạn được
yên tâm hơn. Nhưng nếu bạn đến rào cản do lực
lượng hồi giáo kiểm soát thì sẽ có căng thẳng, dù
mình không có gì bất hợp pháp. Tất cả, hồi giáo hay
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kitô giáo đều võ trang đến tận xương tủy, khuôn mặt
sợ hãi, sợ hãi và đầy hận thù…
Chúng tôi đi chầm chậm từ hàng rào chắn này qua
hàng rào chắn kia. Trên mặt đất, các người lính đặt
các lốp xe làm mốc chắn để chặn ai cố vượt qua. Từ
khi có các cuộc tấn công-tự sát, họ còn đặt thêm
các khối bê-tông rất nặng ở các đoạn đường chiến
lược, vì quân khủng bố không ngần ngại lao các
chiếc xe đầy chất nổ đến. Lốp xe bị thủng, các viên
đạn không thể nào chận đứng đường đi của tử thần.
Bây giờ xe cộ buộc phải len qua các rào cản, không
còn cách nào để chặn rào cản.
Trong các dòng xe đang chờ, đôi khi có xe tăng hay
xe có súng liên thanh. Ở đây các chiếc xe này cũng
là những chiếc xe bình thường như bao xe khác. Các
chất nổ giết người là một phần của cuộc sống.
– Đúng là xứ sở giết người! linh mục Daniel-Ange nói
với tôi.
Nét mặt cha mang nỗi thương xót cho một dân tộc
tử đạo vì đức tin.
– Bây giờ chúng ta đi đến chỗ hẹn, cha nói tiếp.
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Ở đây chúng tôi sẽ gặp các bạn trẻ trong các trường
học hay trong nhà thờ, trong phòng học. Khi tôi nói
các nỗi khổ của tôi trước các bạn trẻ Liban, tôi cảm
thấy hơi xấu hổ khi so sánh cuộc đời mình với những
gì các bạn ở đây sống mỗi ngày. Nhưng tôi biết, câu
chuyện của tôi đánh động các bạn trẻ vì họ thấy tác
động của Chúa có thể giúp chúng ta đi ra khỏi cảnh
đen tối, giúp chúng ta thấy được ánh sáng. Mỗi lần
vậy, các bạn đến cám ơn tôi và nói họ rất xúc động
khi thấy chúng tôi ở đây. Tôi nghĩ đó là điều đánh
động họ nhất, sự việc chúng tôi đến với họ trong
hoàn cảnh chiến tranh là chỉ để nâng đỡ họ.
Một ngày nọ tôi phải đến với linh mục Daniel-Ange,
cha đang ở với nhóm cầu nguyện ở phía bên kia
thành phố. Cha Pierre Aguila, một linh mục trẻ cùng
hợp tác trong chương trình đề nghị chở tôi đi. Lúc
đó, còi hụ báo động vang lên, báo cho dân chúng
biết sắp có pháo kích, còi hụ reo inh ỏi. Phải xuống
hầm núp. Pierre nói với tôi:
– Lên xe nhanh, chúng mình đi!
– Nhưng làm sao đi, còi hụ báo động sắp có pháo
kích!
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– Chính vì vậy mà phải đi, bạn sẽ thấy rất lạ lùng! Khi
có còi hụ là khi không có ai ngoài đường, không có
rào chặn, thành phố vắng vẻ mình có thể chạy
nhanh. Như vậy mình sẽ đến trước giờ cầu nguyện.
– Nhưng.. còn pháo kích?
– Nếu mình còn sợ vài quả đạn súng cối thì sẽ không
bao giờ dứt! Cứ tin tôi đi, đi nhanh, mình đi!
Pierre lái như bay qua các đường phố hoang vắng.
Tiếng còi hụ át tiếng động cơ xe. Giống như thử còi
hụ báo nhường chỗ cho hai nhà truyền giáo hơi…
điên đi! Chúng tôi đến… trước giờ.
Ngày hôm sau chúng tôi có hẹn dành buổi tối và
được mời đến ngủ qua đêm ở gia đình bạn Bachir.
Họ có một người con trai là Tony cùng tuổi với tôi.
Nhà của họ ở trên vùng cao của thành phố Beirut đối
diện với tiền tuyến. Một khẩu súng ca-nông của quân
đội Liban được đặt cách nhà họ một trăm mét. Phía
bên kia là dàn vũ khí của Syria. Gia đình Bachir dán
băng keo dày đặc trên các kiếng nhà họ.

148

Chúng tôi đang ăn tối thì một tiếng nổ dữ dội hất
chúng tôi lên. Chúng tôi quá sợ. Chủ nhà nhìn con
trai và lo lắng hỏi con:
– Đạn pháo kích bắn đi hay dội đến?
– Đạn bắn đi, Tony trả lời.
– Vậy thì tốt.
Ông quay về phía chúng tôi và nói giọng trấn an:
– Các bạn đừng sợ, không có gì phải sợ. Vậy là sắp
xong.
Tôi không hiểu. Không ai nhúc nhích. Một tiếng nổ
khác, lại thêm một tiếng nổ khác, cứ như thế kéo dài
hơn mười phút.
Yên tĩnh trở lại, tôi mạo muội đặt câu hỏi:
– Các ông nói “pháo kích bắn đi hay dội đến” có
nghĩa là gì?
– Tiếng nổ mà con nghe là tiếng bắn đi. Vì khẩu
súng ca-nông của chúng ta bắn vài quả đạn súng cối
qua bên kia. Nó tạo tiếng ồn nhưng chúng ta không
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có gì phải sợ, đó chỉ là bắn trả đũa. Nếu là đạn pháo
kích bắn đến thì chúng ta có thể sẽ bị bỏ mạng và
phải xuống hầm gấp.
– Nhưng làm sao ông phân biệt được?
– Chỉ là thói quen!
Tôi nuốt nước bọt và cố gắng giữ điềm tĩnh. Sau bữa
ăn, Tony kéo tôi lên sân thượng trên mái nhà. Anh
khuyên tôi cúi đầu xuống và ngồi xổm, chúng tôi dựa
vào bờ thành. Chỉ có cái đầu chúng tôi là nhô lên. Và
tôi thấy… tôi không tin ở mắt mình! Đêm tối đen.
Trên hai ngọn đồi trước mặt, chỉ cách chúng tôi vài
cây số, các người lính đang bắn nhau. Các viên đạn
vạch các dấu chấm đỏ và chúng tôi có thể thấy
đường đạn đi. Đôi khi có hỏa châu bay trên không
trung. Bỗng ánh sáng màu cam chiếu rõ trận chiến.
Chúng tôi có thể phân biệt rõ đạn trái phá nổ ở các
tòa nhà ở làng trước mặt. Tony kéo tay tôi: – Nhìn
kia, bên tay mặt bạn, ở đàng xa chỗ cuối thung lũng,
đó là Beirut. Thành phố bị dội bom nặng nề lúc này.
Bạn thấy hỏa châu đang chầm chầm rớt xuống thành
phố không? Khói từ các tòa nhà bốc lên là chúng
vừa bị dội…
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– Tôi có thấy. Thật khủng khiếp. Ở đây tôi có cảm
tưởng như xem pháo bông… Nhưng thật sự là cảnh
giết người.
Chúng tôi thinh lặng ở đây một lúc để “ngắm cảnh”.
Con người có điên hay không để giết nhau như thế
này sao? Sau đó chúng tôi xuống phòng để ngủ.
– Này René-Luc, cho bạn này.
Tony cho tôi một túi đạn, có cái là đạn thiệt, có cái là
vỏ đạn.
– Tôi lượm quanh nhà, bạn đem về cho các bạn ở
Pháp xem để họ biết chúng tôi sống ở đây như thế
nào. Bạn xem này. khi nó chạm mục tiêu, nó tách ra
làm hai. Nếu nó vào bụng, thì mình có một lỗ nhỏ ở
trước và một lỗ toang hoác ở sau lưng. Này, xem
một viên đạn khác, viên này có thể đục thủng cả bêtông. Còn viên này thì nổ như lựu đạn.
Tôi cầm các viên đạn trong tay. Tôi nói với Tony:
– Cái vỏ đạn này phần bên kia đã có thể ở trong thân
thể một người…
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– Đúng vậy, thật khủng khiếp, nhưng chiến tranh là
như vậy.
Tôi cẩn thận xếp “kho tàng chiến tranh” trong một túi
nhựa và tôi giấu dưới đáy va-li.
Vài tuần sau tôi nghe tin một quả đạn súng cối rơi
vào phòng Tony, nơi tôi đã ngủ ở đó. Nhưng may
thay không có ai ở trong phòng lúc đó và không có ai
trong gia đình bị thương. Họ xém bị.
Các bạn của tôi, họ còn ở với các viên đạn bao lâu
nữa?
Một buổi chiều nọ, chúng tôi đến sân vận động
Beirut. Hội Hồng Thập Tự đã dựng một trại tị nạn ở
đây. Các tín hữu kitô của vùng núi Chouf vừa đến.
Họ kể cho chúng tôi nghe những gì chúng tôi đã biết.
Ở đó, các tín hữu bị tàn sát, đôi khi họ bị một cách
hung tàn. Các câu chuyện mà ngay cả trong trí
tưởng tượng, chúng ta cũng không tưởng tượng
được, họ bị cưa từng mảnh và các đao phủ cố ý cưa
cái đầu sau cùng. Những câu chuyện hung ác của
thời Trung Cổ, mà đó là những chuyện các gia đình
đang ở trước mặt chúng tôi sống chỉ cách đây vài

152

ngày. Họ rời làng trong các chiếc xe an toàn của lực
lượng an ninh quốc tế. Nhưng khi đi qua vùng của kẻ
thù, dân quân đã chận bắt họ. Họ bị đánh đập, bị
tước hết của cải. Phụ nữ bị hiếp, đàn ông bị giết.
Những người đến được trại tị nạn không còn khóc
được nữa. Nước mặt của họ đã cạn.
Sau vài ngày ở Beirut, chúng tôi đến Zahlé, một
thành phố ở miền đông Liban bị người Syria bao vây
hoàn toàn. Chúng tôi phải đi qua vùng người Syria
kiểm soát để đến đó. Các hàng rào chặn dài hai cây
số. Căng thẳng nhất là khi các nhà báo phương Tây
bị bắt để đòi tiền chuộc. Tất cả đều hoang vắng, một
khung cảnh của tử thần. Cỏ cây bị cháy. Không một
bóng dáng súc vật, chỉ là binh lính và vũ khí. Tôi vẫn
thấy ngôi làng nhỏ Liban đổ nát, nhà thờ ở bên lề
đường, cánh cửa bị phá toang, bên trong là chiếc xe
tăng đậu.
Ở Zahlé, các bạn trẻ vui vẻ đón chúng tôi, một niềm
vui đặc biệt. Họ cảm thấy bị cô lập, bị cắt khỏi vùng
đất còn lại của tín hữu kitô. Chúng tôi đến mang một
tia sáng nhỏ lóe trong đêm.
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Lễ Giáng Sinh gần kề, chúng tôi mừng lễ ở Kadisha,
thung lũng thánh phía bắc Liban. Chúng tôi trọ ở
Bcharé trong gia đình của Farid. Farid là một thanh
niên trẻ 25 tuổi, anh thuộc lực lượng dân quân kitô.
Chuyến đi này rất nguy hiểm cho anh. Nếu dân quân
phe bên kia biết quá khứ của anh, họ sẽ bắt anh. Có
thể họ sẽ giết anh tại chỗ.
– Các ông không có vũ khí?
Người đàn ông vừa hỏi là một dân quân người Syria.
Chúng tôi đang ở một trạm chắn.
– Chúng tôi có vũ khí chứ. Vũ khí của tôi ở đây!
Và Farid tự hào đưa tràng chuỗi trước mũi người
lính. Chúng tôi sững sờ nhìn Farid. Tôi nghĩ anh làm
quá. Người quân nhân nghiêm khắc nhìn anh, im lặng
bao phủ.
– Đi khuất mắt đi! ông hét lên. Chúng tôi thở phào
nhẹ nhõm.
Vô thức hay can đảm? Một chút của cả hai. Dù sao,
khi đưa vũ khí duy nhất là lời cầu nguyện trả lời cho
vũ khí giết người thì Farid đã chứng tỏ cho chúng tôi
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thấy, anh có sức mạnh của những tâm hồn sẵn sàng
tử đạo!
Ngày lễ Giáng Sinh chúng tôi đi bách bộ trong rừng
bá hương, những cây cổ thụ có từ hàng ngàn năm,
biểu tượng của đất nước Liban. Phải cả chục người
mới ôm trọn thân cây. Vì dù gặp bao nhiêu thử thách,
Liban vẫn trường tồn như rừng bá hương của nó!
Để về lại Pháp, chúng tôi quyết định đi máy bay ở
Tel-Aviv. Như thế chúng tôi sẽ đến Giêrusalem để
cầu nguyện. Linh mục Daniel-Ange đến đó bằng tàu
thủy. Pierre, hai sư huynh khác và tôi đi qua ngã miền
Nam-Liban và đi taxi đến Sạda. Rồi chúng tôi đi bộ
đến biên giới Israel. Một quân nhân Israel ngồi ở bàn
hải quan ngoài trời.
– Các ông có gì để khai không?
– Chúng tôi không có gì.
– Tốt, các ông có thể đi qua!
Thật tuyệt! Tôi không dám nói tôi có kho tàng chiến
tranh giấu dưới đáy xắc, các viên đạn Tony đã cho
tôi. Tôi không nghĩ đi qua biên giới dễ như vậy.
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Chúng tôi đến vùng biên giới chia cách Liban-Israel.
Chúng tôi đi chậm lại, con đường dài hàng cây số
đầy các binh sĩ. Chúng tôi thường thấy các khẩu
súng liên thanh tự động cùng với các người lính trẻ
ngồi trên tháp pháo. Một trong các binh sĩ chĩa
khẩu ca-nông hướng về chúng tôi. Tôi nghĩ mình
không có gì phải sợ, họ làm như vậy để giải trí,
nhưng khi nghĩ lại, tôi lạnh xương sống.
Cuối cùng, chúng tôi đến trước một tòa nhà rất lớn
xây bằng bê-tông, dây kẽm gai bao quanh và có rất
nhiều tháp canh. Đây mới đúng là biên giới thật sự.
Đồn trước đây chỉ là đồn bảo vệ. Đương nhiên họ
phanh phui tới cùng và họ thấy ngay kho tàng chiến
tranh của tôi : vỏ đạn! Điều xui nhất là có đạn còn
nguyên… Các quân nhân nhìn tôi và hét lên, tôi sợ họ
cho tôi là kẻ khủng bố. Và ngay lập tức, tôi bị kêu vào
đồn để xét kỹ. Tôi có mặc cảm tội lỗi. Tôi đã để cho
sự an toàn của mình bị đe dọa và của người khác
nữa. Các sư huynh đi cùng giải thích cho các binh
linh, tôi chỉ là một thanh niên vị thành niên người
phương Tây hoàn toàn ngây ngô.
– Ở đây không có ngây ngô, ngây ngô phải trả một
giá rất đắt!
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Và rồi các người lính Israel thả tôi ra. Tôi học được
một bài học.
Cuối cùng tôi được ở trước bức tường Giêrusalem,
nơi đó tỏa ra một sự sốt sắng của các anh em tiên
phong trong đức tin của chúng ta. Tôi hơi rụt rè, và
theo truyền thống, tôi để vào khe tường tờ giấy ý chỉ
cầu nguyện của tôi. Tôi tựa hai bàn tay trên tường,
đầu dựa vào tường đá. Thiên Chúa hiện diện rất
mạnh và rất đặc biệt ở nơi này. Một sự hiện diện
thần thánh qua bao nhiêu thế kỷ và trên toàn nhân
loại. Tôi cầu nguyện.
– Hòa bình cho Giêrusalem!
***
Hòa bình cho Giêrusalem… Tôi về lại Pháp, tôi được
biết giáo sư Pháp văn của tôi đã xin các bạn giữ một
phút thinh lặng để giúp sứ mạng của tôi. “Những ai
tin thì xin các con cầu nguyện Chúa che chở cho
René-Luc. Những ai không tin, xin các con tôn trọng
giây phút thinh lặng này.”
Tôi xúc động trong lòng, như thử khi tôi xúc động về
lòng can đảm của người Liban làm chứng cho đức
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tin của họ, sẵn sàng đến cả tử đạo. Tôi tự nhủ, “mình
phải can đảm hơn”. Và khi tôi xuống ăn ở căng-tin,
tôi không còn kín đáo làm dấu như trước vì sợ bị
cười. “Này, sau những gì mình sống ở Liban, mình
phải thay đổi.” Trước mặt mọi người, tôi làm dấu. Và
từ đó tôi luôn làm…
Giai đoạn đi Liban khép lại. Tôi ngây thơ nghĩ mình đi
để củng cố đức tin người anh em ở Liban, nhưng
không phải, chính tôi được củng cố và được lớn lên.
Một trang đã được lật qua và lần này con đường của
cha Daniel-Ange và tôi đi theo các hướng khác nhau,
tháng 9 năm 1984, cha thành lập trường quốc tế
công giáo cầu nguyện và rao giảng Phúc Âm “Tuổi
trẻ Ánh sáng”. Chắc chắn các tông đồ tốt nhất cho
người trẻ là chính người trẻ. Cha kêu gọi người trẻ
và gởi họ đi nói chuyện với các bạn trẻ khác, đặc
biệt ở các trường trung học. Với tôi, cha đã thảo một
ít bản nháp của cha và tôi đã mở đường. Rất nhanh
chóng, cha Daniel-Ange cảm thấy phải đào tạo các
người trẻ. Tuổi từ 18 đến 30, họ dành ra một năm xabát để theo các khóa học sứ mạng mỗi ba tháng.
Tuổi trẻ Ánh sáng là trường rao giảng Phúc Âm đầu
tiên được thành lập ở Âu châu cùng một lúc với
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trường ở Paray-le-Monial. Từ đó có thêm các trường
khác, và chúng tôi hy vọng sẽ còn nhiều trường khác
được mở thêm.
Tôi không tham dự vào việc thành lập trường này vì
tôi đang ở trong cộng đoàn của tôi. Một con đường
phiêu lưu khác đang chờ tôi. Đồng thời lúc này, cùng
với một vài người bạn, tôi thành lập nhóm Totus
Tuus, một nhóm nhạc rock kitô giáo. Nhưng trước
khi kể cho các bạn nghe câu chuyện phiêu lưu âm
nhạc này, tôi muốn trở về Lộ Đức, nơi đang chờ tôi
với một sự việc bất ngờ khác…
20.

NGƯỜI QUÂN NHÂN LÊ DƯƠNG CỦA TÔI

Thành phố Bretagne, 24 tháng 5, 1985. Chuông điện
thoại reo, người ta chuyển điện thoại cho tôi:
– René-Luc, điện thoại của bạn! Tôi không biết ông
này là ai… ông nói cái giọng lạ…
– Allô?
– Xin chào, tôi muốn nói chuyện với René-Luc.
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Tôi không nhận ra giọng nói này. Người đàn ông nói
giọng Đức.
– Dạ chính tôi.
–…
– Allô? tôi lặp lại.
– Xin lỗi, xin lỗi con… Cha là cha của con, cha có thể
nói chuyện với con được không?
Cha của tôi? Ngay lập tức, toàn thân tôi rúng động:
quả tim, cái đầu, đôi chân… Giây phút kinh hoảng.
Không! Không thể được. Đây là câu nói đùa không
hay tí nào. Tôi thật sự không thích. Giọng nói đó lặp
lại:
– Allô?
Tôi suy nghĩ. Nếu thật sự đó là cha tôi? Làm sao biết
được? Sau vài giây im lặng nặng nề, tôi hỏi:
– Ông tên là gì?
– Günter… Günter Buschkiewitz.
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Đúng, đúng là ông, Günter! Như thế là không phải lời
nói đùa, vì không ai trong chỗ quen biết của tôi biết
ông. Đó là bí mật gia đình. Mọi người nghĩ tôi có
cùng cha với các em gái tôi.
Không nghi ngờ gì, đây chỉ có thể là ông.
– Khi nào ông có thể đến?
– Khi nào con sẵn sàng gặp cha.
– Sáng mai thì không được vì con phải thi vấn đáp
tiếng Đức, bài thi cuối của kỳ thi tú tài. Vậy chiều mai
được không?
– Gut! Vậy thì chiều mai!
Không cần phải nói, tối hôm đó tôi không ngủ được.
Ngày mai, đầu óc tôi để chỗ khác khi tôi đứng trước
nữ giáo sư hỏi thi vấn đáp ở Saint-Brieuc. Thẳng
thắn mà nói, tôi chưa bao giờ thích tiếng Đức. Mẹ tôi
bắt tôi phải học: “Mình không biết khi nào, nếu có
ngày con gặp cha con…” Đúng, bà đã đoán trước!
Và ông đến đúng hôm trước ngày tôi thi vấn đáp
tiếng Đức.
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Các lớp học tiếng Đức luôn làm tôi nghĩ đến ông và
làm cho tôi đau lòng. Tôi luôn có điểm xấu. Nói cho
công bằng, mối liên hệ của tôi với giáo sư tiếng Đức
và tiếng la-tinh giống nhau, chỉ khác một chuyện:
giáo sư tiếng Đức không gởi tôi lên gặp ông hiệu
trưởng.
Đứng trước giáo sư hỏi thi, tôi hoàn toàn mất
phương hướng. Tôi chỉ muốn nói với bà: “Bà biết
không, tôi cóc cần kỳ thi của bà! Trong vài giờ nữa,
tôi sẽ gặp cha tôi!”
Điểm của tôi thật tệ nhưng đủ để đậu.
Hai giờ chiều ngày 25 tháng 5, 1985. Tôi còn nhớ
như câu chuyện mới xảy ra hôm qua. “Người đàn
ông” gõ cửa. Tôi đi về phía ông. Ông cao, tuổi ngoài
năm mươi và trông khá lớn tuổi, mạnh khỏe, tóc
vàng ngả qua trắng. Bây giờ tôi hiểu vì sao tôi tóc
vàng. Ông có cái mũi của người đánh bốc-xơ và hàm
răng trắng thẳng tắp như hàm răng của tài tử JeanPaul Belmondo. Ông cũng phải lớn hơn mẹ tôi gần
mười tuổi.
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Tim tôi đập thình thịch. Đến gần ông, tôi không biết
phải làm gì. Tôi đưa tay ra cho ông. Ông cầm tay tôi,
cùng lúc ông đưa má ra cho tôi hôn.
– Chào René-Luc.
– Chào cha.
– Con cao thật. Con giống cha khi cha bằng tuổi con.
Tôi không trả lời. Tôi hơi bị khựng. Ông cũng cảm
thấy bối rối.
– Mình có thể đi đâu đó để nói chuyện được không?
tôi hỏi ông và cố gắng nở một nụ cười.
– Được con.
Tôi đưa ông đến phòng tập của nhóm mà tôi vừa
mới thành lập. Chúng tôi ngồi giữa tiếng đàn ghi-ta
và tiếng trống. Ông bắt đầu kể chuyện.
– Con biết đó, trước hết cha xin con tha thứ cho cha.
Vì rượu mà cha đã không tìm gặp con trong bao
nhiêu năm nay. Cha bị bệnh, thật sự bệnh. Chính vì
thế mà cha không chăm sóc con.
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Rượu? Đúng, mẹ tôi đã nói cho tôi biết, cha tôi
nghiện rượu. Nhưng tôi không cắt lời ông. Tôi nghe,
tôi không cảm thấy mình có thể nói gì.
– Khi cha gặp mẹ con ở trang trại, cha vừa kết thúc
thời gian bảy năm trong Binh đoàn Hải ngoại, bảy
năm chiến tranh khủng khiếp ở Marốc rồi ở Algeria.
Cha tôi kể ông đến Algeria năm 1955. Ông tham dự
vào các chiến dịch ở Marốc năm 1956, rồi đến
Algeria và ở lại đó đến năm 1962.
– Cha được lên chức đại đội trưởng và được huy
chương. Khi đó chiến tranh sắp chấm dứt, trong một
buổi liên hoan quá chén, cha gây gổ với một sĩ quan
trung úy và cha đánh ông ta! Họ phạt cha và gởi cha
đi trại kỷ luật ở Djemien Bou Regz, đập đá trong sa
mạc Sahara.
Tôi sững sờ nghe.
– Chiến tranh đã là gay go, nhưng trại này thì thật
khủng khiếp. Cha vào trại kỷ luật từ tháng 8 năm
1961 đến tháng 8 năm 1962. Nhiều người đến trại
này đã chết, hoặc còn sống thì cũng thành điên. Cha
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không biết làm sao cha lại sống sót được qua tất cả
những chuyện này.
Cha tôi ngừng nói. Tôi nhìn ông. Tôi không nói gì. Tôi
cũng nhìn lại tôi. Ông hiểu là ông phải phá tan sự im
lặng này.
– Khi ra khỏi Binh đoàn, cha về lại Đức và cha gặp rất
nhiều khó khăn để trở lại đời sống bình thường. Cha
bắt đầu uống càng ngày càng nhiều. Nghề của cha là
thợ hàn. Nhưng cha hay bị sa thải. Cha hay quay trở
lại Marseille, tìm lại hải cảng của Binh đoàn. Chính
một trong các lần nghỉ việc này cha về miền nam
nước Pháp và cha gặp mẹ con. Bà dễ thương, bà
cho cha ở trọ một đêm. Bà nói với cha bà muốn mở
một quán rượu. Cha đề nghị ở lại một ít thời gian để
giúp bà. Bà đồng ý. Và rồi… mẹ con đẹp. Con biết,
với phụ nữ, cha luôn biết cách chinh phục… Và như
thế là hai người gặp nhau, con hiểu không?
– Dạ, con hiểu.
– Nhưng cha luôn có vấn đề với rượu. Ở trang trại có
những thùng phi đựng rượu thật lớn và cha đến đó,
uống và uống…
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Cha tôi bật cười. Tôi cười theo không nổi.
– Nhưng mẹ của con, bà rất dễ thương, bà luôn tha
thứ cho cha. Và rồi bà có đủ thứ vấn đề gia đình.
Cha nghĩ khi đó bà đang ly dị với người cha của hai
đứa con trai. Bà quá chán với các câu chuyện này.
Bà muốn làm lại cuộc đời. Khi đó, bà bỏ chương
trình mở quán rượu, bà đề nghị đi theo cha về Đức
với hai anh Babou và Cacou của con. Chúng còn nhỏ
và rất dễ thương, cha rất yêu chúng. Cả nhà đi Đức.
Cha tìm được việc làm ngay và gia đình bắt đầu cuộc
sống bình thường cho đến ngày cha nghiện rượu lại.
Khi cha say, cả một quá khứ ở Binh đoàn trồi lên. Khi
nào cha cũng gây gổ. Đôi khi cả với cảnh sát. Nhưng
cha không bao giờ đánh mẹ con, không bao giờ
đánh phụ nữ! Với mẹ con, thật khó cho bà để chịu
đựng tất cả những chuyện về rượu của cha, bà
quyết định rời đi. Bà đi xe lửa về lại Pháp. Còn cha,
cha không giữ bà lại, cha thấy cha không thể nào
đảm đương trách nhiệm đối với bà và hai anh của
con. Cha rất khổ và cha yêu mẹ con nhiều, nhưng lúc
đó rượu mạnh hơn.
Mẹ tôi không nói cho tôi biết tất cả, chắc chắn bà
muốn giữ hình ảnh tôi có về cha tôi.
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– Vài tháng sau khi mẹ con ra đi, cha nhận một bức
thơ. Mẹ con nói bà mang thai trong thời gian ở Đức.
Như thế cha biết cha có một đứa con. Nhưng lúc đó
cha không thể đảm đương nổi… Cũng vì rượu! Cha
xin lỗi con, cha không làm con bị sốc vì từ vựng của
cha chứ? Con biết đó, cha học tiếng Pháp ở Binh
đoàn, vậy thì…
– Không, không sao, cha cứ tiếp tục…
– Con có thể xưng hô thân mật với cha, cha là cha
của con..
– Dạ, để từ từ, con chưa xưng như vậy được ngay,
con cố gắng.
– Có một lần cha đi xe gắn máy qua Pháp. Mẹ con có
một tiệm ăn ở vùng Cévennes. Khi đó mẹ con đã lập
gia đình lại… Con có thêm hai em gái đúng không?
– Đúng, con có hai em gái.
– Mẹ con cho phép cha gặp con. Khi đó con bốn hay
năm tuổi, cha không còn nhớ. Con rất xinh, con có
các lọn tóc vàng. Hai cha con chơi với nhau một giờ,
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rồi cha ra đi. Đó là chuyện bình thường, cha như
người vô gia cư… A! nếu cha không có vấn đề rượu!
Cha tôi chân thành tiếc mình đã đi bên cạnh chính
đời mình, hay đời của tôi, hay đời của chúng tôi. Tôi
thanh thản hơn. Tôi thấy đủ tự tin để hỏi ông:
– Nhưng vậy thì làm sao cha biết con… Làm sao cha
tìm con được?
– Nhờ bà Siegrid, vợ của cha. Bà giúp cha thoát cảnh
nghiện rượu. Khi bà biết cha có một đứa con, bà
khuyến khích cha đi tìm. Khi đó là tháng 6 năm 1980,
cha lên xe đến trang trại ở Camargue. Nhưng những
người ở đây không có tin tức mẹ con từ nhiều năm
nay. Cha cũng đến tiệm ăn ở vùng Cévennes nơi cha
thấy con khi con còn nhỏ. Nhưng họ cho cha biết có
một vụ hỏa hoạn ở đó. Và ở đó đã thay đổi hoàn
toàn, không ai biết mẹ con đâu. Cha đến tòa thị chính
Nîmes, nhưng cha không nhớ tên họ của con, vì thế
cha không thể tìm con được. Cha thật sự đã thất
vọng! Khi đó cha đến Lộ Đức thắp nến để xin cho
cha tìm ra con.
– Lộ Đức?
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– Đúng, Lộ Đức. Tuy cha theo đạo tin lành nhưng cha
rất tin. Dù khi nghiện rượu, cha đã để mình trong bàn
tay của quỷ, cha luôn nghĩ Chúa không bỏ cha. Con
có thể thấy kỳ cục, một người tin lành mà đi cầu
nguyện ở Lộ Đức, nhưng vì cha biết ở đó có nhiều
phép lạ, cha đến để xin Chúa giúp cha tìm ra con! Và
cha đã thắp một ngọn nến với Bernadette.
– Cha đi vào lúc nào?
– Tháng 6 năm 1980.
– Cha còn nhớ ngày không? tôi không còn dè dặt, tôi
hỏi ông.
– Không.
– Thật là lạ!
– Vì sao?
– Vì cuối tháng 6 năm 1980 con cũng ở Lộ Đức.
Chính ở đó, trước hang đá Đức Mẹ Lộ Đức con đã
hiến đời mình cho Chúa. Năm năm đã trôi qua… và
cũng có thể hai cha con mình ở bên cạnh nhau trước
hang đá.
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Tôi không tin được. Tiếc là thời đó chưa
có webcam quay ngày đêm như bây giờ, nếu không
thì tôi đã xin văn phòng xem hình ảnh webcam quay
tháng 6 năm 1980. Khi tôi lên trời gặp Chúa Giêsu, tôi
sẽ xin Chúa nếu được cho tôi xem khúc phim này.
Có nhiều giai đoạn trong đời tôi không hãnh diện
mấy về mình, ngay cả sau khi tôi trở lại, nhưng tôi
muốn biết hai cha con tôi có ở đó cùng một lúc
không!
– Thật không tưởng tượng được! cha tôi trầm ngâm.
Càng lúc tôi càng thấy thoải mái, tôi nhận ra cha tôi
là người có đức tin. Thật hạnh phúc khi có thể chia
sẻ với ông những điều thiết yếu trong đời sống của
tôi.
– Nhưng cha chưa nói làm sao cha tìm ra được con?
– Đúng vậy. Từ năm 1980 cha không còn về Pháp.
Nhưng bây giờ cha không biết tại sao, tuần vừa rồi
cha quyết định thử đi tìm con một lần cuối. Cha về lại
trang trại ở Camargue, không có ai. Sau đó cha đến
Nîmes, cha vào một nhà thờ. Cha cầu nguyện thêm
một lần nữa: “Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con tìm được
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con của con.” Rồi cha đi bộ lang thang ngoài đường
thì bỗng cha nhận ra một căn nhà: đó là căn nhà mà
cha đi với mẹ con đến thăm ông ngoại Françis của
con, khi đó mọi người gọi ông là “ông chủ”. Lần đầu
tiên khi ông gặp cha, ông nói: con là người Đức, vậy
con là người tin lành! Khi cha nói đúng, cha theo đạo
tin lành, ông rất vui. Còn ông cố của con là người
theo đạo tin lành giáo phái Can-vanh! Cha nhận ra
cánh cửa căn nhà, cha bấm chuông. Một bà ra mở
cửa. Bà nói ‘ông chủ’ đã qua đời. Bà cho biết từ rất
lâu bà không có tin của mẹ con. Nhưng bà cho số
điện thoại chú của con. Cha gọi và cha gặp một bà,
bà cho cha số điện thoại và địa chỉ của con! Và bây
giờ cha đã tìm được con! Sáng nay con đi thi vấn
đáp tiếng Đức có trôi chảy không?
– Đúng, tất cả thật kỳ lạ, tôi trả lời ra dáng suy nghĩ.
Không bao giờ có chuyện tình cờ…
Cha tôi muốn tôi nói một chút về tôi, nhưng tôi còn
quá giao động. Tôi thích nói về nhóm nhạc của tôi.
Cha hỏi tin tức mẹ và hai anh. Ông còn nhớ hai anh
tôi, tôi cảm nhận ông giữ họ trong quả tim ông.

171

Khi đó anh Babou đang ở cùng làng với tôi. Anh đã
bắt đầu làm việc cho Vòng đua France, anh là thợ
trát thạch cao. Anh chưa có lòng tin, anh nhận đến
làm việc trong cộng đoàn dĩ nhiên là có lương. Vài
tuần sau, một chiều thứ bảy anh vào nhà nguyện dự
giờ kinh và anh cũng có kinh nghiệm một cuộc gặp
gỡ riêng với Chúa. Một ít thời gian sau, anh gặp một
cô người Breton trong làng, cô ở trong một gia đình
mộ đạo và anh đã lập gia đình với cô này.
Khi Günter biết Babou cũng đang ở đây, ông rất vui
và muốn gặp anh. Vào cuối buổi chiều, chúng tôi
cùng đi ăn bánh crêpe với nhau ở Saint-Malo, cha
tôi, vợ chồng anh Babou và tôi. Tiệm bánh vắng
người nhưng có một gia đình khá ồn ào. Người đàn
ông có giọng nói sang sảng. Còn cha tôi thì không
phải là người rụt rè. Ông bắt đầu nói chuyện với
người đàn ông này, ông giải thích mình nói tiếng
Pháp không giỏi vì không được học ở trường, nhưng
ở trong Binh đoàn Lê dương. Và người đàn ông kia
cũng là một cựu quân nhân Lê dương. Họ khám phá
ra họ phục vụ dưới quyền cùng các sĩ quan nhưng ở
thời gian khác nhau.
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Còn tôi, tôi nói chuyện với một thanh niên trẻ trong
gia đình đó, anh lớn tuổi hơn tôi một chút. Anh để tóc
dài và chơi đàn ghi-ta nhạc rock.
– Cha của bạn là quân nhân lê dương?
– Đúng, anh trả lời tôi. Còn người kia, tôi nghĩ đó là
cha của bạn.
– Đúng, đó là cha tôi. Thật buồn cười khi nói như
vậy, tôi chưa quen.
– Anh nói vậy là gì? anh bạn tò mò hỏi tôi.
– Tôi chỉ mới biết cha tôi cách đây vài giờ. Tôi 19 tuổi
và đây là lần đầu tiên tôi gặp ông. Chúng tôi đến đây
để mừng ngày gặp nhau.
– Thật không tưởng tượng được!
– Nhưng lại đúng như vậy.
– Chờ chờ, bạn không phải là người duy nhất… Điều
không thể tưởng tượng là tôi, đã hai mươi lăm năm
rồi tôi chưa bao giờ biết cha tôi, hôm nay là ngày đầu
tiên! Và chúng tôi đến đây để mừng ngày gặp nhau!
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– Đúng là lạ! Cả hai đều là quân nhân lê dương.
Khi đó hai bên biết chuyện của nhau. Chúng tôi nâng
ly mừng sức khỏe hai ông cha, các người con và…
Binh đoàn lê dương!
Khi tôi nghĩ đến giây phút này, tôi nhủ thầm: may mà
có Günter, Babou và chị dâu tôi ở đó, nếu không thì
tôi nghĩ mình đã nằm mơ. Tôi chỉ tiếc là không dám
xin anh số điện thoại vì sự trùng hợp này thật hiếm
hoi. Tôi không thấy ý nghĩa thiêng liêng ở đây, đây
không phải là sự khẳng định cho câu chuyện đời
chúng tôi, dù nó có các khía cạnh đặc biệt, nhưng nó
cũng là câu chuyện như bao câu chuyện khác!
***
Chiều hôm đó cha tôi về lại Berlin. Còn tôi, tôi đi lễ ở
giáo xứ. Khi tôi nghĩ cách đây năm năm, cha tôi đến
cầu nguyện ở Lộ Đức trùng với thời gian tôi ở đó…
Chúa là chủ đời chúng ta khi chúng ta giao phó đời
mình cho Ngài.
Trong suốt thánh lễ, nước mắt tôi chầm chậm chảy
dài trên má. Đó không phải là nước mắt đau khổ,
cũng không phải là nước mắt sung sướng, lại không
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phải là “nước mắt thiêng liêng”. Tôi không biết tả
sao. Nhưng chắc chắn nó đến từ cái đập đang vỡ
tung trong tận đáy lòng tôi.
Khi tôi kể chuyện này cho mẹ tôi nghe, bà không nói
gì. Như thử cũng trong chính đáy lòng bà, bà luôn
nghĩ có ngày tôi gặp lại cha tôi. Tôi cám ơn mẹ tôi đã
giấu chuyện nghiện rượu của cha tôi. Tôi nghĩ khi
một đứa bé không biết cha hoặc mẹ mình, thì đứa bé
dễ chịu đựng thử thách này nếu nó có hình ảnh đẹp
về người cha, người mẹ vô danh. Khi đứa con đã là
người lớn thì sẽ khác, nó cần biết sự thật dù sự thật
này khó chịu đựng.
Từ đó tôi gặp cha tôi mỗi năm một lần. Thường
thường ông đến thăm tôi, nhưng thỉnh thoảng tôi
cũng qua Berlin thăm ông. Tôi biết được gia đình tôi
ở Đức, các cô chú dì, các anh chị em họ của tôi. Tất
cả đều nồng hậu đón nhận tôi. Cha tôi cho tôi biết
nguồn gốc của ông. Ông nội Johanes Buschkiewitz là
người Ucraina. Có vẻ như tôi giống ông rất nhiều.
Ông làm giám sát trong một công ty lớn của người
Nga da trắng. Trong cuộc cách mạng bôn-sêvích năm 1917, ông trốn và tị nạn sang Pomerania, ở
Stettin. Thành phố này trước Thế Chiến Thứ Hai
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thuộc Đức, nhưng sau hiệp ước Yalta, bây giờ thành
phố này thuộc Ba Lan.
Ông nội Johanes yêu bà nội tôi, một phụ nữ Đức.
Vấn đề là bà theo đạo tin lành, ông tôi người Ucraina
thuộc giáo phái công giáo-hy lạp. Hồi đó hôn nhân
giữa người tin lành và công giáo chưa được phép.
Để lấy bà tôi, ông tôi phải bỏ đức tin công giáo. Vì
thế cha tôi được nuôi dạy trong đức tin tin lành,
thường thường thời đó con cái được nuôi dạy theo
đạo của mẹ.
Về phía mẹ tôi thì ngược lại, ông ngoại Francis của
tôi là người thành phố Nîmes, theo đạo tin lành giáo
phái Can-vanh. Bà ngoại tôi là người công giáo mộ
đạo, ông phải bỏ đạo tin lành để theo đạo công giáo.
Nên mẹ tôi được nuôi dạy trong đức tin công giáo.
Cha tôi là tin lành mà thân phụ là người công giáo;
mẹ tôi là người công giáo mà thân phụ là người tin
lành, hai người gặp nhau, sự khác biệt tôn giáo
không tạo thành vấn đề, khi đó họ có các ưu tư
khác. Và đứa con họ sinh ra được một mục sư tin
lành hoán cải, và nó thành linh mục công giáo!
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Một phương trình lạ đời…

21.

Totus tuus trên nền nhạc Rock

Mùa hè năm 1984, một năm trước khi tôi gặp cha tôi,
cùng với vài người bạn, chúng tôi quyết định thành
lập nhóm nhạc rock công giáo. Sáng kiến do anh
Gégé khởi đầu. Người đặt lời, người có tâm hồn thi
sĩ, anh muốn dùng lời của mình cho loại nhạc hiện
đại, chính xác là nhạc rock. Trong những năm 1980,
ít có người công giáo nào dám làm chuyện này.
Nhưng lại có một vài dòng suy nghĩ hơi đồng hóa các
loại nhạc có nhịp điệu rock là nhạc có hơi hướm
satan!
Gégé 16 tuổi, tôi 17 tuổi. Tôi thích sáng kiến của anh
và tôi đề nghị giúp anh thành lập nhóm. Tôi tiếp xúc
với Vincent, một người bạn rất tốt mà tôi quen trong
các buổi họp nhóm kitô. Anh đánh đàn ghi-ta rất hay.
Tôi cũng đánh đàn ghi-ta, anh chỉ cho tôi các bí
quyết nên tôi tiến bộ rất nhanh. Buổi tập này nối tiếp
buổi tập khác. Tôi nói với anh dự tính của chúng tôi.
Anh tiến hành liền. Ngoài đàn ghi-ta, anh trở thành ca
sĩ của chúng tôi với một giọng rất đặc biệt, uyển
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chuyển, có cùng âm điệu với nhạc sĩ nổi tiếng nước
Pháp Jean-Jacques Goldman. Tôi cũng liên lạc với
Yves-Armel. Anh có dáng người giống Elton John,
một vẻ gàn gàn như thế và chơi đàn phím rất đặc
biệt so với tuổi của anh. Thêm nữa anh lại còn biết
sáng tác và hòa âm. Còn Gégé thì anh kéo được
Jean-Christophe, một tay trống vào nhóm. Một con
gấu thực sự, anh luôn mặc quần loại yếm. Người
cuối cùng vào nhóm là François. Anh nghe đến dự
tính của chúng tôi và đem cây ghi-ta của anh vào
nhóm. Anh có dáng đi ngộ nghĩnh, tóc dài, mắt tròn
nhỏ như John Lennon che đàng sau đôi mắt kiếng
tròn nhỏ. Anh là tay đại hồ cầm nhà nghề. Nhưng anh
không chơi đại hồ cầm trong nhóm, anh có ngón
đàn ghi-ta độc tấu “ma quái”, có nghĩa là “ma quái”
nhất trong tất cả các màn độc tấu ghi-ta mà quý vị
từng nghe.
Chúng tôi có người đặt lời, có ca sĩ ghi-ta, có đàn
phím, có tay trống và có ghi-ta độc tấu. Còn tôi? Tôi
chỉ đóng vai điều hành: tổ chức các buổi tập, các
buổi thu thanh, các buổi hòa nhạc… Mọi người giao
cho tôi nhiệm vụ này, họ cũng bầu tôi là tay bass của
nhóm.
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Chơi bass trong nhóm nhạc rock là nền, là tất cả của
tất cả. Người ta thường nói bassvà trống là bánh gatô, phần còn lại chỉ là kem. Nếu nền nhịp điệu không
vững thì tất cả bị lao chao. Có những tay bass giỏi,
những tay bass tồi. Và cũng có những tay bassgiỏi
nhưng hơi tồi, tôi thuộc loại này. Để tôi giải thích:
những tay bass giỏi là những người biết đúng nhịp,
có thính giác hoàn hảo, có khả năng đánh dấu các
nhịp điệu, tô điểm cho dòng nhạc du dương các hạt
ngọc đây đó, một niềm vui thực sự. Những
tay bass tồi là những người làm quá đáng. Họ nghĩ là
họ biết nhịp điệu, nhưng họ thêm thắt quá nhiều,
người nghe không còn phân biệt được nhịp điệu.
Những tay bass giỏi nhưng hơi tồi là những người
như tôi, biết rất rõ nhịp điệu, không có tài năng ứng
tấu. Khi nào cũng sợ ra ngoài gam nhạc. Không dám
liều. Cho chắc ăn. Chơi đúng nốt nhạc, thế thôi!
May là chúng tôi có một hai bài sáng giá với âm điệu
du dương đập mắt, loại slap, loại đập mạnh vào giây
đàn! Phần còn lại chúng tôi chơi như máy gõ nhịp.
Nhưng các bạn không thể tưởng tượng các nhạc sĩ
khác yêu thích như thế nào, nhất là anh trưởng
nhóm ghi-ta François của chúng tôi, sau mỗi buổi hòa
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nhạc khi nào anh cũng đến cám ơn tôi.
Chơi bass cũng là một bài học của cuộc đời: cố gắng
làm điều đúng và làm điều đó đúng lúc.
Chúng tôi ở rải rác khắp nước Pháp, nhưng chúng
tôi gặp nhau mỗi kỳ hè. Chúng tôi đặt tên nhóm
là Totus Tuus, có nghĩa là “tất cả cho Chúa” để vinh
danh Đức Gioan-Phaolô II vì đó là câu châm ngôn
của ngài. Đó là phương châm của thánh Louis Marie
Grignon de Montfort, nước Pháp được Đức GioanPhaolô II lặp lại. Câu đó có nghĩa: “Tận hiến tất cả
cho Chúa Giêsu qua bàn tay Mẹ Maria”.
Cộng đoàn giúp chúng tôi phần dữ liệu. Ngay từ mùa
hè 1985, chúng tôi lên đường lưu diễn. Trong nhóm
có hai người có bằng lái xe, phần còn lại quá trẻ.
Chúng tôi bắt đầu bằng buổi trình diễn với khoảng
bốn trăm bạn trẻ gần Lộ Đức. Sau đó chúng tôi diễn
vài buổi ở Bretagne và cuối cùng là buổi tập họp hơn
hai ngàn người ở Ars. Lời bài hát có nội dung dấn
thân, mang sứ điệp rõ ràng và tác động của chúng
tôi. Cuối buổi hòa nhạc, tôi lên nói chứng từ của
mình và mời các bạn trẻ nếu ai muốn thì lên bục chia
sẻ cuộc gặp gỡ riêng của họ với Chúa Kitô, giống
như kinh nghiệm của tôi với mục sư Nicky Cruz. Thật
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cảm động khi thấy tất cả các bạn trẻ này tiến lên khi
chúng tôi hát bài hát cuối cùng: “Tôi tin”.
Trong các buổi tập họp này, các bạn trẻ đón nhận
chúng tôi nồng hậu hơn cả nồng hậu. Rõ ràng họ vui
khi thấy trên sân khấu là người trẻ ca hát có cùng
văn hóa, cùng sống các giá trị kitô giống họ.
Các buổi hòa nhạc ở Bretagne là một loại khác: đó là
phúc âm hóa “lớp đầu tiên”: chúng tôi làm ngoài trời
và miễn phí. Những người đến xem là những người
tò mò hay những người qua đường. Phải nói là
không đông dù chúng tôi đã cố gắng dán các bích
chương, chúng tôi còn non trong việc truyền thông.
Dù sao sau mỗi buổi trình diễn, trong lời cầu nguyện
cuối cùng khi nào cũng có vài người lên bục chia sẻ,
và như thế là đã thắng. Cho Chúa.
Sau chuyến lưu diễn, chúng tôi làm album đầu tiên.
Chúng tôi thâu cát-xét vì khi đó đĩa nhựa CD đang ở
giai đoạn trứng nước. Trong một năm, chúng tôi bán
được tám ngàn băng! Thời đó như thế là rất nhiều, vì
nhạc rock kitô phổ biến ở các nước nói tiếng Anh và
đa số ở trong giới tin lành, còn ở đây, trong môi
trường công giáo thì ít ai biết. tiền lời chúng tôi đầu
181

tư tất cả vào dụng cụ âm thanh, ánh sáng, nhạc cụ
hay chuẩn bị cho các chuyến lưu diễn sắp tới, in bích
chương v.v.
Chuyến lưu diễn thứ nhì là mùa hè năm 1986 ở Côte
d’Azur, đây là một kinh nghiệm không thể nào quên
được. Ban tuyên úy nhà tù Nice xin chúng tôi hai
buổi hòa nhạc: một cho nam tù nhân, một cho nữ tù
nhân. Chúng tôi chuẩn bị nhạc cụ ở sân nhà tù. Các
tù nhân đến. Họ ngồi tựa lưng vào sân tường. Chúng
tôi bắt đầu đàn hát. Chúng tôi không biết họ cảm
nhận như thế nào vì không thấy họ biểu lộ gì. Một vài
người vỗ tay, một số khác dè chừng. Khi tôi nói
chứng từ của mình, tôi thấy họ lắng nghe. Vào cuối
buổi, tất cả đến cám ơn chúng tôi. Một trong số các
tù nhân cho chúng tôi cái bật lửa. Ông vừa nhặt
được ở sân. Một mẫu giấy quấn quanh. Một tù nhân
ở trong phòng của mình gởi cho chúng tôi qua cửa
sổ: Các bạn thân mến, tôi không được tham dự buổi
hòa nhạc của các bạn vì tôi bị phạt. Nhưng tôi nghe
hết, chỉ là tôi không thấy các bạn thôi. Tận đáy lòng,
tôi xin cám ơn các bạn, câu chuyện của các bạn
mang hy vọng đến cho tôi.
Một tù nhân khác đến gần chúng tôi và xin chúng tôi:
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– Ngày mai, tôi biết các bạn sẽ trình diễn cho các nữ
tù nhân. Có mẹ tôi ở bên kia và ngày mai là sinh nhật
của bà. Mỗi năm tôi đều hát khúc nhạc chiều để tặng
sinh nhật bà. Các ông có thể hát giùm tôi được
không?
Ngày hôm sau, nghe chúng tôi hát, các bà biểu lộ
tình cảm nhiều hơn, họ đập tay, họ vỗ tay. Họ
thưởng thức từng lời bài hát. Và cuối cùng chúng tôi
hát bài nhạc chiều để mừng sinh nhật bà mẹ, đó là
quà tặng tuyệt vời. Tất cả các bà đều khóc… và cả
chúng tôi!
Buổi trình diễn cuối cùng của tôi là tột đỉnh! Chúng
tôi trình diễn trước sáu mươi ngàn bạn trẻ ở sân vận
động Gerland, Lyon tháng 10 năm 1986! Buổi trình
diễn được phát hình trên đài TF1. Nhưng phải nói
ngay là các bạn trẻ không đến vì chúng tôi. Tất cả
các bạn đến đây để đón Đức Gioan-Phaolô II! Và
cũng phải thú nhận là chúng tôi chỉ trình diễn một
bài! Trước khi chúng tôi lên sân khấu, tất cả khán giả
ở sân vận động chật ních này hò hét ola, ola… Họ ít
chú ý đến nhóm trình diễn trước chúng tôi. Chúng tôi
lo ngại chờ đến lượt mình. Nhưng khi người giới
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thiệu chương trình loan tên nhóm chúng tôi, mọi
người vỗ tay tiếp đón không thể tưởng tượng.
Ola, ola ngừng và chúng tôi hát bài hát “Cantique”,
phiên bản mới của một bài hát của Thánh Phanxicô
Axixi. Các bạn trẻ thật sự cùng hòa với chúng tôi. Khi
chúng tôi mời mọi người hát điệp khúc được đệm
bằng trống mà thôi, cả sân vận động cùng hát theo.
Một kỷ niệm không thể nào quên được!
Đối với tôi, Gerland là buổi hòa nhạc cuối cùng.
Nhưng nếu tôi ngừng thì nhóm sẽ tiếp tục trong
nhiều năm nữa. Các buổi trình diễn sẽ nối tiếp, các
album cũng vậy. Anh Vincent tiếp tục cuộc phiêu lưu
với Totus một cách đặc biệt. Anh mong đến với khán
giả ngoài kitô giáo, có thể bị cho là “khác lạ” (đó là
tựa đề của album cuối cùng) đối với một vài môi
trường công giáo.
Đúng là cả một thế hệ trong Giáo hội công giáo sợ
loại âm nhạc này, họ có lý khi phải cẩn thận. Nhưng
cũng không nên cho là ‘ma quái’ những gì dính đến
nhạc rock. Chúng ta nên có mặt trên tất cả các mặt
trận, cần phải nói lên, cần phải kitô hóa từ bên trong,
cũng như trên Internet. Đó là dụng cụ thê thảm trong
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bàn tay của những người đồi trụy, nhưng là câu trả
lời cho tín hữu kitô, họ phải từ chối tất cả máy vi tính,
hay ngược lại, họ phải phát triển sự hiện diện kitô
giáo trên các trang Web?
Đức Gioan-Phaolô II đã hiểu rất rõ điều này, ngài
khuyến khích chúng tôi ngày nay phải có mặt trên
các nơi khác nhau, như trong thông điệp Sứ mạng
của Đấng Cứu Thế (Redemptoris Missio).
Chúng tôi là một trong các nhóm rock công giáo đầu
tiên ở Pháp, có thể là nhóm đầu tiên.
Chúng tôi đã mở một cánh cửa. Từ đó có nhiều
nhóm ra đời, điều này làm chúng tôi rất vui mừng vì
chúng tôi đã thuyết phục được sự có mặt quan trọng
của kitô giáo trong âm nhạc tuổi trẻ. Ngày nay, các
nhà tổ chức sự kiện cho các bạn trẻ trong Giáo hội
có rất nhiều chọn lựa để chọn nhóm nào hay nhất!
Các nhóm mới này nghe nhạc chúng tôi khi họ còn
tuổi vị thành niên, bây giờ họ xem chúng tôi như “ông
cụ” của họ. Tôi liên lạc với nhiều người trong số họ.
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Ngày hôm sau buổi hòa nhạc ở Gerland, tôi từ giã
nhóm, tôi đến với các chủng sinh tụ họp chung
quanh giáo hoàng ở làng của cha xứ Ars.
Một giai đoạn mới bắt đầu, tôi rời tay bass để vào
chủng viện.
22. GIỚI TÍNH HAY KHÔNG GIỚI TÍNH
Vừa đúng hai mươi tuổi, tháng 10 năm 1986, tôi vào
năm triết đầu tiên của chủng viện Rennes. Tiến trình
bình thường của một chủng sinh chia thành hai chu
kỳ: chu kỳ đầu học triết hai năm, chu kỳ thứ nhì học
thần học ba năm.
Tôi vừa học một năm làm kỹ thuật viên trong công ty
sản xuất băng cát-xét của nhóm chúng tôi. Sau khi
đậu tú tài, cha thiêng liêng khuyên tôi nên đi làm một
năm để ơn gọi trong tôi được chín mùi. Một năm trôi
qua và ơn gọi vẫn còn vang lên trong tâm hồn tôi.
Khi vào chủng viện, tôi có cảm tưởng như đang ở
nhà mình. Tôi hợp với tất cả các bạn chủng sinh, đặc
biệt với anh Gwen. Anh cùng tạng với tôi và rất thích
thể thao. Anh luôn mặc áo da. Tôi thích phong cách
không trọng hình thức của anh.
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Tôi rất ngạc nhiên khi biết từ vài năm nay chủng viện
Rennes không còn sân banh, cha quản lý đã biến sân
banh thành bãi đậu xe. Phải nói là từ lâu không còn
ai chơi đá banh. Cùng với anh bạn Gwen, chúng tôi
rủ một vài bạn chủng sinh lập một đội bóng. Nhưng
làm sao để có sân bóng? Chúng tôi xin phép chơi ở
công viên chủng viện, trên cỏ. Được phép với điều
kiện phải khéo léo tránh cây cối, tránh các bụi hoa
khổng lồ. Đúng hơn, sự chú ý của chúng tôi là làm
sao “giả vờ” để banh rơi trúng bụi hoa, và thế là chỉ
vài tuần người làm vườn thay các bụi hoa này bằng
cỏ…
Chúng tôi có sân bóng, có sân cỏ, chỉ còn dựng gôn.
Chúng tôi nhờ một xưởng ở tuốt bên kia thành phố
làm. Đến ngày J. giao hàng, chúng tôi mười mấy
chủng sinh đi bộ đến vác về vì chúng tôi không có xe
để chở một món hàng đặc biệt như vậy. Bạn hình
dung xem món hàng, thành gôn dài bảy mét, cao hai
mét, một hình chữ nhật mở! Chúng tôi khó khăn len
lỏi giữa xe cộ và bộ hành. Thành phố Rennes không
biết là năm 1986 họ có một đám rước đặc biệt kiểu
này của các chủng sinh. Bây giờ sân banh của chúng
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tôi đã sẵn sàng, mới toanh. Với cỏ êm chân, xin mời
đá!
Tôi hạnh phúc thực hiện được các bước đầu tiên
trên đường đến chức thánh và tôi không bỏ qua một
dịp nào để làm chứng. Tôi còn nhớ đặc biệt một
cuộc gặp. Trong kỳ hè các chủng sinh thường về
nhà. Vì thế tôi đi xe lửa xuôi Nam để thăm mẹ tôi. Tôi
ngồi ở một toa trống, với một cô sinh viên…
Cô duyên dáng. Cô ngồi trước mặt tôi. Mỉm miệng
cười. Xe lửa chạy. Không có ai khác trên toa. Cô
thoải mái, cô muốn bắt chuyện. Tôi nói đủ chuyện
trên trời dưới đất với cô Sophie. Chúng tôi cười đùa.
Cô không thể nào đoán tôi là chủng sinh vì ở Pháp,
chúng tôi chỉ mang cổ côn la-mã khi đã chịu chức,
và cũng tùy ý mỗi người. Trong lòng tôi nghĩ như thế
thì tốt hơn để tôi có thể nói về Chúa Giêsu. Với cách
này, tôi có một kỹ thuật khi nào cũng chạy. Tôi hỏi
cô:
– Bạn học gì?
– Tôi học luật.
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Và thế là chúng tôi nói về chuyện này khoảng mười
lăm phút. Rồi thì câu hỏi không thể tránh được, cô
hỏi tôi:
– Còn anh, anh cũng là sinh viên chứ?
– Đúng, bạn đoán xem tôi học gì nào?
– Thương mại!
– Không!
– Kinh tế? Tôi lắc đầu.
– Vậy thì bạn đừng nói là bạn cũng học luật chứ?
– Cũng không!
Tất cả mọi ngành nghề đều lần lượt được điểm
danh, cả nghề chữa lửa. Tôi cố gắng mớm cho cô
nhưng cô cũng không đoán ra.
– Chịu, vậy thì anh nói đi!
– Chủng sinh.
– Xin bạn lặp lại giùm?
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– Tôi là chủng sinh. Tôi chuẩn bị làm linh mục.
– Khôôôôôôôôôôông!
– Đúúúúúúúúng!
– Tôi không tiiiin!
– Đúng vậy, bây giờ tụi mình nói với nhau chuyện
này! Này Sophie, bạn không tin ở Chúa sao?
Chúng tôi nói về tôn giáo. Tôi kể cho cô nghe câu
chuyện của tôi, tôi đã gặp Chúa như thế nào với mục
sư Nicky Cruz. Cô chăm chú nghe, tò mò tìm hiểu.
Khi tôi nói xong thì cô nói:
– Tôi, tôi nghĩ khi bạn sống tuổi thơ khó khăn thì bạn
cần bám vào một cái gì.
– Vậy ư? Bạn nghĩ những người tin ở Chúa là để
quên vấn đề của họ sao?
– Đúng. Tại sao không?
– Như thế thì làm sao bạn giải thích những người tin
nhưng họ không bao giờ gặp vấn đề? Rất nhiều gia
đình tín hữu Pháp có cuộc sống là một ‘dòng sông
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êm đềm’. Họ đặt Chúa ở trọng tâm đời sống của
mình, nhưng tuyệt đối không phải để chạy trốn đau
khổ.
– Tôi không biết, họ tin theo truyền thống.
– Có thể, nhưng không nên đơn giản đặt phương
trình “có đức tin” và “có vấn đề” chung với nhau. Tôi
đồng ý với bạn, đau khổ có thể giúp chúng ta mở
lòng ra với chiều kích thiêng liêng, và tôi nghĩ đó là
trường hợp của tôi. Khi Chúa gõ cửa, mình có thể
mở cho Ngài dễ hơn nếu các vùi dập của cuộc sống
đã làm vỡ tung một số ổ khóa. Nhưng cũng có thể có
chuyện ngược lại: đau khổ làm nhiều tâm hồn khép
kín cửa lại. Vì thế có nhiều người nói: “Nếu Chúa
hiện hữu, vì sao Chúa lại để cho những chuyện đó
xảy ra? Tôi không muốn nghe đến chuyện này
nữa…” Và cũng có một hình ảnh khác: có những
người quá hài lòng ở quả đất này nên họ thấy Chúa
không dính dáng gì đến họ. Vậy Sophie, bạn thấy đó,
tốt hơn là đừng rút gọn các chuyện về tâm linh.
– Đồng ý, nhưng bạn giải thích cho tôi nghe một
chuyện. Tại sao, nếu bạn muốn làm linh mục thì bạn

191

không được lập gia đình, chuyện này tôi thật sự
không hiểu!
– Bạn đừng làm thành vấn đề, đó là chuyện hoàn
toàn bình thường! Chính Chúa Giêsu cũng nói, đây là
chuyện bình thường mà bạn không hiểu đó thôi!
– Anh đùa à, cô ngạc nhiên hỏi tôi.
– Không, đúng vậy. Nhìn này!
Tôi rút quyển Tân Ước ra và đến ngồi bên cạnh cô.
Tôi tìm chương 19 của Phúc Âm Thánh Mát-thêu và
tôi đưa tay chỉ vào câu 12.
– Bạn thấy đây, câu này thật rõ ràng. Chúa Giêsu nói:
Có những người tự ý không kết hôn vì nước Trời.
Nhưng điều đặc biệt là trước đó Ngài đã nói trước:
“Không phải ai cũng hiểu được câu nói ấy, nhưng chỉ
những ai được Thiên Chúa cho hiểu mới hiểu” và sau
câu này Ngài còn nói thêm: “Ai hiểu được thì hiểu!”
Như thế đừng ngạc nhiên ngay cả các tín hữu kitô
tốt cũng không hiểu bậc sống độc thân của các linh
mục. Vậy bạn đừng khổ trí vì mình không hiểu.
Cô trầm ngâm:
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– Một khía cạnh nào đó thì tôi yên tâm, nhưng một
khía cạnh nào đó tôi cũng muốn tìm hiểu. Các mục
sư tin lành họ cũng lập gia đình đó sao?
– Đúng vậy, và không phải chỉ có các mục sư tin
lành. Ở Giáo hội Đông phương, các linh mục công
giáo cũng lập gia đình. Chẳng hạn các linh mục hy
lạp-công giáo hay các người marônít. Tôi đã gặp các
linh mục này trong chuyến đi Liban. Họ trung thành
với Rôma và họ lập gia đình.
– Vậy thì bạn cũng làm như vậy đi!
– Không, trong Giáo hội công giáo la-mã thì không
được. Chỉ có trong Giáo hội Đông phương các linh
mục mới được lập gia đình.
– Nhưng tại sao Giáo hội công giáo la-mã lại không
được.
– Để hiểu chuyện này phải đi ngược lại thời Chúa
Giêsu. Chính Chúa Giêsu cũng sống độc thân. Và
Ngài chọn mười hai thánh tông đồ cũng độc thân
như Ngài. Đó là một cách mạng ở thời của Ngài. Và
như tôi vừa nói, trong Phúc Âm Thánh Mát-thêu,
chính Chúa Giêsu mang lại ý nghĩa cho bậc sống độc
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thân: Một dấu hiệu của Nước Trời. Như thế, ngay từ
buổi đầu của Giáo hội luôn có các tông đồ độc thân.
Thánh Phaolô đã ca ngợi bậc sống này trong thư gởi
tín hữu Côrintô chương 7. Ngài giải thích bậc sống
độc thân cho chúng ta các điều kiện tốt nhất để “làm
vui lòng Chúa”, có nghĩa là hoàn toàn dâng hiến để
phục vụ Chúa Kitô và Nước Trời. Nhưng đúng ra từ
thời đầu Giáo hội, đã có các linh mục độc thân cũng
như các linh mục lập gia đình. Chúng ta thấy rõ điều
này trong các thư của Thánh Phaolô. Truyền thống
độc thân là điều khả thể, được khuyến khích nhưng
không bắt buộc. Ngày nay khả thể chọn lựa này
được tiếp tục ở Giáo hội Đông phương. Trong khi ở
Giáo hội Tây phương, dần dần bậc sống độc thân
của linh mục được áp đặt cho đến lúc trở thành một
tiêu chuẩn. Giáo hội la-mã không xem luật độc thân
như một điều bức bách, nhưng ngược lại là một kho
tàng vì Giáo hội xác tín, bậc sống độc thân là lối sống
tốt nhất để sống chức thánh.
– Tôi tin chắc nếu các linh mục được chọn lựa, tất cả
sẽ chọn lập gia đình!
– Bạn đừng lầm Sophie. Chắc chắn sẽ có một số
người chọn lập gia đình nhưng sẽ có rất nhiều người
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chọn sống độc thân, bạn không tưởng tượng được
đâu! Bằng chứng là trong một cuộc gặp gần đây với
một linh mục Ucraina hy-lạp công giáo. Chính ông là
con của một linh mục. Rồi đến lượt ông, ông cũng là
linh mục nhưng ông muốn sống độc thân. Ông nói
với tôi, thân phụ của ông khi phải chọn một bên là
giáo xứ của mình, một bên là vợ con thì ông luôn
chọn ưu tiên cho giáo xứ. Khi còn nhỏ, người con
quá đau khổ về chuyện này. Tôi nghĩ, không phải dễ
để hóa giải đời sống mục vụ và đời sống gia đình.
Chắc chắn có nhiều thánh linh mục hy-lạp công giáo
lập gia đình, nhưng ngược lại với bề ngoài, không
chắc là họ đã chọn cách đơn giản nhất để thực hành
chức thánh của mình.
– Nếu phải chọn thì anh sẽ chọn như thế nào?
– Tôi chọn độc thân.
Sophie không nhìn tôi. Cô suy nghĩ, cô nhìn qua cửa
sổ. Rồi cô quay về tôi, mắt nhíu lại:
– Và ai nói với anh là anh sẽ không rơi vào lưới tình?
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– Chuyện này là chuyện tôi chờ. Tôi sẽ cho bạn một
phân biệt để làm sáng tỏ chuyện này. Phải phân biệt
giữa lôi cuốn và tình yêu. Bạn đã yêu rồi phải không?
– Đó là anh nói!
– Được, tất cả các mối tình đều bắt đầu bằng lôi
cuốn. Kế đó mình quyết định đi theo lôi cuốn này và
khi đó nó trở thành một cảm nhận yêu thương. Vậy
nếu câu hỏi của bạn là: làm thế nào bạn biết nếu bạn
không bị cô gái này lôi cuốn, tôi sẽ không ngần ngại
trả lời: đúng, tôi có thể bị lôi cuốn bởi týp cô gái này
hay cô gái kia. Và tôi nghĩ đó là chuyện hoàn toàn
bình thường! Và cũng đúng như vậy với các linh mục
hay các ông lập gia đình.
– Một người rất yêu vợ mình, chỉ vài ngày sau đám
cưới, đang đi hưởng tuần trăng mật, ông bị cuốn hút
trước nét duyên dáng của nữ tiếp viên chẳng hạn.
Có phải vì vậy mà hôn nhân của họ bị đặt vấn đề
không? Nhưng nếu ông quyết định tiếp xúc với
người phụ nữ này, điện thoại cho bà, gặp lại bà… sự
lôi cuốn này có thể biến thành cảm nhận yêu thương.
Hôn nhân của ông có thể nguy hiểm và đi đến chỗ
tan vỡ! Và nếu vậy thì tôi lấy làm tiếc, người đàn ông
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này bị sự lôi cuốn thống trị! Lập gia đình hay linh
mục, tất cả chúng ta đều phải xử lý các lôi cuốn của
mình, trước hết phải tôn trọng sự cam kết đầu tiên
của mình, cam kết mà chúng ta đã làm thành thỏa
ước tình yêu trọn cả cuộc đời! Đơn giản là như vậy.
– Với anh, tất cả đều có vẻ đơn giản.
Cười, cười và cười. Xe lửa đến nhà ga. Sophie phải
xuống. Tôi giúp cô lấy hành lý. Tôi bắt tay cô để chào
từ giã. Cô bắt tay lại, cô ngần ngừ một chút rồi kín
đáo hôn nhẹ lên má tôi.
– Chào!
– Chào Sophie. Xin Chúa giữ gìn bạn!

23.

Thử thách của quả tim.

Tôi chưa bao giờ gặp lại Sophie. Nhưng nếu cô đọc
đoạn này chắc cô sẽ mỉm cười. Tháng 9 năm 1987,
khoảng một năm sau ngày tôi gặp cô Sophie trên xe
lửa, cộng đoàn gởi tôi đến Toulouse học năm thứ hai
chủng viện. Cộng đoàn gom tất cả chủng sinh của
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chu kỳ một vào một nơi để đào tạo. Tôi sẽ kể một
kinh nghiệm rất đặc biệt, đau đớn nhưng cũng rất
quan trọng cho tương lai linh mục của tôi.
Từ cuối năm trung học, với một vài bạn trẻ trong làng
Bretagne, chúng tôi thành lập một nhóm bạn rất gắn
kết với nhau. Tất cả chúng tôi đều sốt sắng và hay
tham dự vào các buổi canh thức cầu nguyện, có khi
trọn đêm. Nhưng không phải tất cả mọi ngày chúng
tôi đều dành cho cầu nguyện! Chúng tôi đi tắm biển,
đi chơi tàu ở Saint-Malo, hay chúng tôi đến MontSaint-Michel để ăn bánh crêpe… nói tóm lại, một
nhóm bạn vui vẻ!
Trong nhóm có một cô rất hợp với tôi. Cô nhỏ hơn
tôi một tuổi. Chúng tôi là bạn bè với nhau, nhưng cô
biết tôi muốn làm linh mục, còn cô thì có người yêu
bên cạnh. Mùa hè trước khi vào chủng viện, cô cắt
liên lạc với người yêu. Vì tôi rất thân với cô nên cô
tâm sự với tôi, tôi an ủi cô. Chúng tôi càng ngày càng
hợp nhau và tôi nhận ra cô đang… yêu tôi hay, để
nhắc lại sự phân biệt mà tôi đề cập ở trên, cô bị lôi
cuốn. Tuy nhiên cô rất chân thành, tế nhị và tôn trọng
chọn lựa của tôi, cô không bao giờ nói với tôi và cô
cẩn thận không tỏ ra thương tôi.
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Về phần tôi, tôi cũng thấy tôi bị cô lôi cuốn, tôi rất
thích có được cô là bạn, được cô xem trọng làm cho
tôi cảm thấy mình đáng giá. Dù vậy tôi không tìm
cách đặt một khoảng cách giữa chúng tôi vì tôi tin
chắc vào ơn gọi của mình. Ngắn gọn, tôi không thấy
nhập nhằng trong quan hệ này. Tôi “xử lý” được sự
lôi cuốn này. Bạn này bạn kia trong nhóm bắt đầu
chế nhạo tôi về tình bạn này, nhưng tôi bảo đảm với
họ đây chỉ là một người bạn, một người em và chưa
bao giờ tôi xác quyết mình sẽ là linh mục như bây
giờ, tôi không lo lắng gì về khía cạnh này!
Và bây giờ tôi đến Toulouse để học năm thứ hai ở
chủng viện. Ô là là, tai họa. Tôi ngạc nhiên thấy mình
nhớ cô quá chừng! Tôi cảm thấy một khoảng trống
làm tôi xốn ruột xốn gan. Tôi yêu chăng? Không,
không thể được, chỉ là một cô bạn… Dù vậy tôi nhớ
giọng nói của cô, muốn nghe giọng nói này lại, muốn
nhìn cô cười khi tôi nói đùa, cảm nhận ánh nhìn
ngưỡng phục khi cô nhìn tôi… Tôi nhận ra, những gì
tôi nghĩ chỉ là tình bạn thì lại ở trong hoàn cảnh bất
ngờ, tôi không còn “xử lý” được gì. Tình cảm mạnh
hơn là quan hệ trải nghiệm trong sự trong sáng nhất.
Tôi biết là nếu tôi đi một bước đến với cô, cô sẽ
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không ngần ngại mở các cánh cửa đời cô cho tôi.
Nhưng như vậy thì ơn gọi chức thánh của tôi sẽ như
thế nào đây? Tôi quay về với Chúa Giêsu, tôi thử tìm
ánh sáng trong lời cầu nguyện, trong Thánh Kinh…
Nhưng không có gì có thể cất đi cái kềm đang xoáy
lòng dạ tôi.
Chuyện này cũng kéo dài vài ngày, tôi hoàn toàn lạc
hướng, buồn bã, lo âu. Và một buổi sáng, trong giờ
cầu nguyện riêng, tôi tự hỏi:
– René-Luc, bạn muốn bạn ở trong hoàn cảnh nào
nhất?
Dĩ nhiên câu trả lời đến ngay lập tức với tôi là:
– Trở thành linh mục là điều tôi mong muốn nhất!
Điều này không có nghĩa là những người được gọi
có đời sống vợ chồng thì cho ít tình yêu hơn những
người được gọi vào đời sống thánh hiến. Nhưng với
tôi, René-Luc, tôi biết khi trở thành linh mục, tôi sẽ có
thể cho nhiều tình thương hơn! Bài phúc âm Thánh
Gioan tiếp tục vang lên trong lòng tôi:
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– René-Luc, con có yêu Ta hơn những người này
không?
– Lạy Chúa, Chúa biết tất cả, con chỉ là một người
khốn khổ, nhưng Chúa biết con thương Chúa biết là
dường nào!
Và thế là tôi lặp lại lời nói “vâng” với Chúa Giêsu, với
chức thánh! Chỉ trong vài giờ cái kềm được cất đi,
niềm vui trở lại lòng tôi.
Vài tháng sau khi gặp lại cô, lòng tôi thanh thản. Thế
là chấm dứt, lòng trong sáng, nhẹ nhàng. Tôi không
chia sẻ với cô những gì tôi đã trải qua, cô cũng
không nói với tôi những gì cô cảm nhận trong lòng.
Chúng tôi quá tôn trọng nhau để không nói hết tình
cảm của mình, để có thể vì thế mà làm cho cả hai
giao động.
Tôi không bao giờ cám ơn cô cho đủ đã tôn trọng tôi,
đã không để tình yêu của cô lên hàng đầu, nhưng là
chính tôi. Trong lãnh vực tình yêu, thật dễ dàng để có
được ở người kia những gì mình muốn cho mình.
Chúng ta thấy, một người thánh hiến hay người
muốn được thánh hiến, họ không thoát khỏi được
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các hoàn cảnh bất ngờ. Lại càng tế nhị hơn và trong
vô thức, lại càng lôi cuốn nơi người kia cái gì bị cấm.
Và cũng đúng vậy với những người bị lôi cuốn bởi
những người đã lập gia đình. Điều này có lẽ còn dữ
dội hơn đối với người thánh hiến: họ từ bỏ tình yêu
loài người để cho Chúa, còn tôi, họ sẽ yêu tôi!
Những người này còn tự cao ở một mức khác, mức
“gần như thần thánh”. Vì thế người thánh hiến cần
được giúp đỡ, và thường thường phương thuốc hay
nhất là áp dụng câu ngạn ngữ xưa: xa mặt, cách
lòng!
Trong đời sống chủng sinh của tôi, nhiều lần tôi phải
đối diện với các phụ nữ có một thái độ nhập nhằng.
Nhưng những chuyện này không thấm gì so với kinh
nghiệm tôi có với cô bạn trẻ. Cô, chính xác, cô không
bao giờ nhập nhằng. Cô cho thấy cô có tình cảm thật
với tôi, nhưng cô vô cùng tôn trọng con đường riêng
của tôi.
Từ đó, cô bạn đã gặp chồng của mình và tôi rất quý
trọng, họ có những đứa con rất xinh đẹp. Chỉ vài
năm sau, cùng với cô và chồng cô, chúng tôi chia sẻ
rất chân tình những gì chúng tôi đã sống thời đó. Tôi
cám ơn họ đã cho phép tôi nêu thử thách nhỏ này ra,
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vì tôi nghĩ thử thách này có thể giúp một số người,
nhất là những người có ơn gọi sống đời sống thánh
hiến và “rơi vào lưới tình”.
Ơn gọi được so sánh như việc sáng tác một bức vẽ
trên gỗ. Phải làm nhiều lớp để có được hình dạng
của bức ảnh. Tôi nghĩ ‘lớp’ kinh nghiệm tình yêu con
người là cần thiết. Tôi không nói ở đây các quan hệ
tình dục, nhưng kinh nghiệm sâu đậm cảm nhận
mình đáng yêu và có khả năng yêu. Kinh nghiệm này
không đặt lại vấn đề ơn gọi thánh hiến, ngược lại nó
có thể mang lại cho đời sống thánh hiến một chiều
kích cao cả hơn.
24.

ĐÁ BANH VỚI NHÓM BỘ TỘC Ở PHI CHÂU

Chu kỳ học triết của tôi chấm dứt, tôi phải thi hành
nghĩa vụ quân sự, ngay cả với chủng sinh nghĩa vụ
này cũng bắt buộc. Tôi có thể thay thế nghĩa vụ này
bằng hai năm làm việc cộng đồng. Và thế là năm
1988 tôi đến Bangui, thủ đô nước Cộng hòa Trung
Phi làm thừa tác viên văn hóa xã hội. Tôi lo cho các
bạn trẻ ở khu phố đỏ Boy Rabe. Một khu phố khó
khăn. Chính ở đó đã nổi lên cuộc lật đổ ông vua nổi
tiếng Bokassa. Khi tôi đến đây thì ông đang ở tù ở
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Bangui. Những người ở đây nói với tôi rất nhiều về
ông. Ông lên nắm chính quyền từ năm 1965 đến
1979, năm 1972 ông tự tuyên xưng mình là tổng
thống đời đời và tự phong làm ‘hoàng đế’ năm 1977,
ông mặc bộ áo giống hoàng đế Napoléon, một chi
tiết đáng kể trong đầu của ông… Trong biệt thự của
ông có hồ cá sấu. Người ta nói với tôi đó là ‘mồ’
chôn các đối thủ của ông. Rồi họ cũng kể khi bắt ông
năm 1979, người ta thấy thịt người trong tủ lạnh của
ông. Một vài người còn nói ông ăn thịt người. Huyền
thoại chăng? Sự thật chăng? Khó để biết thật hư,
nhưng người dân không ngừng nói về ông. Trong
phiên tòa xử đầu tiên, ông bị lên án tử hình vì tội
phản bội, giết người, ăn thịt người, biển thủ. Trong
phiên tòa thứ nhì năm 1987, ông được miễn tội ăn
thịt người nhưng vẫn bị án tử hình vì các tội khác.
Ông qua đời năm 1996.
Tôi có dự án kết hợp các bạn trẻ qua thể thao. Trong
hành lý tôi mang theo lưới bóng rổ và vài quả banh.
Ba tháng đầu tôi học tiếng thổ ngữ sango. Trong một
thánh lễ ở nhà thờ chính tòa, tôi kết bạn với anh
Serge, một thanh niên Trung Phi trong đội bóng rổ
quốc gia. Tôi đã từng có nhiều khóa thực tập với nhà
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huấn luyện đội bóng rổ quốc gia Nga. Tôi nói với
Serge dự tính của tôi, anh đề nghị giúp đỡ tôi. Chúng
tôi tụ họp dễ dàng khoảng hai mươi thanh niên để
thành lập đội bóng lấy tên là câu lạc bộ Don Bosco.
Nguyên tắc rất đơn giản: tổ chức vài buổi tập dượt
và thi đấu rồi dành ra một ít thời gian để suy nghĩ về
một số đề tài.
Rất nhanh chóng, các thanh niên trong khu phố đến
xin tôi chơi đá banh với họ. Họ đưa cho tôi một danh
sách thật ngầu, có khoảng mười hai đội, mỗi đội có
chừng hai mươi thanh niên, như vậy là có gần hai
trăm bốn mươi người trẻ! Khi đó câu lạc bộ mang
một chiều kích khác. Tôi nhận giúp họ với điều kiện
các người trẻ trong khu phố phải dấn thân theo mục
đích của câu lạc bộ. Như thế sau khi tôi đi, họ có thể
tự tiếp tục. Họ đồng ý.
Vấn đề đầu tiên của chúng tôi là sân vận động, tôi lo
vì đã gặp vấn đề này ở chủng viện Rennes. Tôi phải
đi gặp ông thị trưởng. Ông chỉ cho thấy trên bản đồ
có một miếng đất dành cho sân bóng nhưng không
có tiền để thực hiện, thêm nữa lúc đó người dân
trong khu phố dùng nơi này để làm sân phơi gạch.
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Ông thị trưởng hoàn toàn đồng ý với chương trình
của tôi và để tôi làm, tôi có thể nói, tôi hoàn toàn
được ông hỗ trợ. Và thế là chúng tôi đi cùng với
người trưởng khu phố đến nói chuyện với những
người mà tiếng nói của họ còn nặng ký hơn giấy tờ
của tòa thị chính. Sau đó, chỉ trong vài giờ, chúng tôi
“mượn” một cỗ máy của công trường để xới đất.
Một người bạn người Liban cho tôi khung gôn, các
ngư dân trong khu phố dệt lưới. Chúng tôi in giấy
phép câu lạc bộ Don Bosco và cuối cùng trận đấu
khai mạc bắt đầu. Mỗi cuối tuần, người dân trong
khu phố đến xem đá banh thay vì vào quán bia.
Chúng tôi đã thành công.
Nhưng rồi thì vấn đề đến, ở phía cầu thủ cũng như ở
phía khán giả. Đa số các cầu thủ trong các nhóm là
thành phần sắc dân các bộ tộc và xung đột giữa các
bộ tộc với nhau thì rất hung bạo ở đây… Để chuẩn bị
trận đấu, tối hôm trước, các cầu thủ họp lại với nhau
như một buổi canh thức. Tôi không bao giờ tham dự
các buổi này, nhưng người ta nói với tôi, rượu tuôn
như suối và họ cầu khấn thần linh giúp đỡ. Bùa hộ
mệnh là đó, ngay tầm tay của họ. Khi có một đội
thua, thay vì phải chấp nhận luật chơi, có kẻ thắng
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người thua, thì họ gán thất bại của mình cho quyền
lực của bùa hộ mệnh khác và thế là nổi loạn. Các
trận đánh nhau dữ dội không thể tả, có khi họ đánh
cả trọng tài.
Một ngày nọ, bạn Jérémie của tôi máu me đầm đìa
đến gặp tôi. Anh là một trong các người điều khiển
câu lạc bộ. Anh làm trọng tài cho cúp bán kết
Zokwezo, luật sư của Bokassa. Bên thua tấn công
anh. Tôi biết rõ anh Jérémie, anh rất dễ thương.
Không những họ đánh anh mà họ còn phá khung
thành gôn, đốn ngã nó và đem về nhà họ. Đầu tiên là
phẫn nộ, sau đó là chán nản, tôi quyết định giải tán
câu lạc bộ.
– Không René-Luc, không được giải tán, anh Jérémie
năn nỉ tôi, nếu mình giải tán là mình thua và họ thắng.
Phải giáo dục họ, phải tiếp tục giải thích cho họ,
chuyện thường tình trong thể thao là luôn có kẻ
thắng, người thua.
Anh Jérémie thật anh hùng, thật can đảm! Trận
chung kết sẽ diễn ra ngày hôm sau, chúng tôi phải
làm cho sân bóng đàng hoàng lại. Tôi đến gặp người
bạn Liban, anh điều khiển một công ty xây cất. Anh
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cho tôi các ống bằng sắt. Chúng tôi hàn lại và chúng
tôi ‘chuyên chở’ (như hồi các chủng sinh chúng tôi
đã làm khung thành gôn!). Chúng tôi gắn khung lên
bệ xi-măng đường kính hai mét! Nếu họ muốn bứng
thêm một lần nữa, họ phải dùng xe ủi đất! Phết một
lớp sơn trắng nữa là xong.
Trận chung kết diễn ra trong tinh thần thể thao, mọi
người đều tự hào với khung gônmới.
Ngày hôm sau tôi cùng đi với người canh khu phố
đến gặp đội trưởng nhóm phá hoại. Các thanh gỗ
của khung gôn ở trong sân nhà anh. Tôi nghiêm khắc
nói với anh:
– Chúng tôi đến lấy lại các khung gỗ và tôi báo cho
anh biết, đội của anh vĩnh viễn không được ở trong
câu lạc bộ của chúng tôi.
– Ok sếp. Nhưng anh phải cám ơn chúng tôi.
– Cám ơn bạn…, bạn chế nhạo tôi đó sao?
– Không, tôi nói thật, anh trả lời tôi với một giọng
chân thành. Nhờ chúng tôi mà câu lạc bộ Don Bosco
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có được khung thành gôn bằng sắt, đúng là tốt hơn
phải không?
Tôi không biết trả lời như thế nào. Thiếu điều anh
trích thư Thánh Phaolô gởi tín hữu Rôma đọc cho tôi
nghe: “Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích
cho những ai yêu mến Ngài”, ngay cả làm chuyện
không tốt!
Chúng tôi lấy lại mấy thanh gỗ và ra về.
Câu lạc bộ Don Bosco tiếp tục. Jérémie có lý: dần
dần bạo lực dịu xuống. Tháng 6 năm 1990 tôi về
Pháp và sau đó tôi được biết các cầu thủ trong câu
lạc bộ được vào đội tuyển quốc gia.
Chúng tôi đã kiên trì bám trụ.
Và tôi hãnh diện về họ.

25.

Rôma: Mẹ Teresa và Đức Gioan Phaolo II

Sau kinh nghiệm Phi châu, tôi về Rôma năm 1990 để
học ba năm thần học ở Giáo hoàng Học viện Đa Minh
Angelicum. Đây là đại học mà Đức Gioan-Phaolô II
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đã làm luận án tiến sĩ về Thánh Gioan Thánh giá.
Giáo sư dạy tiếng Ý. Tôi học rất nhanh ngôn ngữ
này, theo tôi đây là ngôn ngữ bắt buộc của Giáo hội
ngày nay. Trong các buổi lễ ở Vatican, dù là buổi tiếp
kiến bình thường hay lễ phong thánh, bầu chọn giáo
hoàng, thì tất cả các bài diễn văn đều bằng tiếng Ý.
Và qua tiếng Ý, chúng ta sẽ hiểu và đọc tiếng la-tinh
dễ hơn, và đương nhiên là thuận lợi cho các nghi
thức phụng vụ. Bây giờ hẳn bà giáo sư la-tinh của tôi
sẽ hãnh diện về tôi…
Rôma là trung tâm của Giáo hội. Không nói đến việc
đào tạo ở Rôma, chắc chắn là có tiêu chuẩn cao,
nhưng sống ở Rôma là một kinh nghiệm phong phú
về mặt văn hóa. Ở đây chúng tôi gặp tất cả các sinh
viên đến từ khắp nơi trên thế giới, tầm nhìn của
chúng tôi được mở rộng. Và ở ngoài đường, nếu
mình có mặc áo biểu lộ tính cách tôn giáo như mặc
cổ côn la-tinh thì cũng chẳng ai để ý. Linh mục ở đây
là một phần cảnh trí quen thuộc nhằm tô điểm cho
thành phố Rôma. Vì vậy sống ở đây thoải mái, mình
không bị xem là người từ sao hỏa đến.
Linh mục Jacques-Philippe, bề trên chủng viện
chúng tôi ở Rôma, có nhiều mối dây liên hệ với các
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tín hữu ở phía bên kia bức màn sắt trong thời cộng
sản. Dù bức tường đã bị sập, linh mục vẫn còn nhận
nhiều lời kêu cứu. Khi cha hỏi tôi có thể làm gì cho
các anh em ở các nước Đông-Âu, tôi đề nghị tổ
chức các đoàn công-voa nhân đạo trong kỳ nghỉ hè
của tôi. Và tôi có người bạn Ý có trường dạy lái xe.
Thế là tôi có được bằng lái xe tải và từ đó là các loại
xe khác: xe buýt, xe vận tải nặng, xe mô-tô… và mọi
chi phí thì anh chịu. Đổi lại, anh xin tôi đem anh theo
trong các chuyến phiêu lưu đến các nước Đông Âu
này.
Và thế là tôi tổ chức quyên góp thực phẩm trong các
giáo xứ. Tôi may mắn nói được bốn thứ tiếng, Anh,
Pháp, Đức, Ý, nên đây là một lợi thế khi qua các biên
giới. Tháng tư năm 1992 chúng tôi đi Budapest,
Hungaria, tháng 9 chúng tôi đi Mostar trong thời
chiến tranh ở Bosnie-Herzégovina, tháng 4 năm
1993, chúng tôi đi Trakai, Lituani và tháng 7 chúng tôi
đi Issia, Rumania. Chuyến đi nhân đạo cuối cùng của
chúng tôi ở các nước Đông Âu là vào tháng 1 năm
1995, đoàn công-voa đem thuốc men đến cho một
bệnh viện ở Maxcơva. Đó là những chuyến đi dài,
mệt mỏi, cảm động nhưng chúng tôi được đền bù
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khi thấy được niềm vui của giữa người đang chờ
chúng tôi. Thật khó để bây giờ có thể hình dung các
nước ở chế độ cộng sản hồi đó thiếu thốn mọi thứ
đến như thế nào.
Tôi đặc biệt nhận ra thảm kịch này của chế độ cộng
sản khi đến Kazakhstan vào tháng 8 năm 2005. Họ
mời tôi đến giảng ở liên hoan quốc gia người trẻ, đa
số các bạn trẻ không đi dự Ngày Thế giới Trẻ tổ
chức ở Cologne, nước Đức. Gần địa điểm liên hoan
có những tòa nhà khổng lồ bị đổ nát. Bên cạnh là
nghĩa địa mênh mông nơi chứa các máy móc dụng
cụ nông nghiệp. Đó là những gì còn sót lại của nông
trường tập thể, các nông trại to lớn của chế độ cộng
sản mà nông dân buộc phải làm việc ở đó. Họ không
thể đi qua làng bên cạnh mà không có giấy phép. Tất
cả chế độ cưỡng bức tập thể này vẫn còn cho đến
các năm 1990. Bây giờ nông dân quay về nông trại
riêng của họ, các nông trường tập thể chỉ còn là tàn
tích đổ nát. Tàn tích hiện đại của thế kỷ 20,
một phông trang trí đau buồn kiểu phim Mad Max.
Hay “Max khùng khùng”. Đó là sản phẩm của ý thức
hệ không có Chúa. Và để nói Marx khẳng định tôn
giáo là “thuốc phiện của dân chúng”, một cái gì con
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người phịa ra để khắc phục các khó khăn của mình.
Và để nói Marx muốn làm cho con người được tự
do. Nhưng Chúa đã thật sự in khắc trong tâm trí con
người đến mức mà các xã hội vô thần này không làm
gì khác hơn là trở thành các xã hội toàn trị. Vì khi
chúng ta mất ý nghĩa về Chúa, thì chúng ta mất ý
nghĩa về con người.
Nhưng chúng ta hãy quay về Rôma. Trong năm thứ
ba đời chủng sinh của tôi, mùa xuân năm 1993 tôi đã
có một cuộc gặp gỡ thật cảm động.
Ở đại học Angelicum có các sinh viên thuộc dòng
Huynh đệ do Mẹ Têrêxa thành lập. Tôi nói với bạn
trong nhóm, tôi mong được gặp mẹ một lần trong
đời. Và dĩ nhiên tôi vui không thể tả khi nghe mẹ sẽ
đến dự một thánh lễ ở khu phố nghèo vùng ngoại vi
Rôma!
Mẹ Têrêxa sốt sắng dự thánh lễ. Và mẹ đơn sơ nói
chuyện với chúng tôi. Mẹ nói từ quả tim. Sau thánh
lễ, tất cả mọi người hiện diện đến nói chuyện với mẹ
và đưa ý chỉ cầu nguyện của họ cho mẹ. Có rất nhiều
người đến mức các quý vị đàn ông phải làm hàng
rào an ninh để đưa mẹ ra xe. Tôi xúc động nhìn cảnh
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này, nhưng tôi cũng hơi thất vọng. Tôi muốn đến
chào mẹ nhưng không thể được. Bỗng nhiên, tôi
thấy có ai nắm cánh tay tôi, tôi quay lại, đó là anh
bạn chủng sinh, người mời tôi đến đây.
– Bạn làm gì ở đây, bạn không muốn gặp mẹ à?
– Tôi muốn gặp chứ, nhưng đông như vậy làm sao
tôi gặp được.
– Đi theo tôi, vừa nói anh vừa kéo tay tôi đi.
Anh kéo tôi đi len giữa đám đông. Tôi ngạc nhiên khi
thấy đám đông tránh ra để anh đi. Trong vài giây tôi
đứng trước mặt Mẹ Têrêxa.
Mẹ ngồi trong xe, người mảnh khảnh, cửa xe kéo
xuống. Đôi mắt nhỏ bé của mẹ long lanh làm sáng lên
khuôn mặt nhăn nheo tươi cười mà toàn thế giới đều
biết đến. Mắt mẹ nhìn thẳng mắt tôi như thể tôi là
người duy nhất trên đời. Tôi ấp a ấp úng:
– Mother, give me your blessing! Mẹ, xin mẹ chúc
lành cho con!
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Đó là các bạn trong dòng Huynh đệ của mẹ bày cho
tôi nói.
Khi đó mẹ đưa hai tay lên mặt tôi, ôm má tôi và lướt
hai tay xuống chầm chậm như người mẹ âu yếm con
mình. Bàn tay của mẹ dịu dàng không thể tả, dịu
dàng của lòng thương xót. Đôi mắt của mẹ gắn chặt
vào mắt tôi. Thời gian như ngừng trôi.
Và tôi nghe đôi môi mẹ thì thầm với tôi:
– All for Jesus through Mary!
Câu nói quen thuộc của giáo hoàng rất yêu quý, “tất
cả cho Chúa Giêsu qua Mẹ Maria”, Totus Tuus!…
Khi tôi định thần thì xe mẹ đã đi xa. Dù sao tôi đã gặp
Mẹ Têrêxa trong thoáng chốc duy nhất này, giây phút
cực mạnh của đời tôi. Tôi giữ trong ký ức hình ảnh
khuôn mặt của mẹ, nhăn nheo qua nụ cười và qua lời
cầu nguyện. Bao nhiêu người lo lắng khi thấy nếp
nhăn trên mặt của mình. Nhưng nếu các nếp nhăn do
một đời mỉm cười và chiêm niệm thì cũng nên tự hào
về các nếp nhăn này. Mẹ Têrêxa là hình mẫu của nét
đẹp, là “người mẫu của tình yêu”.
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Một người khác cũng tác động đến tôi trong thời
gian ở Rôma, chắc chắn đó là Đức Gioan-Phaolô II.
Vào Tuần Thánh năm 1993, tôi được đơn ca ở Đền
thờ Thánh Phêrô, dù tôi hát nhạc blue dễ dàng hơn là
hát nhạc grê-gô-riêng. Và ban tổ chức cho tôi biết,
tôi sẽ không có dịp được đến gần Đức Giáo hoàng vì
ngài luôn chào các ca sĩ từ phòng thánh. Trong lần
tập với ca trưởng, tôi hát phần đơn ca của mình rất
đúng.
Và bây giờ là Thứ Sáu Tuần Thánh. Đến lượt tôi. Tôi
lên bục giảng của Đền thờ Thánh Phêrô. Đức Giáo
hoàng ở ngay trước mặt tôi nhưng khá xa. Tôi hơi e
ngại, nhưng tôi bắt ngay vào và hát bằng tiếng latinh: In manus tuas Domine, commendo spiritum
meum (Trong tay Ngài, con xin phó thác hồn con»).
Cho đến khi đó thì mọi sự xảy ra tốt đẹp, nhưng ngày
hôm sau lại là một chuyện khác.
Ngày Thứ Bảy Tuần Thánh, ngày canh thức Phục
Sinh, Đức Giáo hoàng ở gần bục hơn, chỉ cách vài
mét. Thêm nữa, Đền thờ Thánh Phêrô chật ních,
cũng có khoảng cả hai mươi ngàn người. Tôi ấn
tượng bởi số người đông đảo như vậy. Tôi phải đơn
ca phần điệp khúc Chúa Sống Lại và ca đoàn lặp lại
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với đám đông. Và bây giờ mới có chuyện. Tôi lầm âm
điệu của điệp khúc. Và mọi người lặp lại y hệt âm
điệu tôi hát, trong khi ca đoàn hợp xướng đứng bên
kia hát đúng điệp khúc đã được dự trù. Một hỗn hợp
nghịch âm không có gì là tiếng hát thiên cung. Không
giao động, tôi tiếp tục và càng lúc càng trật đường
rầy, nhưng tôi làm ra vẻ mình làm chủ tình hình, tôi
dốc hết tâm trí vào đó. Người lãnh đạo hợp xướng
điên lên vì tôi! Ông liếc tôi một cái nhìn như dao cắt,
nhưng nó chẳng thấm gì khi tôi về ghế ngồi. Tôi đã
làm hết sức mình. Sau buổi lễ những chuyện này trở
thành xa lắc xa lơ vì Đức Thánh Cha đến chào từng
người một chúng tôi.
– Trọng kính Đức Thánh Cha, xin cha ban phép lành
cho con, tháng sau con sẽ được phong chức phó tế.
Và cha ban phép lành cho tôi! Ôi, thật là một cảm xúc
tuyệt vời, được ngài ban phép lành lại thêm một lần
nữa, phép lành mà tôi quá mong đợi.
Nếu tôi có thêm chút giờ, tôi sẽ nói với ngài, phép
lành này là phép lành kéo dài ngài đã ban cho tôi
mười một năm trước đây ở quảng trường Thánh
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Phêrô khi tôi hét lên xin ngài cầu nguyện cho các
người trẻ có ơn gọi linh mục. Chúa thật trung thành!

* * *

Thời gian đào tạo ở Rôma rồi cũng kết thúc, tôi được
điểm cao môn thần học.
Tất cả là chuyện của động lực. Các bề trên đề nghị
tôi tiếp tục học để có bằng về linh đạo ở viện
Teresianum nổi tiếng sau các viện của dòng Đa Minh,
dòng Camêlô. Tôi rất thích viễn cảnh này, nhưng mặt
khác tôi mong rời thế giới sách vở để đi vào phục vụ.
Cuối cùng tôi được về Pháp để sống một năm làm
phó tế ở giáo phận Nîmes, giáo phận gốc của tôi.

26.

RỒI LÀ LINH MỤC

Ngày chịu chức sắp đến. Để chuẩn bị chịu chức tôi
đi tĩnh tâm ở một ẩn thất trong dãy núi Montmorin,
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Alpes. Ở đó có một ngôi làng gồm nhiều tịnh thất nhỏ
do linh mục Emmanuel xây dựng, cha đã qua đời. Tôi
được hân hạnh ở trong tịnh thất của cha. Tôi chỉ
mang theo sách nhật tụng, quyển Thánh Kinh và tài
liệu “Sứ vụ và đời sống linh mục” được viết dưới
triều giáo hoàng Gioan-Phaolô II.
Trong tuần tĩnh tâm này, trong đầu tôi lướt qua tất cả
các nghề khi còn nhỏ tôi mơ lớn lên mình sẽ làm. Khi
còn rất nhỏ, tôi mơ làm tổng thống Pháp. Khi đó tôi
nghĩ: “Ít nhất là mẹ sẽ không còn vấn đề!”, nhưng khi
tôi nhận ra mình không thể làm tổng thống suốt đời
thì tôi không thích làm nghề này nữa. Khoảng tám,
chín tuổi, tôi đổi nghề: tôi mơ làm mục đồng. Vào
thời đó, tôi đi thăm một người bạn chăn một đàn
chiên lớn ở Camargue, tôi thấy cuộc sống của bạn
êm đềm và tốt đẹp. Và sau đó là thời gian tôi sống
với Martial. Đôi khi luật sư của ông đến nhà. Tôi
quyết định mình sẽ làm luật sư, ý định này tôi vẫn
còn giữ trong đầu cho đến ngày tôi trở lại. Bây giờ,
tôi buồn cười khi nghĩ lại, ơn gọi linh mục của tôi
cũng giống như làm tất cả các nghề này: “tổng
thống” vì linh mục làm lễ, “mục đồng” thì chăn đàn
chiên Chúa giao, “luật sư” của Chúa Lòng Lành mà
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công việc thì không ngừng bị đem ra trước tòa án
thế gian.
Ngày chịu chức đến, ngày 26 tháng 6, 1994 ở Nîmes.
Chúng tôi là ba linh mục chịu chức ngày hôm đó:
Alain và Jacques ở giáo phận Nîmes, còn tôi thuộc
giáo phận Albi. Đúng ra là ở Tarn, cộng đoàn của tôi
được giáo luật công nhận, khi thành lập tất cả các
linh mục của cộng đoàn dù ở đâu cũng thuộc giám
mục Albi.
Nhà thờ chính tòa chật ních. Các bài hát cảm động.
Giám mục Jean Cadilhac giảng bài giảng đúng với
con người của ngài: vừa thiêng liêng vừa hiện thể.
Rồi đến giây phút phong chức. Chúng tôi nằm trước
bàn thờ, cộng đoàn hát Kinh cầu Các thánh. Quá
nhiều Các thánh đi trước chúng tôi trên con đường
nhỏ hẹp theo Chúa Giêsu này. Gương của các thánh
thật vĩ đại và lời cầu bầu của các ngài thật cần thiết.
Đọc kinh cầu xong, chúng tôi quỳ. Giám mục đến
gần và im lặng đặt tay trên chúng tôi. Rồi tất cả các
linh mục đều làm như vậy. Các linh mục truyền cho
chúng tôi những gì họ đã được nhận, như thế từ bao
nhiêu thế kỷ, chính Chúa Giêsu cũng làm như vậy với
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các tông đồ của mình. Tôi quá xúc động, nước mắt
chảy ròng ròng trên má. Tôi đã thật sự mong muốn
có giây phút này. Và bây giờ tôi là linh mục!
Trên bức hình truyền thống kỷ niệm ngày chịu chức,
tôi để hình thánh giá Camargue tượng trưng cho ba
đức tính chính yếu giúp chúng tôi gắn kết với Chúa:
Đức Tin theo dạng của thập giá, Đức Cậy theo dạng
mỏ neo, Đức Ái là quả tim. Ở mặt trước tôi chọn câu
16 chương 4 thư thứ nhất của Thánh Gioan: “Ai ở lại
trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa và Thiên
Chúa ở lại trong người ấy.” Mặt sau tôi chọn câu của
nhà thần nghiệm Marthe Robin: “Vác thập giá mình
không phải mang xiềng vào chân nhưng mang đôi
cánh ở quả tim, đôi cánh của niềm vui, của hạnh
phúc, của thiên đường trong cuộc sống của mình.”
Câu này tôi thấy trên một tấm hình mà từ năm 1984,
nó không rời quyển nhật tụng của tôi. Cô Françoise
đã cho tôi khi tôi ở trung tâm từ thiện Cực Thánh.
Đúng là tấm hình bà Marthe Robin sống sự Thương
Khó. Máu chảy trên khuôn mặt bình thản nhẹ nhàng
một cách lạ lùng như hàng nước mắt chảy. Bà có vẻ
như đang ngủ. Đôi môi như mỉm cười. Vậy mà máu
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chảy. Thập giá và niềm vui. Cả một chương trình,
chương trình của linh mục?
Khi đi ra khỏi nhà thờ, Mireille đến gần tôi. Bà là cô
giáo của tôi ở Villefort. Bà 73 tuổi nhưng khuôn mặt
điệu đàng của bà không thay đổi! Chúng tôi bặt tin từ
nhiều năm nhưng khi tôi ở Phi châu, mẹ tôi có cho bà
tin tức của tôi và chúng tôi viết cho nhau. Từ đó
chúng tôi là bạn bè. Tôi đưa cho bà bức hình, bà
cầm bức hình và xúc động nói:
– René-Luc, con biết đó, trẻ con thì cô thấy dưới mắt
cô rất nhiều! Nhưng con thì cô không bao giờ quên.
Điều làm cho cô nhớ con nhiều nhất là trong các bức
vẽ của con: khi nào con cũng bôi đen cả trang giấy,
nhưng khi nào con cũng dành một góc cho bầu trời
xanh.
Dấu chỉ của số phận chăng?
** *
Ngày hôm sau tôi làm lễ “mở tay”. Tôi giảng. Đây
không phải là chuyện mới vì trong suốt năm làm thầy
sáu, chúng tôi đã học giảng, đã học dâng thánh lễ.
Nhưng lần đầu tiên tôi dâng bánh và rượu, lần đầu
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tiên tôi đọc lời nguyện Thánh Thể, lòng tôi bồi hồi, tim
tôi đập thình thịch. Và đến giây phút thánh hiến, linh
mục đọc lời của chính Chúa Giêsu:
– Vì này là Mình Thầy, sẽ bị nộp vì các con…
“Hiến mình” và “trao cho” chính thân mình, miệng
lưỡi mình, bàn tay mình để Chúa tiếp tục hiến mình
cho nhân loại, thật là cả một huyền nhiệm cao lớn!
Chúa nhật kế tiếp, tôi muốn dâng thánh lễ ở nhà thờ
Saintes-Maries-de-la-Mer, hai mươi bảy năm sau
ngày tôi được rửa tội ở đó. Linh mục rửa tội cho tôi
có mặt ở đây vì cha nghỉ hưu ở thành phố này. Cha
còn nhớ hoàn cảnh của mẹ tôi thời đó. Nếu cha phải
cá độ tất cả các em bé cha đã rửa tội, đứa nào sẽ
làm linh mục thì chắc chắn trong danh sách cá độ
này không có tôi…
Vài tháng sau ngày chịu chức, tôi về Camargue với
linh mục bạn Jean-Marie. Người bạn mê thể thao,
mê xe mô-tô, mê mạo hiểm, anh là người chuẩn bị
cho các xe đua khi Chúa Lòng Lành nhảy dù trúng
anh! Anh bị té mô-tô. Anh, không phải Chúa! Nặng,
rất nặng. Trực thăng cứu cấp phải chở anh đến bệnh
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viện. Cầu nguyện, một lời kêu cầu nguyện bay lên
nhan Chúa và đời của anh đã thay đổi. Giã từ bạn gái
và vào chủng viện! Chúng tôi hợp nhau ngay. Trong
các kỳ hè của hai chúng tôi, nhờ anh tôi biết được
các băng trượt phủ tuyết cao ngất ngưỡng ở Thụy
Sĩ, tôi thích trượt bằng ván trượt, nhất là trượt ngoài
băng! Anh đưa tôi leo lên vài đỉnh, đặc biệt là các
đỉnh Dents du Midi.
Và đến lượt tôi, tôi mời anh đến đồng bằng quê tôi,
bằng phẳng như đỉnh của anh trên cao! Để vừa tiện
lợi vừa dễ chịu, chúng tôi đi mô-tô: anh trên chiếc
mô-tô của người anh rể: chiếc BMW 1 000 đã từng
đi vòng đua Paris-Dakar. Tôi trên chiếc mô-tô cũ của
bạn Thierry: chiếc DR 800 cũ chỉ chạy loanh quanh…
đường làng!
Chúng tôi khởi hành từ Les Saintes-Maries-de-la-Mer
và đến cầu nguyện ở hang đá, trước thánh tích của
Thánh Sara, bổn mạng những người du mục. Rồi tôi
đưa anh lên mái nhà thờ có kính thánh tích của
Thánh Marie Jacobé và Thánh Marie Salomé. Sau đó
chúng tôi đến sườn Salins de Giraud để thăm trang
trại thời thơ ấu của tôi. Tôi đưa anh đến xem chỗ
chúng tôi ở ngày xưa. Bên phải là kho lúa nơi chúng
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tôi trốn để nhân viên xã hội khỏi gặp. Phía bên kia
đường là nhà nguyện của trang trại được dùng để
làm chuồng gà. Không còn gà, nhưng tất cả mọi sự
vẫn còn nguyên. Trong nhà tạm còn ổ rơm. Ai biết
được có bao nhiêu quả trứng được đẻ ra nơi thiêng
liêng này? Quét một nhát, vài cành hoa trang trí và
chúng tôi dâng thánh lễ. Tôi dâng lễ cầu nguyện cho
cả gia đình. Từ đó, các anh em họ của tôi đã mua lại
trang trại, họ làm lại mái nhà, phục hồi lại nhà
nguyện. Bây giờ mà nhà nguyện lại thành chuồng gà
thì chỉ là chuyện hão huyền, tôi hy vọng chuyện này
chỉ xảy ra khi gà có răng!
***
Vào thời tôi chịu chức năm 1994, ơn gọi ở Pháp
không nhiều và phải nói thẳng là rất thấp. Bây giờ thì
cũng vậy
27.

Trên con đường.

Sau khi tôi chịu chức, với sự đồng ý của cộng đoàn
của tôi và Đức Giám mục Jean Cadilhac giáo phận
Albi, ngài bổ nhiệm tôi vào nhóm các linh mục ở
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Bagnols-sur-Cèze. Chủ yếu tôi làm việc ở ban tuyên
úy quần chúng. Cặp vợ chồng trẻ Anne và Denis ở
trong ban tổ chức. Chúng tôi thành lập một nhóm
các bạn phụ trách sinh hoạt. Sinh hoạt cuối tuần luân
phiên khi thì đi bộ, leo vách khi thì trượt tuyết, đạp xe
đạp, chèo thuyền… Tất cả ở trong thiên nhiên theo
nhịp với các thánh lễ, các buổi suy gẫm Lời Chúa,
vừa đi bộ vừa lần chuỗi…
Sau năm năm làm linh mục, mùa hè năm 1999, tôi
quyết định làm một chuyến hành hương đến trung
tâm hành hương Saint-Jacques-de-Compostelle ở
Tây Ban Nha. Đây là năm thánh Compostelle: năm
được Giáo hội ban tự sắc mỗi khi ngày 25 tháng 7
nhằm vào ngày chúa nhật. Các ơn đặc biệt được
ban cho khách hành hương trong năm này. Tôi dự
trù khởi hành từ Lộ Đức, qua dãy núi Pyrénées bằng
đường đèo Somport cho đến con đường truyền
thống của người hành hương đến từ Arles, quê
hương Camargue thân yêu của tôi. Tôi hy vọng sẽ
đến trung tâm hành hương Saint-Jacques ngày 13
tháng 9, một hôm trước ngày lễ Suy tôn Thánh giá.
Tôi phải đi 919 cây số trong 28 ngày, trung bình mỗi
ngày 33 cây số. Tôi là người thể thao nhưng không
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phải là người đi bộ giỏi. Một trung bình như thế là
bạo gan lắm. Khi chỉ có một tháng đi bộ như thế thì
tốt hơn nên theo đa số người hành hương: họ đi từ
Saint-Jean-Pied-de-Port, qua dãy Pyrénées bằng
đèo Roncevaux.
15 thánh 8, 1999. Tôi đến Lộ Đức và tôi muốn xưng
tội trước khi lên đường. Hôm đó có rất nhiều linh
mục giải tội, Tôi khó để chọn. Và thế là tôi “rơi” vào
linh mục Daniel-Ange. Chúng tôi không gặp nhau từ
nhiều năm nay vì thế việc xưng tội rất vui. Lúc đó
chúng tôi không ngờ, hai năm sau chúng tôi lại gặp
nhau lại trên cùng một con đường. Tôi lên đường
lòng thanh thản.
Bước chân bước đều để theo kịp mức trung bình đã
vạch. Tôi không tìm con đường dành cho người đi
bộ theo tuyến chính thức, tôi đi trên đường rải hắc ín
hoặc đi dọc theo đường rầy xe lửa. Không thú vị cho
mấy.
Trời rất nóng và tôi bắt đầu bị bong chân. Tôi không
biết làm sao chữa. Sau này các người đi hành hương
bày cho tôi kỹ thuật cơ bản, để đầu sợi chỉ dưới da
để hút dịch phỏng.
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Mỗi ngày tôi đi với một ý chỉ trong đầu, cầu nguyện
cho một người trong gia đình, cho một người bạn
hay cho một ý chỉ đặc biệt. Tôi có một cây gậy lớn,
loại gậy truyền thống ngày xưa dùng để chống kẻ
cướp hay để đuổi chó. Mỗi ngày tôi khắc lên đó tên
của người tôi dâng ngày này và lời cầu nguyện của
tôi.
Tôi lên dãy núi Pyrénées ngày 18 tháng 8: đường lên
dốc thật khó đi. Trên đỉnh đèo là tấm biển: SaintJacques-de-Compostelle, 858 cây số! Và ở đây tôi
phát hiện các mũi tên màu vàng danh tiếng đánh dấu
con đường đến Saint-Jacques. Nhìn thấy tấm biển
lòng tôi vui không tả. Tôi cảm thấy mình đi đúng
đường. Tôi lên tinh thần, tôi vui vẻ đi xuống đèo theo
triền núi Pyrénées phía Tây Ban Nha, vui vì tìm được
các bạn đồng hành đầu tiên, các mũi tên vàng. Thêm
nữa tôi không còn đi trên đường rải hắc ín, bây giờ
tôi đi trên con đường dành cho người đi bộ rất êm
chân.
Sau một hoặc hai giờ đi xuống đèo, tôi đi đến một
khu rừng nhỏ nơi những người đi bộ đã đến trước
tôi: hai người đàn ông và hai phụ nữ. Khi đến gần tôi
mới thấy hai cô đang cởi áo t-shirt, chắc họ muốn
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thay đồ. Họ không để ý gì đến tôi, tôi thì thấy có vẻ
như sự xuất hiện của mình không làm cho họ phiền
hà gì, nhưng tôi lại xấu hổ, tôi nhìn chỗ khác. Tôi cắm
đầu vào mũ và nhìn xuống đất, tôi vượt qua họ một
bước theo nhịp đi của chiếc gậy. Tôi nói “holà” chào
họ nhưng không nhìn họ. Vừa đi vài bước thì tôi nghe
họ cười sau lưng tôi. Họ biết tôi là người đi hành
hương với mũ, với gậy, với huy hiệu Saint-Jacques
được gắn vào ba-lô. Có lẽ họ cười vì tôi ngượng. Tôi
nhún vai và tiếp tục đi.
Đi được mười lăm phút, tôi ngạc nhiên vì không còn
thấy mũi tên vàng. Kỳ cục vậy. Đến ngã tư tiếp cũng
không thấy, không một mũi tên nào! Không nghi ngờ
gì, tôi đã lạc đường. Tôi sắp quay lui thì một ý tưởng
đến trong đầu tôi. Nếu nhóm đi bộ kia…
Đúng, chính đó! Khi tôi quay lại khu rừng nhỏ thì
nhóm đi bộ đã đi. Nhưng tôi nhớ một trong hai cô
ngồi trên hòn đá to, trên hòn đá này vẽ mũi tên vàng
to tướng phải rẽ tay mặt và cô kia thì đứng nên che
tấm biển ghi: Compostelle đi đường này!
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Đạo đức của câu chuyện này thật buồn cười. Đây là
lần duy nhất trong đời linh mục, tránh không nhìn phụ
nữ làm tôi đi sai đường!
Bắt đầu từ Puente de la Reina, con đường Arles nối
với người hành hương đi qua ngã Saint-Jean-Piedde-Port. Khách hành hương đông như kiến. Như thể
cả một thành phố nhỏ lên đường. Tôi đã có những
cuộc gặp rất tốt đẹp. Tôi dâng thánh lễ buổi chiều và
khi nào cũng có nhiều người xin tham dự. Tôi
thường không đi cùng với những người mình đã đi
hôm nay dù tôi rất mến họ. Tôi muốn dành nhiều thì
giờ để đi một mình, để tĩnh tâm. Tôi đi hoặc rất sớm,
hoặc rất trễ so với người khác vì tôi thích giây phút
một mình với Chúa, Đấng nâng đỡ tâm hồn tôi. Tôi
thích cảm thấy mình một mình với Chúa để cảm nhận
sự Hiện diện của Chúa nhiều hơn, như thể trong
thinh lặng mình học để mở rộng các giác quan để
nghe Ngài hơn…
Chúng tôi đang ở vào những ngày 2 hoặc 3 tháng 9.
Từ hai tuần nay tôi đi liên tục. Tôi đã thấm mệt. Có
hai con đường để chọn: một đi qua núi thì phong
cảnh rất đẹp, một đi theo quốc lộ. Dĩ nhiên tất cả
khách hành hương đều chọn con đường thứ nhất,
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tôi cũng sẽ chọn con đường này nếu tôi không mệt.
Ngược với lòng mình, tôi đi đường quốc lộ thỉnh
thoảng tôi ngừng lại ở quán trọ để nghỉ. Tôi đến đó
gần trưa, không có ai. Thật sung sướng! Sau khi tắm
mát, tôi nằm dài trên giường để lấy sức. Bỗng tôi
nghe tiếng cười, tiếng la hét ầm ĩ. Đây là một nhóm
người Ý đi hành hương bằng xe đạp! Tôi bực mình!
Đi hành hương mà đi xe đạp là coi như không hành
hương. Họ không hiểu thế nào là hành hương, họ
không đi chậm được, một tiến trình chậm cần thiết
cho tâm tình hành hương. Lại thêm họ ăn mặc hoa
hòe hoa sói, áo phông lân tinh, kính râm khổng lồ,
kem chống nắng xức hàng tấn… Đúng là tôi không
may gặp họ!
Tôi đang còn nhai đi nhai lại các suy nghĩ thánh thiện
này thì một người trong nhóm mời tôi ăn món mì
sợi buona pasta! Tôi nhận lời vì dù sao cũng chẳng
được nghỉ ngơi gì thêm với họ. Khi tôi đến bàn ăn,
họ để ý đến cổ côn rô-ma của tôi. Trước đó họ
không biết tôi là linh mục vì tôi đã giặt và đang phơi
chiếc áo sơ-mi linh mục. Họ rất vui lại thêm tôi nói
được tiếng Ý. Một người trong nhóm bắt chuyện với
tôi:
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– Bạn biết không, chúng tôi cũng như bạn.
– Sao?
– Chúng tôi thuộc về một cộng đoàn do một linh mục
thành lập.
– Hả?
– Đúng, chúng tôi tất cả là những người đã từng
nghiện ngập, cách đây vài tuần đa số chúng tôi còn
hít xì-ke. Linh mục thành lập trung tâm cai nghiện đề
nghị chúng tôi đi hành hương Compostelle để củng
cố quyết tâm muốn chữa lành của chúng tôi. Cha
không thể hiểu đạp 50 cây số mỗi ngày đối với chúng
tôi nó như thế nào đâu. Thật là khó! Ma túy kéo
chúng tôi đi mọi chỗ nhưng rồi chúng tôi cũng sẽ đến
đích!
Tôi sững sờ. Tôi thực sự không mong chờ để gặp
những chuyện như thế này. Vậy mà tôi xem họ là
những người đi hành hương… hạng nhì! Tôi hỏi họ:
– Linh mục có đi theo các bạn không?
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– Không, nhưng có một người chịu trách nhiệm đi
theo chúng tôi. Chúng tôi muốn hỏi cha, cha dâng
thánh lễ mỗi ngày phải không?
– Tất nhiên rồi.
– Ngày mai khi nào cha dâng thánh lễ?
– Cũng còn tùy: Hoặc tôi dâng rất sớm trước khi lên
đường, hoặc buổi trưa, hoặc buổi chiều.
– Cha có thể dâng cho chúng tôi sáng mai được
không?
– Được chứ, tôi rất vui.
Tôi cảm thấy mình thê thảm. Chính họ mới đúng là
những người đi hành hương.
Sáng hôm sau 6 giờ sáng họ đã có mặt: Castori,
Marco, Sergio, Tony, Gabriele, Enrico, Denis, Davide,
Giovanni, Armando, Vincenzo và Marco. Mười hai
tông đồ của Tin Mừng những người nghiện ngập
đang trên đường được chữa lành. Tôi nói họ ghi tên
trên mẫu giấy để tôi để trên bàn thờ. Mẫu giấy này
tôi cất giữ như một kho tàng. Mỗi ngày đi đường, tôi
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dâng thánh lễ với chiếc hộp va-li đồ lễ nhỏ của tôi, tôi
lấy mẫu giấy ra và cầu nguyện cho họ. Họ đã dạy cho
tôi một chuyện mà tôi mong mình sẽ không bao giờ
quên: đừng xét đoán ai qua bề ngoài của họ. Chỉ có
Chúa mới biết được bí mật của quả tim.
***
Sau chuyến hành hương ở Compostelle, tôi xin tạm
ngưng mục vụ một thời gian. Tôi mới làm linh mục
được năm năm, tôi cảm thấy cần đào sâu con
đường tâm linh.
Mùa hè năm 1999 lần đầu tiên tôi nghe nói đến Viện
Notre-Dame-de-Vie ở Venasque, gần Carpentras.
Viện này chuyên về linh đạo và kết nối với Viện
Teresianum ở Rôma nơi tôi xém kéo dài việc học của
tôi. Tôi xin các bề trên và giám mục của tôi cho tôi có
thì giờ để học cao học về linh đạo. Tôi được phép.
Giám mục chỉ xin tôi tiếp tục lo cho ban tuyên úy các
trường công vào những ngày cuối tuần. Hai năm này
sẽ là bước ngoặt trong cuộc đời linh mục của tôi.
Viện Notre-Dame-de-Vie do linh mục Marie-Eugène
dòng Camêlô thành lập. Linh mục chỉ viết một quyển
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sách, quyển Tôi muốn thấy Chúa (Je veux voir Dieu),
một quyển đáng công! Có lẽ đây là một trong những
quyển sách hay nhất về đời sống nội tâm. Linh mục
Marie-Eugène tổng hợp các bài viết của ba vị thầy
lớn dòng Camêlô: Thánh Gioan Thánh giá, Thánh
Têrêxa Avila và Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu, quyển
sách mang nét thiên tài riêng của cha. Tôi chìm sâu
trong tác phẩm này với một niềm vui hiếm có. Chủ
đề luận án cao học của tôi là “Tác động của Chúa
Thánh Thần ngay từ đầu đời sống thần nghiệm của
linh mục Marie-Eugène”. Đó là toàn bộ chủ đề sự
ngoan ngùy theo Chúa Thánh Thần, chủ đề trọng tâm
trong đời sống và tác phẩm của linh mục dòng
Camêlô cao cả này.
Ở Viện dòng Camêlô này, chúng tôi được khuyến
khích phải nguyện gẫm rất nhiều, mỗi ngày để ra một
giờ cầu nguyện cá nhân và thinh lặng. Thậm chí cả
hai nếu có thể. Việc đọc các tác giả tâm linh củng cố
cho tôi trên tiến trình đào sâu nguyện gẫm này. Đó là
lời cầu nguyện mà tôi đã biết rõ, vì tôi đã bắt đầu
nguyện gẫm ở tuổi mười lăm. Đây là nguyện gẫm từ
quả tim với Chúa Giêsu. Chúng ta nói chuyện với
Ngài trong thinh lặng. Mới đầu chúng ta có thể đọc
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một đoạn Tin Mừng ngắn và nguyện gẫm. Nhưng với
thời gian, các bài đọc ít dần và lời cầu nguyện được
đơn giản hóa, nó trở thành đơn thuần hiện diện
trước mặt Chúa. Thinh lặng nhưng có Chúa ở đó. Tôi
thích bỏ thì giờ ra để cầu nguyện trước Mình Thánh
Chúa được trưng trên bàn thờ. Nếu vì lý do nào đó
trong ngày mà tôi không nguyện gẫm được, tôi cảm
thấy như thiếu một cái gì, một thiếu thốn về mặt thể
lý.
Mùa hè năm 2000, cuối năm đầu tiên ở Viện, tôi tham
dự Ngày Quốc Tế Giới Trẻ ở Rôma. Tại đây giữa
hàng triệu người hành hương, tôi lại “tình cờ” gặp
linh mục Daniel-Ange như lần xưng tội năm ngoái ở
Lộ Đức. Cha đồng hành với các bạn trẻ của trường
Tuổi trẻ Ánh sáng. Vài tháng sau khi tôi đang viết luận
án, ngài liên lạc với tôi và đề nghị tôi đến giúp ngài ở
trường Tuổi trẻ Ánh sáng ở Tarn của ngài. Cha thiêng
liêng của tôi nghĩ đây là tiếng gọi của Chúa. Đức
Giám mục Pierre-Marie Carré vừa được đề cử làm
giám mục giáo phận Albi. Về mặt giáo luật tôi tùy
thuộc vào ngài và trường Tuổi trẻ Ánh sáng cũng
thuộc về ngài. Tôi đến gặp ngài, ngài đồng ý và các

236

bề trên cộng đoàn của tôi cũng đồng ý. Và thế là tôi
đi một giai đoạn khác trong sứ vụ của tôi.

28.

GIẢI LAO GIỮA CHỪNG LẦN THỨ BA

Mùa hè năm 2001 khi có bằng cao học trong tay, tôi
trở về Tarn. Tôi buồn khi rời gốc rễ miền quê của tôi.
Nhưng tôi thấy bàn tay của Chúa trong tiến trình này.
Khi đến trường Tuổi trẻ Ánh sáng, tôi được linh mục
Daniel-Ange kể cho tôi nghe nguồn gốc phát sinh ra
ngôi trường của cha, một trong các lý do là nhờ kinh
nghiệm truyền giáo đầu tiên của chúng tôi:
– Ý tưởng mở trường đến trong đầu tôi khi tôi ở
Megève tháng 2 năm 1981. Tôi đưa một em vị thành
niên mười bốn tuổi lên làm chứng và các học sinh
say sưa nghe em ấy nói. Tôi nghĩ: “Đúng vậy! Phải có
tông đồ trẻ giảng phúc âm cho người trẻ! Muốn
được vậy phải đào tạo họ!” Từ đó nảy sinh ý tưởng
xây ngôi trường Tuổi trẻ Ánh sáng!
Tôi rất xúc động khi biết tôi là khí cụ nhỏ trong các
khí cụ khác nhau mà Chúa Giêsu dùng để cảm hứng
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cho linh mục Daniel-Ange xây ngôi trường này, trước
đây tôi không biết. Từ năm 1984, cha đã đưa hàng
trăm tông đồ trẻ – được đào tạo kỹ hơn tôi hồi đó –
lên đường đi truyền giáo. Tôi cảm thấy mình gắn kết
với từng người qua mối dây liên hệ gốc đặc biệt này.
Ngoài sứ vụ của tôi ở trường học và giáo phận, tôi đi
giảng khắp nơi trên nước Pháp và thỉnh thoảng ở
nước ngoài, đặc biệt là giảng cho người trẻ. Tôi ý
thức, việc rao giảng này không được ích gì nếu
không có công việc thầm lặng và kiên nhẫn của các
bạn linh mục của tôi tại chỗ. Họ nhọc công hơn tôi,
tôi chỉ là người qua đường. Nhưng mỗi ngày tôi cố
gắng đáp ứng tốt nhất cho lời kêu gọi của Giáo hội:
tất cả chúng ta đều gieo và chúng ta gặt nơi mình
không gieo.
***
Từ ngày đội bóng đầu tiên của tôi do người thợ chụp
ảnh trong xóm tôi thành lập ở Nîmes và từ ngày mấy
quả banh đầu tiên dội trên tường nhà láng giềng
trong thời gian Martial ở tù, thì lúc nào trong chân tôi
cũng có quả banh. Đa số thời gian tôi ở trong đội
bóng, cả khi tôi đã làm linh mục. Tôi không làm con
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tính được, nhưng tôi không thể sống mà không có
thể thao. Thể thao giúp cho tôi được quân bình. Dĩ
nhiên khi làm linh mục thì thể thao lại càng có các cú
nẩy bật siêu thể thao như khi cử hành hôn lễ hay lễ
rửa tội của các bạn trong nhóm của tôi, tôi rất hạnh
phúc. Tất cả các bạn trong đội bóng đều biết, tôi đến
với họ trước hết vì tôi là một “thể thao gia!”
Khi tôi đến trường Tuổi trẻ Ánh sáng, việc đầu tiên là
tôi xuống làng Vabre để gặp ủy viên hội đồng thành
phố phụ trách thể dục thể thao:
– Xin chào ông. Tôi là linh mục, tôi vừa về Pratlong.
Tôi muốn biết làng này có đội bóng không.
Ông ủy viên gần như không ngạc nhiên về câu hỏi
này. Sau này tôi biết, trước đây vài năm, cha xứ ở
đây cũng là người rất mê thể thao. Cha đóng góp rất
nhiều để phát triển thể dục thể thao cho cộng đồng.
Ông ủy viên nhìn tôi từ đầu đến chân rồi nói:
– Ưu tiên hạng hai!
– Dạ xin lỗi?
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– Không có đội bóng ở đây, ở đây chỉ có đội bóng
bầu dục. Và cha có tạng người chơi bóng bầu dục
được.
– Tôi chưa bao giờ chơi bóng bầu dục!
– Thưa cha, vậy thì đây là dịp để cha học. Tại sao
không…
– Vậy tôi phải liên lạc với ai?
– Mọi liên lạc đã làm xong, tôi là chủ tịch đội bóng!
Thứ sáu sau đó, tôi đặt túi xắc áo quần vào tủ cất
quần áo. Huấn luyện viên và các cầu thủ nồng nhiệt
đón tôi. Anh Olive, một trong các cầu thủ được đặc
trách lo cho tôi. Không ai để ý đến “nghề” của tôi,
nhưng có vẻ ai cũng biết.
Việc huấn luyện xảy ra tốt đẹp. Tôi có tạng người
thích hợp. Cũng như đá banh, việc tập luyện giống
như chuẩn bị ra trận: hít đất, trườn đất, leo thanh
chắn, thở, kéo bắp… Còn chuyện đụng đến bóng thì
không phải dễ. Chụp bóng thì may ra có thể chụp, dù
không dễ như mình tưởng. Nhưng để ném bóng là
cả một… tai họa! Các bạn ném cho tôi đủ kiểu. Quả
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banh bầu dục bay thẳng đến tôi nhưng trước khi đến
thì nó quay vòng vòng chung quanh nó. Còn tôi, khi
tôi ném đi, nó không nghe lời tôi, nó làm theo ý nó,
nó quay như chong chóng. Thêm nữa, nó bay đến
bạn cùng phe với tôi lúc thì quá cao, lúc thì quá thấp.
Không phải đơn giản như xem trên truyền hình!
Sau một tiếng rưỡi đồng hồ tập dượt cật lực, anh
Miaou người huấn luyện tôi kêu tôi ngừng lại, anh
giới thiệu tôi với các bạn, anh chỉ vào tôi và nói:
– Hôm nay chúng ta có một cầu thủ mới. Trước khi
nói đến trận đấu mới, tôi xin giới thiệu bạn cầu thủ
mới. Anh ở Pratlong, và anh là…?
– Linh mục.
– Linh mục, đúng vậy. Chào anh vào với đội.
– Xin cám ơn. Tôi xin nói lại, tôi là cầu thủ đá banh,
tôi chưa bao giờ chơi bóng bầu dục.
– Không sao, bạn sẽ học rất nhanh. Bây giờ chúng ta
kết thúc bằng một trận đấu nhỏ. Chúng tôi dàn hàng.
Olive kéo tôi đứng bên cạnh để chỉ cho tôi phải làm
gì.
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– Rất dễ. Mỗi người lo một đối thủ của mình. Nếu họ
có banh, mình phải tìm cách chận họ lại. Phải dí sát
họ, tốt nhất là ôm chân.
Đó là lý thuyết. Tôi quan sát bạn đối thủ của tôi. Anh
ấy rất vững nhưng anh nhỏ con. Tôi nghĩ mình may
mắn không đứng trước một cái tủ khổng lồ. Tôi chưa
biết những cầu thủ đá gót bóng lúc nào cũng hơi nhỏ
con hơn các người khác…
Trậu đấu bắt đầu. Bóng được ném đi.
Tôi nhìn họ chơi, tôi hơi bị lạc hướng. Họ ném bóng,
họ bám bóng, họ chèn bóng, họ té, họ đứng dậy, họ
chạy như những thằng điên…
Bỗng quả bóng bay đến phía tôi. Anh bạn đối thủ
“nhỏ con” của tôi đón bóng, tôi ở trước mặt anh. Khi
đá banh, đối thủ làm tất cả để tránh bạn, còn đối thủ
của tôi, anh xông vào tôi như con bò rừng xông vào
người đấu bò trong các trận đấu bò ở Nîmes. Tôi
kinh sợ nhìn anh. Đầu cúi xuống, hai tay khoanh lại
trên quả bóng, anh dùng tôi như “cái đệm” hất tôi ra
đàng sau nhiều mét. Anh tiếp tục chạy và thắng
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điểm. Tôi nằm sát đất, kể như thua. Olive đến gần
tôi, anh đưa tay nâng tôi dậy.
– René-Luc, chào mừng bạn đến với thế giới bóng
bầu dục! Anh đá gót bóng cũng đến. Nhỏ con nhưng
mạnh.
– Bạn ổn chứ? anh vừa cười vừa hỏi tôi.
– Hoàn toàn ổn, tôi trả lời nhưng vẫn còn thấy lảo
đảo. Tôi nghĩ bạn vừa khai tâm cho tôi.
Chúng tôi cười. Dần dần tôi làm bàn. Đó là cách duy
nhất để không bị đau, không bị thua. Phải làm phần
nặng nhất của công việc. Như ngày xưa một linh
mục chơi bóng giỏi nhất ở Tarn nói: “Ở thời điểm tác
động, phải cho nhiều hơn nhận. Đúng là theo tinh
thần Tin Mừng phải không?”
Như thế từ nhiều tháng nay tôi chơi trong đội bóng.
Vì là năm đầu tiên của tôi ở Tuổi trẻ Ánh sáng nên tôi
chưa có nhiều nhiệm vụ ở bên ngoài, tôi có thì giờ để
chơi nhiều trận bóng ở nhà.
Thế giới bóng bầu dục nổi tiếng với giờ giải lao giữa
chừng lần thứ ba. Giây phút thân thiện, các đối thủ
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gặp gỡ và nói về trận đấu. Vài phút trước họ không
nương tay nhau, bây giờ họ cười nói như đã quen
biết nhau từ lâu.
Ngày hôm đó hai cầu thủ của đội đối thủ đến với tôi,
họ cầm ly rượu pastis trong tay. Một trong những
người này là cột trụ, dễ cũng chừng trăm kílô. Một
anh chơi hậu vệ. Anh lớn nhất mở đầu:
– Vậy anh có vẻ là cha xứ à?
– Ừ, có vẻ vậy.
– Không phải ngày nào mình cũng nói chuyện với cha
xứ. Giữa chúng mình với nhau, chắc là chuyện này
không xảy ra với bạn… bạn hiểu tôi muốn nói gì
chứ…
– Bạn muốn biết tôi có bạn gái không à?
– Tại sao không? Thành thật mà nói, bạn cũng có thể
làm linh mục và có bạn gái vậy. Tôi biết một trong
các linh mục giáo xứ tôi, ông có vợ.
– Và ông vẫn tiếp tục làm linh mục à?
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– Không, giám mục đã cho linh mục ấy nghỉ. Thật
ghê tởm! Tôi, tôi không hiểu. Bạn nghĩ gì về chuyện
này?
– Bạn đã lập gia đình chưa?
– Có.
– Tôi nghĩ là bạn đã nói với vợ bạn rằng bạn sẽ ở bên
cô ấy suốt đời.
– Dĩ nhiên.
– Vậy, giả thử bây giờ bạn yêu cô thư ký, bạn có
đem cô ấy về ở với vợ bạn không?
– Bạn điên hay sao vậy!
– Thì cũng giống như ông cha xứ. Khi ông làm linh
mục, ông đã cam kết, không ai bắt ông. Ông cam kết
sống độc thân cũng như bạn cam kết sống suốt đời
với vợ bạn. Rồi các sự kiện làm ông thay đổi hướng
đi, ông đi sống với một người khác. Tôi không phán
xét, nhưng nếu ông muốn sống với người phụ nữ
này thì ông không thể ở trong Giáo hội, như bạn, bạn
không thể đem cô thư ký về nhà. Hợp lý phải không?
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– Hợp lý. Tôi đã thấy nhiều chuyện như vậy, anh vừa
nói vừa lắc mấy cục đá trong ly pastis.
Anh bạn kia chăm chú nghe chúng tôi nói. Bây giờ
anh lên tiếng:
– Thành thật mà nói, bạn không bị bệnh khi không
làm tình với một phụ nữ sao?
– Câu hỏi này thật buồn cười. Nhưng anh không phải
là người đầu tiên đặt câu hỏi này. Có những người
nghĩ rất nghiêm túc, họ cho rằng nếu không làm tình
thì sẽ thành bệnh. Sẵn tôi cho bạn biết, thường đàn
ông hay có suy nghĩ này. Dù sao, tôi, tôi không nghĩ
mình mắc phải căn bệnh “những-người-không-làmtình”. Mặt khác tôi có thể nói cho bạn biết, trái lại tôi
gặp nhiều người không cảm thấy khỏe, vì họ bị kẹt
trong các nỗi ám ảnh mà họ không thoát ra được,
giống như dùng các sản phẩm khiêu dâm chẳng
hạn… Như thế “căn bệnh”, tôi dùng chữ của bạn
dùng, có thể tìm thấy nhiều hơn ở một loại tình dục
bị kiềm chế và ám ảnh hơn là ngược lại.
– Có thể.
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– Bạn biết đó, không phải chỉ có các cha xứ mới
sống độc thân. Nhiều người sống độc thân vì nhiều lý
do khiến họ không thể nào lập gia đình hoặc họ
muốn vậy. Và cũng có các đàn ông góa vợ. Tất cả
những người này có thể có một cuộc sống triển nở
dù không bắt buộc phải có đời sống tình dục như
bạn nghĩ. Vì thế, bạn thấy đó. Bạn đừng bi quan hóa
lối sống của linh mục.
– Bạn bảo vệ mình rất giỏi, cha xứ à! Anh vừa nói
vừa nâng cốc.
Tôi cũng nâng cốc của tôi và cả ba chúng tôi cụng ly
nhau.
Tôi cố gắng. Ngay cả khi trong môn bóng bầu dục,
không phải lúc nào người ta cũng biến đổi.

29.

Leopold, một con cá voi ngoài đường.

Tôi thường được yêu cầu để nói về nhiệm vụ của tất
cả những người đã được rửa tội. Đây là chủ đề ngày
càng được tín hữu kitô quan tâm đến. Trong một thời
gian dài chúng ta hiểu sứ vụ trước hết như men
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trong bột. Đây chắc chắn là điều chủ yếu. Nhưng
thật ra chúng ta phải làm chứng qua đời của mình,
qua lời của mình, điều này buộc chúng ta phải làm
chứng công khai, nếu không, men của tín hữu có
nguy cơ bị chôn vùi đến không thể làm ra bột. Và
chúng ta thấy càng ngày đức tin càng thuộc vào lãnh
vực riêng tư. Chúng ta không còn dám mang thánh
giá hoặc làm dấu thánh giá. Và khi có dịp phải lên
tiếng, phải làm chứng công khai đức tin của mình thì
chúng ta lại bị mắc kẹt: sợ bị cho là chiêu dụ, sợ bị
cho là không tôn trọng tự do của người khác, tôi đã
đụng đến hai hoặc ba chuyện này. Nhưng nói về
Chúa không chạm đến tự do của người khác, vì khi
người tín hữu chia sẻ đức tin của mình, “họ đề nghị,
họ không áp đặt… họ ngừng trước bàn thờ của
lương tâm1”, như Đức Gioan-Phaolô II đã từng nói.
Nhưng tại sao lại đề nghị đức tin? Tại sao không chỉ
sống trong góc của mình? Có phải đó là cách hay
nhất để tôn trọng người khác không? Câu trả lời đầu
tiên cho câu hỏi này là của Chúa Giêsu: chính Ngài
xin chúng ta hãy là chứng nhân! Câu trả lời thứ nhì là
thuộc về người nghe mình. Nếu tôi xác tín khi con
người mở ra chiều kích thiêng liêng, họ sẽ người
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hơn, họ tìm được trọn phẩm giá của mình, khi đó tôi
sẽ không ngần ngại nói với họ về Chúa, đó là bổn
phận của tôi đối với Ngài. Câu trả lời thứ ba thuộc về
người nói. Đức Gioan-Phaolô II đã nói sứ vụ là vấn
đề của đức tin, “đó là thước đo đức tin của chúng
ta2”: khi đức tin của chúng ta mạnh, nó tỏa sáng, nó
truyền đạt. Khi đức tin chúng ta yếu, nó tự giam chặt
lại. Tất cả chúng ta đều biết có ba loại viêm gan:
viêm gan siêu vi A, viêm gan siêu vi B và viêm gan
siêu vi C. Và có một loại viêm gan khác: viêm gan
siêu vi Đ, viêm khủng hoảng đức tin! Các dấu hiệu có
thể thấy: da xanh xao, khuôn mặt buồn, một kiểu mệt
mỏi, một đức tin theo thói quen… Rất nhiều tín hữu
bị loại viêm gan Đ! Phải làm một cái gì để khôi phục
lại sức khỏe thiêng liêng. Và để làm chuyện này thì
không có gì tốt hơn là tham dự vào công việc truyền
giáo, vì chúng ta sẽ không bao giờ lặp lại cho đủ,
“một đức tin được vững mạnh khi mình cho đi5.” Và
khi người tín hữu đi gặp người khác, khi họ dám
nhảy qua bức tường, thì họ sẽ nhận ra, đa phần có
sự mong chờ nơi người nghe. Rất nhiều người khát
được nghe Lời Chúa! Còn đối với ai không khát thì
mình không nài nỉ, mình cầu nguyện cho họ.
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Tôi đã tham dự nhiều lần hoặc đi giảng trong các sứ
vụ. Tôi đặc biệt nhớ sứ vụ ở Sanary tháng 5 năm
2003 do bạn Richard Borgman phụ trách. Bạn
Richard là một nhà truyền giáo ngoại hạng, anh làm
tôi nghĩ đến cối xay gió: khi Chúa Thánh Thần thổi
vào anh, đôi cánh của anh quay nhanh đến mức
chúng tôi bị hút như hạt gạo bị hút vào cối xay. Niềm
đam mê của anh truyền qua chúng tôi qua nhiệt
huyết truyền giáo của anh, đổ nhiên liệu vào cối xay
để chúng tôi nhận được sức thổi của Thần Khí.
Sau thời gian rao giảng của anh Richard, Đức Giám
mục Dominique Rey, giáo phận Toulon chúc lành cho
chúng tôi và gọi chúng tôi đi giảng từng hai người
một như thời Chúa Giêsu. Anh Olivier Bonnassie,
người cha gia đình muốn đi với tôi. Anh là người
thành lập tổ chức quốc tế Maria Nadarét và đây là
lần đầu tiên anh sẽ nói về Chúa ngoài đường. Các
buổi gặp chúng tôi tổ chức diễn ra tốt đẹp. Mọi
người cởi mở và đón nhận. Trên đường về có một
người đàn ông kêu chúng tôi lại:
– Ê, cha là cha xứ hả! Đến đây một chút xem nào!
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Tôi quay lại. Người đàn ông ngoài năm mươi, tóc dài
xuống vai ra dáng nghệ sĩ. Bên cạnh ông là người
bạn đồng hành trẻ hơn. Người Ba Lan tóc vàng cắt
cụt.
– Ê, bạn là cha xứ hả, đến đây nào!
Người đàn ông này cho tôi có cảm tưởng ông hơi
quá chén. Nhưng đây là dịp nói về Chúa mà. Tôi đến
gần ông và thấy mình đoán không sai. Ông bắt đầu
xả xú báp về chuyện các cha xứ, dĩ nhiên là không
hay ho gì. Tôi chịu trận. Đó là nghề của tôi. Tuy nhiên
tôi ráng nâng cao câu chuyện lên một chút. Dần dần
tôi tạo được bầu khí tin tưởng và cảm thấy cuộc trò
chuyện sẽ biến đổi, thế mới biết mình phải luôn kiên
nhẫn. Ông tên là Léopold và sáng nay ông vừa mất
một người rất thân. Ông buồn. Tôi đề nghị cùng cầu
nguyện với ông nhưng ông tránh. Tôi trở lại với công
việc của mình. Có phải ông kêu tôi lại vì tôi là cha xứ
đó sao?
– Bạn chắc là bạn không muốn tôi cầu nguyện cho
bạn?
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– Không, ông trả lời cụt ngủn. Chính tôi mới là người
cầu nguyện cho cha!
Bây giờ đến lượt tôi ngạc nhiên, Léopold đứng giữa
hai chúng tôi, ông đặt tay trên vai mỗi người và cầu
nguyện:
– Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết con là người khốn khổ.
Nhưng con cầu nguyện cho hai tên này, cho họ có
can đảm đi ra ngoài đường để nói chuyện với người
dân, đó là những tên tốt, xin Chúa nhớ đến họ,
amen.
Đến đây thì tôi cứng họng. Ông này hẳn đã lui tới
tham dự nhóm cầu nguyện nhiều lần mới cầu nguyện
như vậy. Cảm động, tôi ôm ông trong tay và nồng
hậu quàng vai ông, nói lời cám ơn tận đáy lòng tôi.
Ông không chờ được như vậy, bây giờ đến lượt ông
xúc động. Ông lùi lại một mét, đặt hai tay ông trên vai
tôi duỗi ra:
Ông nhìn vào mắt tôi! Ngạc nhiên, tôi nhìn ông.
– Cha là cha xứ?
– Đúng.
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– Vậy cha giải tội cho tôi được không?
– Được chứ.
– Vậy cha giải tội cho tôi bây giờ!
Chúng tôi lùi xa một chút và ông quỳ xuống giữa bãi
đậu xe. Tôi quỳ bên cạnh ông. Xe hơi chạy qua bên
phải bên trái.
– Cha có tin chắc Chúa sẽ tha tội cho tôi không?
– Chắc chứ. Tôi, với tư cách là một người, dĩ nhiên
tôi không có một quyền lực gì, nhưng là linh mục tôi
có thể thay mặt Chúa Giêsu để tha tội cho ông. Ngài
đã nói trong Tin Mừng: “Tất cả những gì anh em tháo
cởi dưới đất thì trên trời cũng tháo cởi như vậy.”
Léopold xưng tội. Hôm đó tôi không câu được con
cá thường mà câu được con cá voi. Sau khi tôi ban
phép xá giải, ông thở phào nhẹ nhõm. Ông muốn tôi
ở lại tiếp tục nói chuyện nhưng tôi phải đi thi hành sứ
vụ khác). Tôi từ giã ông, lòng xúc động.
Tôi nghĩ câu chuyện kết thúc ở đó nhưng nó lại tiếp
tục một cách bất ngờ. Tháng 12 năm 2003. Chúng tôi
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cũng đi truyền giáo như vậy ở Avignon. Đức Giám
mục Jean-Pierre Cattenoz cũng xuống đường, ngài
khuyến khích các linh mục có mặt cùng đi theo ngài.
Trên đường về, một cô gái trẻ trong nhóm truyền
giáo đến gặp tôi:
– René-Luc, may quá gặp cha, chúng tôi vừa gặp
một ông ở ngoài đường, ông muốn xưng tội, cha giải
tội được chứ?
– Được chứ, ông ấy ở đâu?
– Ở kia kià.
Theo tay cô chỉ, tôi thấy một người đàn ông ở gần
bàn thờ. Chính là Léopold! Đúng rồi, tôi biết ông. Tôi
quá ngạc nhiên. Chúng tôi cách nhau ba trăm cây số,
tám tháng từ ngày gặp lần đầu, chúng tôi chỉ gặp
nhau một giờ ở ngoài đường và bây giờ ông ở đây!
Khi tôi đang suy nghĩ như vậy thì một linh mục khác
đến gần ông và giải tội cho ông. Sau đó, cô gái đến
gặp tôi, cô không biết chuyện gì trước đây, cô nói
với tôi:
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– René-Luc, cha biết không, người đàn ông tôi gặp
ngoài đường, ông ấy đã xưng tội, cha biết ông đó là
ai không?
– Có, tôi biết chứ.
– Đúng là chuyện lạ lùng khi chúng tôi gặp ông ấy.
Ông nói cách đây mấy tháng ông có xưng tội nhưng
ông không chắc được Chúa tha tội. Nhưng bây giờ
thì ông chắc, ông yên tâm.
Tôi không nói gì về cuộc gặp của tôi với Leopold mấy
tháng trước đây.
– Đúng là chuyện lạ lùng. Chúng ta có thể nói Chúa
có nhiều ý tưởng nối tiếp nhau trong đầu!…
1,2,3: Thông Điệp Sứ Mệnh Đấng Cứu Chuộc,
Redemptoris Missio
30.

TÙ CHUNG THÂN

Khi chúng tôi đi truyền giáo, chúng tôi thường trải
nghiệm câu: chính khi cho đi là khi nhận lãnh! Có một
nơi khi nào tôi cũng nhận được nhiều, đó là nhà tù
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mỗi khi tôi được mời đến nói chuyện. Tôi không kiềm
chế được “cám dỗ” nên phải kể cho quý độc giả
nghe câu chuyện tôi đã sống vào tháng 5 năm 2007
khi tôi sắp viết xong quyển sách này. Cho đến bây
giờ, đó là một trong các sứ mạng đặc biệt nhất của
đời tôi.
Một năm trước đó tôi gặp cô Martina trong một lần đi
truyền giáo ở thành phố Florence, nước Ý. Cô xúc
động khi nghe chứng từ của tôi. Cô là giáo sư trong
một trường hơi đặc biệt, trường San Giacomo. Một
nhà tù ở đảo Elbe, nhà tù này làm sao sánh được với
nhà tù vương giả Napoléon. Đa số 140 tù nhân ở đây
bị tù chung thân vì can tội giết người. Nhà tù Elbe
khét tiếng ở Ý vì cuộc nổi loạn năm 1985. Ba ông
trùm mafia đã bắt một nữ bác sĩ, hai nữ y tá làm con
tin, họ cột các con tin vào cửa sổ nhà tù và tẩm xăng.
Với chiếc bật lửa, họ đe dọa thiêu sống nếu không
đem đến cho họ một trực thăng. Phải nhờ sự can
thiệp của Lực lượng cảnh sát đặc biệt mới vãn hồi
được trật tự. Từ đó, ban giám đốc nhà tù luôn tìm
mọi cách để làm dịu căng thẳng. Một trường học đã
được mở ra để các tù nhân có được học vấn và văn
hóa căn bản, trường có năm lớp. Có hai mươi tù
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nhân ghi tên học. Cô Martina dạy môn tôn giáo.
Trong tất cả các trường học ở Ý, kể cả trường công,
mỗi tuần đều có một giờ học tôn giáo. Môn này ở
trong chương trình bình thường dù giờ học này thì
tùy ý. Và thế là cô Martina nhờ tôi đến làm chứng
trong nhà tù, dĩ nhiên là tôi nhận lời.
Ngày thứ sáu 18 tháng 5, năm 2007 tôi đến đảo Elbe.
Cô Martina đón tôi ở cảng. Hòn đảo xinh đẹp: bầu
trời nước Ý, nước biển xanh ngắt, đẹp như trên tấm
bưu thiếp. Trên xe đưa chúng tôi về nhà tù, cô
Martina giải thích, cô muốn nhân tôi đến đây cô sẽ
làm một cái gì chưa từng có ở nhà tù: đi đàng thánh
giá do chính các học sinh tù nhân đóng. Còn tôi là
người xướng từng chặng. Đến chặng Chúa Giêsu
chết và sống lại tôi sẽ làm chứng.
Để vào nhà tù chúng tôi phải nói mật hiệu. Một người
bảo vệ đi với chúng tôi đến lớp. Chúng tôi lần lượt đi
qua các phòng có hệ thống cửa đóng lại sau khi
chúng tôi đi qua. Chúng tôi chờ vài phút trước khi có
người mở từ bên trong. Không một người canh tù
nào có tất cả chìa khóa. Chúng tôi đi lần tới, cuối
cùng chúng tôi đến sân chơi nhỏ của trường học.
Ngoài sân thể thao mà các tù nhân chỉ được đến đó
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hai giờ một tuần, còn thì tù nhân chỉ được ra sân nhỏ
này. Đây là nơi duy nhất họ thấy được bầu trời mà
không có lưới hoặc thanh chắn đàng trước. Bầu trời
tự do, nhưng họ không nhìn được gì nhiều. Sân chỉ
rộng bốn mét dài ba mươi mét, đóng khung giữa các
bức tường cao đến nỗi cái bóng của nó che khuất
mặt trời.
Chúng tôi vào một lớp học. Cô Martina đã cẩn thận
phân chia các trang phục để trên các bàn nhỏ. Mỗi
người có áo riêng của mình. Tất cả mọi thứ đều ở
đó: mũ kết, xăng-đan, áo giáp, váy đỏ cho binh lính
La Mã. Áo chùng đẹp với mũ là của các thầy thượng
tế. Áo trắng cho Phi-la-tô). Áo dài cho các tông đồ
và voan cho phụ nữ… Cô đã phải điền cả chục mẫu
đơn để đem các thứ này vào nhà tù.
Các cô thầy giáo đều tham dự kể cả những người
không tin. Các tù nhân đến. Tôi chào họ từng người
một. Điều làm cho tôi ấn tượng ngay lập tức là họ
tươi cười, dễ mến. Không có gì dính với hình ảnh
của những người giết người. Thêm nữa việc họ chịu
khó học trong nhà tù chứng tỏ họ khao khát thăng
tiến, quyết tâm có hạnh kiểm tốt.

258

Tất cả chúng tôi ngồi trên bàn. Cô Martina đứng
trước bảng đối diện với chúng tôi. Cô chỉ mới ba
mươi hai tuổi nhưng rất tự tin. Phải như thế mới dạy
ở đây được. Nhưng nhất là cô toát ra một cái gì rất
dịu hiền. Cô đã làm việc ở nhà tù này tám năm. Cô
thương học trò của mình như người trong gia đình
cô: người cha, người anh, người con. Tôi nhận ra
ngay lập tức các tù nhân này rất mến cô. Họ im lặng
nghe cô và cô bắt đầu dặn dò. Trong một túi nhựa có
các sợi dây mà mỗi diễn viên sẽ buộc vào thắt lưng.
Cô lấy một sợi dây và giăng ra:
– Ragazzi! Có hai mươi bốn sợi dây để hóa trang. Tất
cả đã được ghi sổ. Mi racommando! Cuối buổi, tôi
buộc phải thâu lại đủ hai mươi bốn sợi.
Lệnh đã được đưa ra. Sợi dây nhỏ này thì cuốn
quanh cổ dễ dàng. Cuốn vào cổ mình hoặc cổ người
bên cạnh… Các tù nhân đồng ý.
Martina vẽ trên bảng mô hình buổi đi đàng thánh giá.
Tôi phải đi đầu, mặc áo các phép và mang giây stôla. Sau tôi, đi giữa là tù nhân đóng vai Chúa Giêsu.
Hai bên là lính la-mã. Rồi đến các tông đồ Phêrô và
Gioan và Giuđa. Rồi đến Barabbas và người trộm
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lành, ba vị thượng tế, Philatô và sau cùng là các phụ
nữ thánh thiện. Các chỉ dẫn nghiêm ngặt, mỗi người
phải ở đúng vị trí của mình.
Rồi Martina nhắc lại vai trò mỗi người trong mỗi
chặng. Cô bắt đầu bằng chặng đầu tiên với cảnh
Giuđa phản bội hôn Chúa Giêsu. Không tù nhân nào
muốn đóng vai kẻ phản bội, rốt cuộc thầy giáo Paolo
nhận làm. Các tù nhân quay lại ông và chế giễu ông.
Có một chút khôi hài pha lẫn hung hăng. Paolo
ngượng ngùng. Nếu tất cả những người đàn ông này
có mặt ở đây là vì họ đã bị một Giuđa nào đó tố.
Martina đi nhanh qua các cảnh khác.
Trong vài câu, Martina kín đáo kể cho tôi nghe quá
trình của mỗi tù nhân. Cô chọn vai cho mỗi diễn viên
trong buổi đi đàng thánh giá này theo câu chuyện đời
họ. Tôi thấy cách làm này khéo léo. Sau đó cô xin tôi
đọc một lời cầu nguyện cho từng người. Tôi lấy
nước hoa tinh khiết mà Martina đem từ Giêrusalem
về cho Chiara, một trong các cô giáo bạn của cô sẽ
đóng vai Maria-Mađalêna. Tôi giải thích với các tù
nhân, tôi sẽ ban phép cho họ bằng cách làm dấu
thánh giá trên trán họ với dầu này. Tôi đến gần tù
nhân đầu tiên, người đóng vai Chúa Giêsu:
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– Anh tên?
– David.
David là người công giáo Ai Len. Anh 33 tuổi, tuổi
Chúa Giêsu khi bị đóng đinh. Anh cao to và có bộ râu
tỉa cẩn thận. Như Chúa Giêsu. Anh bị lên án tù ba
mươi năm vì dưới tác động của cô-kên anh đã giết
ba người. Không như Chúa Giêsu. Anh bị Interpol
bắt, báo chí Ý đăng tin anh lên trang đầu cũng một
thời gian. Anh “chỉ còn” ở tù mười bảy năm. Khi ra tù
anh sẽ năm mươi tuổi. David đi đàng thánh giá khá
kỳ lạ. Cuối cùng anh xưng tội. Lần đầu sau hai mươi
năm!
– David, tôi ban phép lành cho anh, Nhân danh Cha,
và Con và Thánh thần.
Tôi chầm chậm làm dấu thánh giá trên trán anh. Anh
nhắm mắt. Mọi người thinh lặng. Ai cũng xúc động.
Tôi làm như vậy với mỗi người. Khi đến trước mặt
Raffaele, một trong hai người đóng vai lính la-mã,
anh nói với tôi giọng miền napôlitanô đặc sệt:
– Xin cha làm dấu cho con ba lần, con cần ba lần!
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Vậy thì ba lần…
Chúng tôi vào trong il braccio, một hành lang rộng
mênh mông cả trăm mét. Từ bên này qua bên kia và
trên bốn tầng. Các ban-công chồng lên nhau. Các
lưới được giăng ra để tránh tự tử. Các tù nhân mỗi
người một căn phòng nhỏ. Họ ăn một mình ở đó. Vì
vấn đề an ninh, không ai được phép ra ngoài để dự
đàng thánh giá. Những ai được phép thì người đó
nghiêng mình qua ban-công để nhìn. Những người
khác thì nhìn một chút rồi họ quay về phòng. Dĩ nhiên
với hai mươi học sinh đóng trong chặng đàng thánh
giá thì đây là một kỷ niệm không thể quên của họ.
Mikele ở bên cạnh tôi, anh là người duy nhất không
hóa trang. Anh giữ nhiệm vụ cầm máy vi âm. Mikele
đến từ đảo Sicile. Anh là một nông dân đơn sơ, anh
không phải là mafia. Ở đảo Corse, mafia kiểm soát
nước. Họ bắt người dân trả rất đắt và nếu ai làm họ
bất bình, họ thẳng tay cúp nước. Súc vật chết khát.
Đời sống khốn khổ. Người dân trong làng anh Mikele
muốn phản ứng. Họ bắt một em bé đem bom đến gài
trong xe của một người mafia. Họ nghĩ người mafia
không bao giờ báo thù trên trẻ con. Họ lầm. Để trả
thù, họ lựa đại một em bé trong làng, tay sai của họ
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bẻ gãy tay chân em bé. Em bé bị lựa đại này là em
của Mikele. Mikele đã giết người mafia và tự nộp
mình cho cảnh sát. Ở vào địa vị của anh, chúng ta sẽ
làm gì?
Chặng thứ nhất. Tất cả các diễn viên vào vị trí của
mình. Mikele đưa máy vi âm cho tôi. Tôi xướng:
– Chặng thứ nhất: Chúa Giêsu bị phản bội và bị bắt ở
vườn Giêtsêmani.
Giọng của tôi vang cả hành lang. Ngay cả những
người ở trong hành lang cũng nghe rõ ràng.
Gianni, một chủng sinh ở Florence đọc đoạn Tin
Mừng tương ứng. Rồi anh Alberto đọc đoạn Tin
Mừng “tên trộm Barrabas”. Các đoạn suy niệm được
các tù nhân chuẩn bị cho mỗi chặng và chính Alberto
viết chặng này. Anh khoảng bốn mươi lăm tuổi. Bị
kết án ba mươi năm tù vì tội giết người, anh luôn nói
mình vô tội. Anh đọc đoạn suy niệm của mình:
– Lạy Chúa Giêsu, con biết Chúa cảm nhận gì khi
Chúa bị phản bội vì bây giờ vẫn còn nhiều Giuđa. Và
ngay cả nếu con bị đóng đinh như Chúa, con hiểu
vác thập giá là gì. Con cũng hiểu những người
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thương Chúa họ đau khổ như thế nào khi thấy Chúa
bị xỉ nhục phỉ báng. Họ đã đội mũ gai cho Chúa, họ
đã viết những lời xúc phạm trên thập giá. Ngày nay,
đó là báo chí, đó là truyền hình làm những điều như
vậy với chúng con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hy sinh
trên thập giá để cứu con, con và toàn nhân loại khỏi
tội lỗi và khỏi hư mất. Còn con thì ngược lại, con bị
kết án mà không thể tự bảo vệ mình, dù con đã cố
gắng làm. Nhưng lúc đó con không cảm thấy mình
anh hùng, con chỉ thấy mình ích kỷ cho cuộc sống
của con trên quả đất này. Hôm nay con chứng kiến
Chúa bị hành hình.
Lời của anh Alberto nói lên tự đáy lòng anh và chạm
đến lòng chúng tôi. Có một khoảnh khắc im lặng xúc
động.
Rồi các diễn viên khác đóng vai trò của mình. Giuđa
hôn Chúa Giêsu. Và đoàn rước bắt đầu đi đến trạm
tiếp đó cách đó chỉ vài mét.
Tôi cấm máy vi âm và loan báo chặng kế:
– Chặng thứ nhì, Chúa Giêsu bị xử án!
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Anh Antonio người vùng Calabre đóng vai Philatô.
Anh ba mươi tuổi và cũng can tội giết người. Anh
cao to, khuôn mặt tròn tuổi dậy thì. Anh mất một tai
và hai ngón tay do thanh toán với mafia. Anh lên án
Chúa Giêsu và ra dấu để Barrabas được tha.
Mikaele mới hai mươi tuổi, anh đóng vai Barrabas.
Tất cả đều muốn đóng vai này. Vì dù sao ông là
người được Chúa Giêsu cứu mà không ăn năn như
người kẻ trộm lành!
Các chặng sau kế tiếp như trong phim của đạo diễn
Mel Gibson:
– Chặng thứ sáu bà Vêrônica lấy khăn lau mặt Chúa!
Elena đóng vai bà Vêrônica. Cô là kỹ sư ngoài ba
mươi tuổi, cô không đi dạy học ở ngoài mà vào đây
dạy toán và vật lý. Cô đến gần Chúa Giêsu và nhẹ
nhàng lau mặt Ngài. David nhắm mắt lại. Cảnh này
thật cảm động.
Chúng tôi đến cuối hành lang nơi Chúa Giêsu sẽ bị
đóng đinh. Các tù nhân đã dựng lên ba cây thập giá
ở bức tường.
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– Chặng thứ bảy: Chúa Giêsu và người kẻ trộm lành.
David bỏ áo choàng. Anh chỉ còn mặc một loại như
cái khố trắng. Với thân hình lực sĩ, với các vết xâm
trên ngực, trên vai, trông anh thật đồ sộ. Giuseppe,
một người du mục đóng vai kẻ trộm lành. Anh bị tù vì
tội ăn cắp. Anh nói với tôi, việc đầu tiên khi anh ra
khỏi tù là đến Saintes-Maries-de-la-Mer để thắp đèn
cầy kính Thánh Sara.
Giuseppe kêu lên thật to:
– Giêsu! Xin Ngài nhớ đến con khi Ngài về trời.
David nhìn anh và đóng đúng vai của mình. Anh trả
lời cũng với giọng rất mạnh và long trọng:
– Ngay hôm nay, con sẽ ở với Ta trên thiên đàng!
– Chặng thứ tám: Mẹ Maria ở dưới chân thập giá,
Chúa Giêsu ở trên thập giá, Ngài giao phó Thánh
Gioan cho Đức Mẹ. Elisabetta, một cô giáo khác
đóng vai Đức Mẹ. Cô là mẹ của hai em bé sinh đôi.
Trước mặt cô là Filippo, người Sicili, hai mươi ba
tuổi đóng vai Thánh Gioan. Vừa mới mười chín tuổi,
anh bắn một phát vào đầu mẹ mình khi thấy bà trên
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giường với tình nhân. Vấn đề danh dự. Filippo đến
gần Elisabetta, anh cầm hai tay cô. Lúc đó anh
Gianni đọc đoạn Tin Mừng. Chúa Giêsu nói với
Thánh Gioan: “Này là mẹ anh!” Rồi Ngài nói tiếp: “Và
đây là con của bà.” Các tù nhân khác biết câu
chuyện bi thảm của anh Filippo. Tất cả đều hướng về
anh. Còn anh thì nhìn vào mắt của cô Elisabetta,
ngày hôm đó cô đóng vai vượt quá mình.
– Chặng thứ chín: Chúa Giêsu chết trên thập giá.
David đóng vai Chúa Giêsu thật hoàn hảo. Anh lên
bậc của một cánh cửa sổ ở cuối hành lang, như thế
anh ở trước mặt tất cả mọi người tham dự, người
canh ngục, tất cả phòng giam. Anh nói trước với cô
Martina, anh muốn đọc tên Chúa Cha trong mọi ngôn
ngữ vì Chúa là Cha cho tất cả, cho bất cứ người ở
sắc tộc nào, tôn giáo nào. Anh giang hai tay ra và kêu
lên:
– Dio! Padre! Abba! Father! Vati! Cha!… Chúng tôi tất
cả quỳ gối xuống, lòng bồi hồi. Cả hành lang im lặng.
David từ từ xuống bậc thang, anh nằm dài trên tấm
lát ở hành lang, mặt úp xuống đất, hai tay giang ra
hình chữ thập. Anh không nói với cô Martina là anh
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sẽ làm như vậy, nhưng anh đã nghĩ trong đầu mình
sẽ làm. Anh muốn hạ mình và muốn đóng đúng vai
Chúa Giêsu. Anh có biết là anh đã làm y hệt các linh
mục ngày họ chịu chức không?
Tôi nghĩ lại, trong ngày chịu chức tôi cũng đã nằm
xuống đất, chặng đàng thánh giá này thật sự có một
cái gì đặc biệt.
David đứng dậy. Martina ra dấu cho tôi. Bây giờ đến
lượt tôi. Tôi cầm máy vi âm và đối diện với họ. Từ
trên các ban công, tù nhân đứng nghe. Tôi cảm thấy
hơi kỳ kỳ khi kể những cảnh khổ cực nho nhỏ của tôi
so với quá khứ khủng khiếp của họ, một cảm nhận
mà tôi đã thấy khi tôi chia sẻ trước các bạn trẻ ở
Liban, những người sống trong hoàn cảnh chiến
tranh. Nhưng tôi đến đây để chia sẻ, vậy tôi phải tin
tưởng những người đã mời tôi đến đây và tôi bắt
đầu kể câu chuyện đời mình.
Khi tôi kể đến đoạn Martial và giải thích tôi không
biết rõ ông đã làm gì trong đời, tôi thấy các tù nhân
nhìn nhau cười ra vẻ đồng tình. Đó là lần đầu tiên tôi
thấy như vậy! Tất cả họ đều hiểu Martial là một
người trong số họ. Người canh tù tò mò nhìn tôi, anh
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rất dễ thương. Tôi nói mạnh hết sức mình về cuộc
gặp của tôi với Chúa Giêsu. Họ chăm chỉ lắng nghe.
Sau đó nhiều người tham dự nói với tôi, có nhiều
người khóc nhất là các thầy cô: chặng đàng thánh
giá, vai diễn của các tù nhân, chứng từ… Tôi, tôi
không thấy họ. Cái nhìn của tôi nhìn về nơi xa hơn,
đàng sau các cánh cửa khép kín này, tôi hy vọng các
lời của tôi được mở ra.
Khi tôi nói chứng từ xong, chúng tôi kết thúc Cuộc
Thương Khó Chúa Kitô bằng cảnh cuối cùng, Chúa
Giêsu sống lại.
– Chặng thứ mười một: con đường sáng Phục Sinh.
Cô Chiara đóng cảnh cuối cùng: Sống lại. Cô Chiara
hai mươi sáu tuổi, cô chuẩn bị vào Dòng Clara. Cô
có mái tóc quăn dài rất hợp với vai Maria-Mađalêna,
bà Maria-Mađalêna cũng giống như thế mà thôi. Cô
lấy chai dầu thơm đến gần cây thánh giá trống và
rưới dầu thơm lên. Chúa Kitô sống lại, hương thơm
của sứ điệp này lan ra giữa chúng tôi.
Chúng tôi trở lại phòng học để thay y phục. Các tù
nhân trả lại áo và mặc áo của họ. Trong thời gian
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này, tôi đứng chờ ở ngoài sân lòng đăm chiêu. Anh
David đến gần tôi. Tôi nói với anh:
– Thật cảm động, tôi rất xúc động. Tôi cảm động
nhất là khi anh kêu chữ “Cha”, rồi khi anh nằm dài
xuống đất.
– Còn tôi, giây phút cảm động nhất là khi Vêrônica
lau mặt cho tôi. Tôi cũng rất xúc động khi nghe
chứng từ của cha, cám ơn cha.
David bắt đầu nói với tôi một chút về anh, về những
gì đã xảy ra với anh. Lorenzo đến với chúng tôi. Ông
khoảng ngoài sáu mươi. Ông bị kết án vì đã hiếp và
đã giết một cô gái mười lăm tuổi. Ông nói với tôi:
– Thật không thể tưởng tượng được những gì cha
đã sống. Như trong một cuốn phim!
Tôi ngạc nhiên khi nghe ông suy nghĩ như vậy. Tôi ấp
úng:
– Vậy hả. Cũng có thể… Nhưng dù sao so với các
bạn ở đây… Một chuyện chắc chắn, nếu tôi không
gặp Chúa Giêsu thì tôi không biết tôi sẽ ra người như
thế nào.
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David đập vai tôi một cái và nói:
– Tôi biết! Cha sẽ ở đây với chúng tôi!
Cả ba chúng tôi bật cười. Tôi quay về David và ôm
anh một phát thật chặt.
Tháng sau tôi nhận thư của David, anh hãnh diện báo
cho tôi biết, anh đã đậu tú tài và muốn lên đại học.
Anh còn viết cho tôi: “Tôi muốn học thần học. Cha
giải thích cho tôi biết môn học này như thế nào được
không?”
David sẽ muốn làm gì? Các tù nhân tham dự chặng
đàng thánh giá họ sẽ trở thành những người như thế
nào? Nếu họ chân thành mở lòng ra với Chúa, thì
ngục tù này có thể là nơi Sống Lại của họ. Tiếng kêu
của David bay vượt lên hàng rào chắn: “Abba,
Cha!” Chúa sẽ giúp họ, Chúa sẽ không bao giờ bỏ
mặc họ cho số phận.
31.

Tên Cha
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– Cha có gặp lại cha của cha không? Còn mẹ của
cha, hai anh trai và hai em gái, gia đình cha bây giờ
như thế nào rồi?
Sau khi nghe chứng từ của tôi, gần như ai cũng đặt
câu hỏi này.
Cha tôi đã tặng tôi một món quà đặc biệt cho ngày
sinh nhật ba mươi bảy tuổi của tôi, ngày 22 tháng 4 –
2003. Chúng tôi đến tòa thị chính Castres để làm giấy
chứng nhân. Vì sao phải làm trễ như vậy? Mới đầu
khi tôi nói với cha tôi, ông không thấy có lợi gì để
làm. Với ông, điều chủ yếu là chúng tôi đã tìm được
nhau trong đời chứ không trên giấy tờ. Tôi không năn
nỉ vì chúng tôi có nhiều chuyện để sống trong những
giây phút gặp nhau hiếm hoi này. Nhưng nhiều năm
sau, ông nhận ra ông đã để lại trong đời tôi một ô
trống, một ô rất khó để điền: “Tên cha”. Vì dù bây giờ
tôi đã biết cha tôi, tôi cũng phải còn điền giấy tờ như
cũ khi viết “cha vô danh”, như thử tôi chưa bao giờ
gặp ông.
Chúng tôi gom lại giấy tờ cần thiết và đến tòa thị
chính của khu phố tôi đang ở. Tôi gặp lại người phụ
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nữ tử tế ở văn phòng, bà thấy tôi mặc áo linh mục
đến, tôi nói với bà:
– Xin làm thủ tục để nhận một đứa con. Câu hỏi có
vẻ chán chường:
– Ông là cha?
– Cha René-Luc.
– Không, tôi không hỏi tên cha, tôi hỏi cha, cha có
phải là cha đứa bé cần phải nhìn nhận không?
Chính lúc này tôi mới nhận ra tôi đang đứng trước
một hoàn cảnh thiếu lịch sự đến như vậy. Tôi thích
thú nhìn Gunter:
– Không, đứa bé cần nhìn nhận là tôi. Ông này là cha.
Cha tôi phá lên cười. Cha tôi vỗ mạnh trên lưng tôi
và kêu lên:
– Có, nhưng dù sao thì con cũng là “cha!”
Chúng tôi bật cười như điên… Bà nhân viên hết nhìn
tôi đến nhìn cha tôi như thử bà nhìn một trận đấu
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quần vợt. Bà phải nghĩ bà đã gặp hai người điên. Dù
sao bây giờ trên giấy khai sinh tôi cũng có tên cha.
Mẹ tôi lập gia đình lại với một người mà chúng tôi trìu
mến gọi là “Papinou.” Chúng tôi rất thương ông, ông
đơn sơ và chu đáo với từng người. Dĩ nhiên ông đảm
trách hết hoàn cảnh của chúng tôi, ông đã làm một
cách can đảm. Còn mẹ tôi thì cha dượng chọc bà là
“Mẹ Têrêxa”. Bà cầu nguyện rất nhiều và luôn sẵn
sàng giúp đỡ những ai gặp cảnh khó khăn. Tất nhiên
đôi khi các vết thương trong quá khứ bị gợi lên
nhưng bà kiên nhẫn chịu đựng và… đi tới!
Các anh em tôi tất cả đều có một con đường với
Chúa, mỗi người theo cách của mình. Dù sao các em
rất tôn trọng và nâng đỡ đời sống linh mục của tôi.
Tôi may mắn được có các em trong đời.
Còn về các cháu của tôi, chúng là niềm hạnh phúc
của tôi! Dù bậc sống độc thân là một chọn lựa cho
ơn gọi linh mục của tôi, nhưng tôi luôn nhói lòng khi
thấy một đứa bé chạy đến bên cạnh cha mình và kêu
lên: “Ba!” Tất nhiên ơn gọi chức thánh làm cho chúng
tôi là cha của nhiều em bé và tôi thật biết ơn. Nhưng
con ruột mình thì vẫn có một cái gì đặc biệt hơn. Vì
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thế tôi rất yêu thương các cháu, trong dòng máu của
chúng có một chút dòng máu mà tôi hiến dâng cho
Chúa Kitô khi tôi tận hiến đời tôi cho Chúa.
Khi chúng tôi còn trẻ con, cùng với hai anh chúng tôi
chơi trò cao-bồi, chúng ta giả làm mọi da đỏ. Các
cháu của tôi cũng chơi như vậy nhưng chúng có một
trò chơi thích thú hơn: dâng thánh lễ giống như chú
mình!
Khi tôi đi thăm cô em Galinette, tôi kín đáo nhìn các
cháu. Ngày hôm đó Lucas đến chơi với các em họ
của em. Chúng dọn một bàn thờ nhỏ trên cái bàn
trong phòng khách. Thomas, sáu tuổi là linh mục. Em
Quentin đọc bài đọc trong quyển sách cầu nguyện
của con nít. Rồi Lucas thấy người em ba tuổi của
mình vừa bước vào, em nói:
– A! Hugo vào đây. Vào đây chơi với các anh!
– Caáac aanhh chơơi gì vậyy?
– Các anh làm lễ, Quentin trả lời.
– Đến đây, đến gần bàn thờ nè, linh mục nhỏ ra lệnh.
Tôi núp sau cửa tò mò nhìn chúng.
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Lucas túm vai Hugo đưa em đến trước mặt Thomas.
Hugo đi theo, vui vẻ tham dự thánh lễ với các anh.
Khi đó linh mục nhỏ cầm ly nước trên bàn:
– Hugo, anh rửa tội cho em, Nhân danh Cha và Con
và Thánh Thần!
Rồi Thomas đổ cả ly nước trên đầu Hugo! Tôi chạy
vào ngay lập tức. Tôi tưởng là sẽ nghe chúng hét,
chúng khóc… Nhưng không có gì. Hugo quay qua tôi
nhoẻn miệng cười tuốt mang tai, nước làm ướt cả áo
quần. Mấy anh em ôm nhau cười. Rõ ràng đây không
phải là lần đầu tiên chúng rửa tội cho nhau!
Khi chúng tôi họp nhau trong dịp lễ gia đình cùng với
mẹ tôi, với anh chị em, con cái, cháu và cả chắt, tôi
không thể nào không nghĩ: cả một chặng đường đã
đi qua!
Tôi cám ơn Chúa về những gì Chúa đã làm cho tôi,
cho gia đình và cho tất cả chúng ta.
Đúng, bao nhiêu đời sống có thể thay đổi khi chúng
ta đón nhận Chúa vào trọn cả tâm hồn!
LỜI NÓI CUỐI
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Quyển sách
Năm 2006, ký giả Luc Adrian của báo Famille
chrétienne (Gia đình Kitô) đến Tarn để
làm một phóng sự về trường truyền giáo Tuổi trẻ Ánh
sáng. Ông nói với tôi:
– René-Luc, cha còn nhớ trên chuyến bay đi Denver
Ngày Quốc Tế Giởi Trẻ năm 1993 không?
Cha kể cho tôi nghe câu chuyện trở lại của cha. Cha
phải viết một quyển sách về chuyện này, câu chuyện
quá cảm động!
– Nhiều người thường kêu tôi viết nhưng tôi lúc nào
cũng từ chối. Câu chuyện của tôi liên hệ đến nhiều
người trong gia đình, nhất là mẹ tôi. Chúng tôi có
một thỏa thuận tinh thần: tôi có thể nói lời chứng,
nhưng không xuất bản!
Ký giả Luc Adrian không năn nỉ. Đúng là trong những
năm đầu trở lại, tôi làm chứng rất nhiều. Nhưng khi
làm chủng sinh, rồi sau đó là linh mục, tôi hiếm khi
làm chứng, quan trọng nhất là tôi nói về Chúa Giêsu,
chú giải Lời Chúa thay vì nói về mình. Và rồi việc phơi
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đời sống của mình ra không phải là không có hại, có
nguy cơ đưa mình lên hàng đầu trên các phương
tiện truyền thông.
Nhưng thật kỳ lạ, việc ký giả báo Famille Chrétienne
đề nghị làm tôi suy nghĩ nhiều. Nếu mục sư Nicky
Cruz không viết sách, không vác gậy hành hương đi
khắp nơi để nói cho mọi người biết việc mình trở lại
thì chắc chắn ngày hôm nay tôi không làm linh mục!
Có thể bây giờ Chúa Giêsu đòi tôi phải trả những gì
tôi đã nhận đây không? Tôi đến nói chuyện với Đức
Giám mục Jean Chabbert, cha thiêng liêng của tôi.
Trước sự ngạc nhiên của tôi, cha nói:
– Con viết quyển sách này đi, chỉ cho cha mà thôi,
cha sẽ không nói với ai.
Tôi bắt đầu viết! Lúc đó tôi có một chút thì giờ vì linh
mục Daniel-Ange mời thêm một người mới vào nhóm
quản trị trường Tuổi trẻ Ánh sáng. Để Francesco hội
nhập dễ dàng, cha giao một số lớn trách nhiệm của
tôi cho anh.
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Trong vòng vài tháng tôi đưa bản thảo cho cha
thiêng liêng đọc. Sau khi đọc xong, cha mời tôi đến
và nói:
– Cha nghĩ chứng từ này đúng là đến từ Chúa.
Người đọc không thấy con viết để kể chuyện của
con nhưng là để nêu cao hành động của Chúa trong
đời con. Họ cũng thấy là con có bình an với câu
chuyện của mình, con không có chuyện gì để giải
quyết với quá khứ của con. Cha nghĩ chứng từ này
sẽ giúp cho rất nhiều người. Cha khuyên con nên
xuất bản.
Trước khi tiếp xúc với nhà xuất bản, tôi gởi bản thảo
đến Đức Giám mục Pierre-Marie Carré của tôi. Ngài
gởi lại cho tôi sau khi sửa các lỗi chính tả! Đó cũng
như “chuẩn ấn” (imprimatur) ngài cho tôi. Sau đó tôi
gởi cho mẹ tôi, cha tôi, các anh chị em của tôi, tôi
giải thích nguồn gốc dự tính viết quyển sách này và
nói với gia đình:
– Nếu chỉ một người trong gia đình cảm thấy không
thoải mái với dự tính này thì tôi sẽ
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không in! Điều quan trọng là sự bình an và sự hiệp
nhất trong gia đình. Còn về bản quyền thì hoàn toàn
dành cho các chủng sinh.
Gia đình tôi đọc và tất cả đồng ý cho tôi in. Cả quyển
sách họ chỉ bỏ năm hàng.
Tháng 6 năm 2008, quyển sách được xuất bản, tôi
dùng tiền lương linh mục để mua tám mươi quyển,
tôi gởi cho tất cả các bạn bạn Dòng Camêlô ở Pháp.
Tôi viết kèm mấy chữ: “Đối với một linh mục, ‘phù
phiếm’ và ‘đặt lên hàng đầu’ là sai. Nhưng ‘làm
chứng’ là đúng vì phù hợp với ý Chúa. Vì thế tôi xin
các bạn cầu nguyện để quyển sách này mang lại hoa
trái và tôi vẫn đơn thuần là người làm chứng.”
Từ đó khi đi đâu làm chứng, ở Pháp hay ở các nước
trên thế giới, tôi đều xin ban tổ chức các nơi gởi
chương trình buổi nói chuyện cho Dòng Camêlô gần
nhất ở đó. Các nữ tu Dòng chiêm niệm như ông
Môsê trên núi Sinai: khi ông giương tay giữ vững,
dân Israel sẽ thắng kẻ thù. Khi ông buông tay, dân
Israel sẽ gặp khó khăn. Tôi tin chắc, khi các nữ tu
chiêm niệm của chúng tôi tiếp tục cầu nguyện, chúng
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tôi sẽ được ơn và được bảo trợ trên con đường
truyền giáo của mình.
Tháng 6 năm 2008, quyển sách của tôi được bán ở
tiệm sách. Năm đầu tiên chúng tôi bán trên 10 000
quyển và từ đó quyển sách được tái bản liên tục.
Sách được dịch ra tiếng Đại Hàn, tiếng Tiệp. Các thứ
tiếng khác cũng đang được dịch. Gần như mỗi ngày
tôi đều nhận thư của độc giả cho biết họ rất xúc
động khi đọc. Tôi cũng rất cảm động khi liên lạc
được với ba thanh niên trẻ, nhờ đọc lời chứng của
tôi, các anh đã vào chủng viện. Tôi luôn để các bạn
trên bàn thờ để Chúa Giêsu tiếp tục chăm sóc họ.
Từ trường Tuổi trẻ Ánh sáng đến giáo xứ
Vài tuần trước khi quyển sách ra đời, linh mục
Daniel-Ange muốn nói chuyện với tôi.
Cha hỏi tôi về chỗ đứng của tôi trong trường Tuổi trẻ
Ánh sáng. Tôi đã ở bảy năm trong trường và tôi học
được rất nhiều ở đó. Ngoài việc huấn luyện các bạn
trẻ trong công việc truyền giáo, đó là lý do chính tôi ở
bên cạnh cha Daniel-Ange, cha cũng mang một khía
cạnh thần nghiệm, rất cách biệt với thế giới bên
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ngoài. Tuổi trẻ sống theo linh đạo của Dòng Biển
Đức đã tác động đến cha rất mạnh, cha có ơn đặc
biệt giúp cho các bạn trẻ tiếp xúc được với nét đẹp
của phụng vụ. Là môn đệ đích thực của Thánh
Phanxicô Axixi, cha tôn trọng tinh thần khó nghèo.
Dù sự hợp tác của chúng tôi rất phong phú nhưng tôi
cũng nhận ra, chúng tôi khác nhau trên một số quan
điểm. Linh mục Daniel-Ange phải nghĩ đến tương lai
công việc của cha, vì thế dĩ nhiên cha cần có những
người gắn kết sâu đậm với đặc sủng của cha. Tôi cố
gắng để thấm vào tinh thần đặc biệt của trường Tuổi
trẻ Ánh sáng, nhưng đúng tôi là người chuộng thể
thao hơn là một đan sĩ. Và tôi có lối sống của các linh
mục địa phận hơn là tu sĩ Dòng. Linh mục DanielAnge không muốn đi ngược lại với bản chất tự nhiên
của tôi, cha nói cha không muốn tôi đi bên cạnh ơn
gọi riêng của tôi.
Tôi hiểu các câu hỏi của cha và tôi chấp nhận, dù đối
với tôi rời trường Tuổi trẻ Ánh sáng là một chuyện rất
đau lòng, vì tôi rất thích đào tạo cho các bạn trẻ trên
con đường truyền giáo. Tôi đến trường trong tinh
thần phục vụ, tôi rời trường trong tinh thần tích cực:
tất cả những gì tôi đã học ở đây trong bảy năm vừa
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qua. Tôi vẫn giữ liên lạc với linh mục Daniel-Ange,
cũng như Thánh Phaolô và ông Banabê khi họ xa
nhau, để mỗi người đi truyền giáo riêng theo phần
của mình.
Bây giờ tôi phải làm gì? Đâu là chương trình tiếp tục
của Chúa cho công việc truyền giáo của tôi? Trở về
cộng đoàn mà tôi đã rời bảy năm trước đây? Không
phải là không thể được. Đi xứ? Tại sao không,
nhưng sau khi đã sống đời sống huynh đệ trong các
công việc này, bây giờ tôi có thích ứng được với đời
sống cô đơn không? Và khi trông coi giáo xứ, tôi có
tiếp tục đi giảng bên ngoài được không?
Tôi trình bày các câu hỏi này với Đức Giám mục
Carré. Ngài đề nghị tôi làm cha phó
giáo xứ Gaillac, bên cạnh cha xứ trẻ Paul de
Cassagnac, người tôi hợp ngay lập tức.
Đức Giám mục cũng cho tôi dành một phần ba thì
giờ để đáp ứng các lời mời đi giảng
sau khi quyển sách của tôi được xuất bản.
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Năm đầu tiên ở giáo xứ Gaillac thật tốt đẹp, dù đầu
óc tôi luôn nghĩ đến các bạn truyền giáo trẻ trên núi.
Năm sau thì có thay đổi. Linh mục Paul de
Cassagnac được cử làm cha quản nhiệm nhà thờ
chính tòa Albi. Cha bỏ tôi vào va-li đi theo cha. Tôi
làm cha phó cho cha Cassagnac từ năm 2009 đến
năm 2013.
Tôi tiếp tục công việc truyền giáo bên ngoài, lời mời
đi giảng càng ngày càng tăng, cả ở Pháp lẫn ở nước
ngoài: Thụy Sĩ, Bỉ, Sénégal, Liban, Guadalup,
Tchequia… May là Chúa đặt trên đường đi của tôi cô
thư ký giỏi giang Laurence, cô lo tất cả những
chuyện này cho tôi!
Đức Giám mục còn giao cho tôi trọng trách lo mục vụ
giới trẻ cho toàn thành phố Albi. Để tạo một bầu khí
năng động mới, tôi cảm hứng sáng kiến của
nhóm Glorious ở Lyon: thành lập “Trung tâm Albi”, tôi
tổ chức một buổi hòa nhạc ca ngợi hàng tháng, chèn
vào đó là bài giảng của tôi. Tất cả được lên chương
trình như được Chúa sắp đặt. Các nhạc sĩ trẻ nhưng
tất cả đều có một trình độ đáng nể: Anthony phần
basse, Matthieu chơi trống, Simon và Pierre đàn ghita, Béatrice hát và đàn phím, Nicolas và Olivier hát.
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Tài năng của nghệ sĩ sẽ không nổi bật nếu không có
phần âm thanh và ánh sáng hỗ trợ. Hai bạn nhà nghề
Benoit và Julien đảm nhận phần kỹ thuật ‘không tính
tiền’: thật không thể tưởng tượng! Trong vòng ba
năm, mỗi tháng chúng tôi quy tụ từ 150 đến 300 bạn
trẻ, đó là chuyện phi thường cho một thành phố nhỏ
như thành phố Albi. Bruno, một bạn trẻ mê video đề
nghị thâu các bài giảng của tôi và đăng trên Youtube.
Các bài giảng nho nhỏ cho các bạn trẻ được chia sẻ
rộng rãi, bây giờ kênh có hơn 100 000 lượt xem.
Còn về thể thao thì tôi ghi tên vào đội bóng chày
VZAG ở Gaillac, tôi tiếp tục chơi khi tôi ở thành phố
Albi. Thời gian này là thời gian phong phú cả về công
việc truyền giáo lẫn tình bạn. Nhưng kể từ khi tôi rời
trường Tuổi trẻ Ánh sáng, tôi có cảm tưởng như tôi
không ở trọn vào vị trí của mình.
Lời kêu gọi của linh mục Hugues
Tháng 6 năm 2010, Đức Giám mục Carré rời Albi để
về Montpellier, ngài được đề cửlàm Tổng Giám mục
ở đó. Giám mục Jean Legrez thay ngài ở giáo phận
Albi. Vài tháng sau, một cuộc gặp đã làm đời tôi
bước qua một bước nhảy mới. Tôi gặp linh mục
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Hugues de Solage ở nhà hưu dưỡng các linh mục.
Ngài 86 tuổi, cao lớn, mảnh khảnh, lưng còng theo
chiếc gậy. Ngài có lòng kính mến Đức Mẹ sâu đậm.
Cha hỏi tôi:
– René-Luc, cha vừa đọc sách của con! Điều làm cha
xúc động nhất là thấy khi ở tuổi vị thành niên con đã
có kinh nghiệm rao giảng Tin Mừng cho người trẻ
bằng người trẻ. Vì thế cha không hiểu tại sao con
không ở lại trường Tuổi trẻ Ánh sáng?
Tôi cười và trả lời cha:
– Cũng hơi rắc rối một chút cha Hugues ạ, nhưng dù
sao đây đúng là trường dạy rao giảng Tin Mừng, con
có cảm tưởng con sinh ra để làm việc này!
– Vậy thì tại sao con không thành lập một trường ở
thành phố Albi này?
– Cha Hugues, cha không nghĩ là ở Pháp đã có hai
trường, một ở Paray-le-Monial và trường kia là Tuổi
trẻ Ánh sáng ở Tarn, chỉ cách Albi 50 cây số. Mở
thêm một trường gần nhau như vậy thì vô lý cha ạ.
Và nhất là con chưa hề nghĩ mình sẽ xây một cái gì!
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Cha Hugues gật đầu và rời đi, vẻ đăm chiêu. Hai hôm
sau, ngày 13 tháng 9 cha gọi cho tôi, nói tôi đến thăm
cha. Khi tôi đến gần cha, cha cầm trên tay mẫu giấy
trên đó có những chữ viết bé xíu. Hai mắt dán vào
mẫu giấy, cha nói với tôi:
– Được, có thể con cho cha là người điên, nhưng ở
tuổi cha, con biết đó, cha cóc cần ai nghĩ gì về cha.
Từ khi cha gặp con hai hôm trước, cha đọc lại quyển
sách của con thêm một lần nữa, cha tin chắc Chúa
Giêsu đã gọi con, Chúa dùng tài năng của con để
phục vụ cho trường truyền giáo. Chính con nói: “Con
có cảm tưởng con sinh ra để làm việc này!”
Và cha thường nghe linh mục Daniel-Ange tiếc là
không có thêm trường dạy truyền giáo ở Pháp. Cha
hiểu là con không thể làm một trường ở vùng Tarn vì
như thế sẽ quá gần trường Tuổi trẻ Ánh sáng. Vậy
con sẽ có thể làm ở đâu…
Tôi choáng váng. Tôi ngờ vực, tôi nhìn cha Hugues
đang đọc trên tờ giấy của mình danh sách các nơi
mà cha nghĩ có thể thành lập trường: Marseille,
Toulouse… Tôi không thấy những chuyện ngài đang
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nói dính líu đến tôi, tôi xem tình trạng này là siêu hiện
thực, bỗng ngài nói với tôi:
– Một khả năng khác: con có thể thành lập trường
này ở thành phố sinh viên Montpellier to lớn này. Đức
Giám mục Carré, cựu giám mục của chúng ta đang
làm Tổng Giám mục ở đây. Ngài biết rõ con. Và ngài
biết trường sẽ phát triển như thế nào vì ngài là giám
mục của Tuổi trẻ Ánh sáng trong vòng mười năm!
Chính những lời này đã đi thẳng vào trái tim tôi! Như
một chuyện tất nhiên! Khi nghe những lời này, tôi
hình dung ngay một ngôi trường truyền giáo theo
khuôn mẫu của giáo phận. Tôi khám phá kiểu trường
này ở Sydney trong lần tôi đi giảng ở Úc năm 2007.
Trực giác ban đầu cũng giống ở Paray-le-Monial và ở
Tuổi trẻ Ánh sáng: đón nhận các bạn trẻ trong vòng
một năm trời, đào tạo họ để họ trở thành tông đồ cho
người trẻ. Nhưng sau đó tôi thấy ở Sydney có hai
đặc nét chủ yếu làm cho trường của họ có tính cách
giáo phận. Trước hết là vị trí: khác với trường Parayle-Monial và trường Tuổi trẻ Ánh sáng ở một nơi
cách biệt, trường ở Sydney nằm ở trung tâm của
một đô thị lớn. Kế đó là nơi thực hiện công việc
truyền giáo: các trường Paray-le-Monial và Tuổi trẻ
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Ánh sáng đáp ứng với mọi nhu cầu ở nước Pháp và
ở cả nước ngoài, trong khi trường ở Sydney chỉ tập
trung vào thành phố và vào giáo phận. Như thế
trường của giáo phận sẽ bám rễ và tham gia vào việc
mục vụ địa phương.
Khi tôi từ Sydney về, tôi đã rất say sưa với những gì
tôi thấy ở đó. Tôi nói với cha Hugues:
– Nếu con thành lập một trường như vậy, con sẽ làm
trường theo mô hình giáo phận và với Đức Giám
mục Carré.
– Cha có thể gọi cho ngài?
– Ơ ơ… xin cha chờ! Xin cha để con nói chuyện với
cha linh hướng của con trước!
Và như thế một giai đoạn mới của cuộc đời tôi lên
đường. Cha linh hướng của tôi mạnh mẽ khuyến
khích tôi đi trên con đường này. Tôi gặp Đức Giám
mục Carré và Đức Giám mục Legrez. Chúng tôi dành
phương tiện cho mình và để thì giờ (hai năm) để biết
xem liệu trực giác này có đến từ Chúa không.
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Ngày 15 tháng 4 năm 2012, công việc phân định này
xém bị ngưng vĩnh viễn. Khổ thay, tôi trở về với đam
mê tuổi trẻ của mình: xe mô-tô. Sáng chúa nhật đầu
tiên sau lễ Phục Sinh, chúa nhật Lòng thương xót
Chúa, tôi phóng lên chiếc xe BMW 800 GS của tôi và
tôi ngừng ở Saintes-Maries-de-la-Mer để dâng thánh
lễ. Buổi chiều tôi cùng với người bạn cũng mê mô-tô
đi một vòng ở phía Salon. Bỗng nhiên tay ga càng lúc
càng nặng. Tôi hụt một khúc quanh và bung lên 30
mét chiều dài, 6 mét chiều cao, bay lên các ngọn
cây. Bể phổi, gãy tay gãy chân và nhất là bể xương
chậu, bị cắt làm đôi “rối loạn khớp xương chậu và
vùng chậu trái bị bung ra”. Tình trạng có thể nặng
hơn. Chúa đã thương xót đến tôi.
Tôi ở bệnh viện sáu tháng, ba tháng với các thanh
sắt gắn vào bụng. Tôi nằm bất động trên lưng, bị
cấm đứng dậy và ngồi dậy cũng không được. Khi ra
bệnh viện, tôi bị di chứng vùng chậu bị may lại, dây
thần kinh L5 bị chèn liên tục làm cho tôi bị đau lúc
nặng, lúc nhẹ ở chân trái. Chân trái này đã chống đỡ
nhiều ít cho chiếc đầu gối đã bị thương trong một tai
nạn trước.
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Tôi không còn chạy được, cũng không còn đá banh,
chơi bóng chày. Đó là một ‘tang tóc’ tôi phải chịu,
nhưng tôi làm hết sức để có thể sinh hoạt theo điều
kiện sức khỏe mới của tôi.
Trong thử thách này, tôi cảm động trước tấm lòng
của bao nhiêu người đã cầu nguyện cho tôi được
lành. Khi ở bệnh viện tôi nhận hàng trăm thư từ và email của những người tôi không quen biết. Giáo hội
đúng là một gia đình lớn và mọi người đều thương
các linh mục!
Một năm sau tai nạn, tháng 4 năm năm 2013 tôi đi
linh thao ở Lyon. Linh mục Dòng Tên hướng dẫn linh
thao là người dày kinh nghiệm. Sau kỳ tĩnh tâm, sau
khi phân định: Chúa dường như kêu gọi tôi thành lập
một trường truyền giáo ở giáo phận Montpellier. Đức
Giám mục Legrez và Đức Giám mục Carré đều đồng
ý, tôi rời Albi và bây giờ tôi về lại vùng Midi.
CapMissio
Tôi biết rất ít về thành phố Montpellier vì cả tuổi thơ
của tôi, tôi ở vùng Nîmes và Camargue. Trên thực tế,
Montpellier là phối hợp tuyệt vời giữa cả hai vùng:
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vừa có đặc nét của một thành phố lớn vùng Địa
Trung Hải, nhưng khi ra khỏi thành phố đi về vùng
biển là phong cảnh mang nét vùng Camargue với
vùng hồ ao và các con hồng hạc. Khi đó tôi mới thấy
tôi đã gắn bó như thế nào với cội nguồn của mình và
tôi hạnh phúc khi tìm lại nó.
Khi tôi giới thiệu với Đức Giám mục Carré về dự án
trường theo khuôn mẫu của Sydney, tôi giải thích
cho ngài biết, lý tưởng là ngôi trường gắn bó chặt
chẽ với giáo xứ của sinh viên và mái ấm của các sinh
viên. Tôi không biết lúc đó ngài cũng vừa chọn giáo
xứ Thánh Bernadette ở ngay trung tâm các đại học
để giáo xứ này trở thành giáo xứ sinh viên của thành
phố Montpellier. Tôi cũng không biết cha xứ Strumia
cũng đang cùng với Đức Giám mục suy nghĩ để xây
một mái ấm cho các sinh viên trong miếng đất giáo
xứ. Một cách tự nhiên, hai suy nghĩ của chúng tôi
phù với nhau. Khi đến đây tôi nghĩ giám mục sẽ giao
cho tôi một tòa nhà cũ của giáo phận rồi sơn quét lại
làm trường học, nhưng không phải vậy. Các tòa nhà
này hoặc nó không ở địa điểm tốt, hoặc sửa lại theo
đúng tiêu chuẩn còn tốn kém hơn xây cái mới. Vì thế
Đức Giám mục quyết định xây một tòa nhà mới để
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đón một mặt là mười hai sinh viên truyền giáo của
trường truyền giáo giáo phận CapMissio và mặt kia
là sáu bạn trẻ của mái ấm sinh viên Thánh
Bernadette. Nếu vì một lý do nào đó mà trường
truyền giáo phải đóng cửa thì tòa nhà cũng có thể
dùng làm mái ấm bình thường cho khoảng hai mươi
sinh viên của giáo xứ.
Vào thời điểm mà Giáo hội thường có khuynh hướng
co cụm lại để duy trì lâu nhất có thể trước cơn khủng
hoảng ơn gọi và thế tục hóa, thì một dự án truyền
giáo cho người trẻ là cả một chuyện táo bạo! Một
chuyện táo bạo được Đức Phanxicô khuyến khích đi
ra khỏi tường thành của mình để đến các vùng ngoại
vi. Tông huấn Niềm vui Tin Mừng đầu tiên của ngài là
một chương trình tuyệt vời cho những gì chúng tôi
sống với các trường truyền giáo đã có và sắp có.
Đức Giám mục Carré bổ nhiệm tôi làm cha phó giáo
xứ Thánh Bernadette bên cạnh cha xứ Strumia. Tôi
tiếp tục dùng một phần ba thì giờ để thực hiện các
sứ mạng bên ngoài của tôi, tôi tích cực chuẩn bị cho
ngày khai trương trường CapMissio được dự trù vào
tháng 9 năm 2015.
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Tôi xúc động và ngạc nhiên trước bao nhiêu người
nâng đỡ chúng tôi trong dự án này: người bạn trẻ,
các cặp vợ chồng, các linh mục, các tu sĩ giáo dân,
mỗi người mang hòn đá của mình đến đóng góp theo
khả năng của họ. Chúng tôi tìm được một cặp vợ
chồng sẽ ở bên cạnh tôi để điều khiển trường: anh
chị Yann và Églantine, họ có năm đứa con. Và Chúa
Quan phòng chăm sóc chúng tôi: tiền giúp đỡ vào
chầm chậm nhưng chắc, giúp chúng tôi trong các chi
phí xây cất và điều hành. Tôi không thể kê ra hết tất
cả ân nhân, nhưng tôi đặc biệt biết ơn cô Mireille và
cô Colette đã tích cực hỗ trợ chúng tôi ngay từ giờ
phút đầu. Đúng y như lời của Chúa: Trước hết hãy
tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của
Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm
cho!
Hai “nháy mắt của Chúa”
Hai “nháy mắt của Chúa” ở phần kết: Gần đây tôi
mới được biết dinh thể thao của thành phố
Montpellier nơi tôi đến nghe chứng từ của mục sư
Nicky Cruz lại ở trên phần đất giáo xứ mới của tôi,
cách nhà xứ mấy trăm mét. Chính đó là nơi mọi sự
bắt đầu ngày 19 tháng 3 năm 1980. Và chính đó là
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nơi ba mươi lăm năm sau tôi trở lại để sống cuộc
phiêu lưu CapMissio.
Và rồi các bạn có để ý giáo xứ mới của tôi có tên
Thánh Bernadette không? Đúng, Bernadette, vị thánh
mà cha tôi đến cầu nguyện để xin tìm được tôi, và
ông hãnh diện đeo trên cổ tượng Thánh Bernadette.
Cũng trước Thánh Bernadette ở hang đá Đức Mẹ Lộ
Đức mà tôi đã quỳ gối xuống để tận hiến đời mình
cho Chúa Giêsu. Hang đá giáo xứ được xây lớn như
hang ở Lộ Đức!
Chỉ là sự trùng hợp tình cờ hay nháy mắt của Chúa
Quan phòng?
Đức Chúa Thánh Thần như ngọn gió, không ai biết
gió từ đâu đến và thổi đi đâu, chúng ta chỉ cần
giương buồm ra để đón, chắc chắn Ngài không bao
giờ làm mình hết ngạc nhiên!
Lời cám ơn
Tôi xin cám ơn cha mẹ và các anh chị em tôi đã tin
tưởng ở tôi. Tôi xin cám ơn cha thiêng liêng của tôi,
Đức Giám mục Jean Chabbert, nguyên giám mục
của giáo phận Perpignan và Đức Giám mục Pierre295

Marie Carré, Tổng Giám mục giáo phận Montpellier
đã nâng đỡ tôi.
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