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Hội Ngộ Kỷ Niệm 50 Năm (1967 – 2017) 

Nhận được thông tin trên email Hội CCSLSQN về chuyến viếng thăm mục vụ của 

ĐC Matthêu đến Mỹ để gặp gỡ bà con giáo dân gốc Quy nhơn, sau đó lại nhận 

được tin nhắn của Cha Nguyễn Kim Sơn đề nghị anh em lớp 1967 họp mặt tại 

Savannah tiểu bang Georgia nơi ĐC Matthêu sẽ đến vào ngày 30 tháng Mười, 

chúng tôi quyết định sẽ đi cùng anh em họp mừng kỷ niệm 50 năm TCV và để 

chào thăm ĐGM Giáo phận. 

Lớp 1967 có 7 CCS hiện đang sống tại Mỹ. Hai người đầu tiên chúng tôi liên lạc là 

Lê Ngọc Diệp và Lê Văn Huệ. Diệp ở New Jersey còn Huệ ở California. Một 

người ở miền Đông Bắc nhìn ra Đại tây dương một người ở vùng Tây Nam hướng 



về Thái bình dương nơi bờ bên kia có dải đất hình chữ S. Hai anh trả lời sẽ thu xếp 

để cùng đi hội mặc dù vừa mới gặp nhau hôm tháng Sáu trong chuyến hành hương 

Roma và Đất Thánh Do thái. Người tiếp theo trong danh sách là Nguyễn Bình 

Thuận, kế đó Nguyễn Danh Bích cũng ở vùng nắng ấm Cali. nhưng cả hai ngần 

ngại vì nhiều lý do. Còn anh Cao Văn Luyện không liên lạc được có lẽ do bận rộn 

công việc. Kể cả cha Sơn và Huấn tổng cộng 7 người, con số tròn đầy trong Kinh 

thánh. Một tuần sau được tin có thêm Nguyễn Văn Nhường là neighbor của gia 

đình cha Sơn bên Canada cũng nhận lời đi hội vì đã dàn xếp được công việc với 

ông boss. Nhường và vợ là Thủy sẽ sang Mỹ gặp lại anh em lần đầu tiên kể từ ngày 

Nhường xuất tu năm 1973.  

Đến hẹn lại lên. Huấn Diệp và Huệ cùng đáp xuống phi trường Savannah chiều thứ 

Bảy 28 tháng Mười từ ba hướng khác nhau. Vợ chồng Nhường đến từ tối thứ Sáu. 

ĐC Matthêu theo lịch trình chiều 30 tháng Mười mới đến.Thế là trong khi chờ đợi 

ĐC chúng tôi có mấy ngày họp mặt vui đùa nhậu nhẹt để tâm sự những câu chuyện 

đời xảy đến cho từng người trong cuộc sống gia đình của một taru. Tạ ơn Chúa tất 

cả đều là chuyện vui cho nên nói cười liên tu bất tận, nhất là khi đã có vài ly “nước 

mắt quê hương” thấm giọng thấm lòng. Gọi là “nước mắt quê hương” vì Cha Sơn 

khoe có người trong giáo xứ chuyên nấu rượu gạo, không phải để bán nhưng chỉ 

làm quà nên chất lượng chắc chắn phải là thượng đế, nghĩa là rượu đế thượng hảo 

hạng. Mà quả thật đúng vậy, vì là rượu nhất nên trong vắt như spring water. Cha 

nói lâu lâu họ tặng một lít mà lại không uống được vì lý do sức khoẻ. Chúng tôi 

nhìn nhau tiếc rẻ phải chi mình là cha Sơn.  

Hôm nay nhân kỷ niệm 50 năm ngày bước chân vào TCVQN thiết nghĩ cũng nên 

hồi tưởng một chút về quá khứ. Nhập học lớp Đệ thất tháng Tám năm 1967 có 54 

chú từ ba tỉnh Quảng ngãi Bình định và Phú yên. Nếu căn cứ vào tấm hình lớp Đệ 

lục niên khoá 1968-69 chỉ có 34 chú, tức là chỉ sau một năm học đầu tiên đã rơi 

rụng mất 20 chú. Lý do lui binh thì nhiều. Có thể vì tính tình nghịch ngợm. Có thể 

vì nhớ nhà. Có thể vì học lực kém. Cũng có thể vì lý do sức khoẻ ốm yếu không 

thích hợp đời tu. Cho đến năm học lớp 12 tức niên khoá 1973-74 chỉ còn lại 11 anh 

được mặc Áo Dòng: Dũng, Điệp, Hồng, Huấn, Khoa, Long, Luyện, Sơn, Tánh, 

Thảo và Thiện. Hai anh đi GHHV Đà lạt, chín anh đi ĐCV Hoà Bình Đà nẵng. Thế 

rồi biến cố tháng Tư 1975 xảy ra với nhiều thay đổi. Ngày Đức Cha Huỳnh Đông 

Các gọi lớp 1967 về tu học tại  ĐCV Làng sông tháng Mười Hai 1975 chỉ còn sáu 

thày: Dũng, Điệp, Hồng, Huấn, Sơn và Thảo. Đến giây phút cuối cùng ngày 



ĐCVLSQN giải thể vào tháng Tám năm 1983 chỉ còn lại ba thày: Điệp Huấn và 

Sơn. Cả lớp có ba người ĐỖ CỤ: Cụ Sơn ở Mỹ Cụ Thiện ở Úc và Cụ Điệp ở Việt 

nam. Hiện tại có 7 anh sống ở Mỹ 2 anh ở Canada và một anh ở Úc. Số còn lại cư 

ngụ khắp nơi trong nước. Anh em trong nước rất gắn bó tình thân CCS dưới sự kết 

nối của cha Điệp. Bên Mỹ có cha Sơn đóng vai trò này. Tháng Bảy vừa qua anh 

em quốc nội họp mặt ở Sông cầu cũng xôm tụ lắm. Bắt chước các anh và nhân tiện 

có ĐC đến thăm anh em quốc ngoại cũng kêu gọi nhau mở Sô Huynh Đệ hâm 

nóng tình đồng môn. Chúng tôi còn giữ tấm hình lớp chụp năm Đệ lục có thày Vũ 

Đình Sen là giám thị. Trong hình có 34 khuôn mặt thì 7 người đã về chầu Chúa. 

Đó là Quỳnh, Phú, Nguyện, Khoa, Tánh, Thái và Ý. Nếu kể cả cha Sen là 8 người 

đã qua đời. Đang trong tháng Mười một, xin nguyện một lời kinh: Chúng con cậy 

vì danh Chúa nhân từ, cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi… 

 

          

 

Đón Tiếp Đức Cha ở Phi trường 

Chiều thứ hai 30 tháng Mười, theo chương trình ĐC Matthêu đã đáp chuyến bay 

1633 của hãng American Airline đến Phi trường Savannah lúc 3:34PM. Chúng tôi 

có mặt đầy đủ để tiếp đón ngài. Khi đứng chụp tấm hình lưu niệm để ý thấy trong 

nhóm 6 người có một lằn ranh chia đôi mỗi bên ba người. Huấn, Cha Sơn và ĐC 

có mái tóc ngả màu sương khói muối nhiều hơn tiêu. Trên 60 tóc bạc là chuyện 

bình thường. Không bình thường ở chỗ nhóm kia gồm Nhường Huệ Diệp tóc anh 

nào cũng đen tuyền không một sợi trắng ai cũng biết là tóc đen nhân tạo. ĐC tủm 

tỉm cười phán một câu chí lý: nhuộm tóc như mấy anh này là khôn, vì người ta 



thường nói: trên đầu hai thứ tóc mà ngu. Đúng là Danh Bất Hư Truyền. ĐC có 

khiếu kể chuyện hài hước. Sau đó cả nhóm lên xe về nhà thờ ăn cơm chiều để đến 

tối lúc 7:00pm ĐC sẽ có cuộc Nói Chuyện đề tài Sống Đạo. Gọi là một buổi Tĩnh 

Tâm nhè nhẹ cho bà con giáo dân lâu ngày được diện kiến một GM Việt nam trăm 

phần trăm chứ không phải GM Việt nam ở Mỹ hay Canada chỉ năm mươi phần. 

Đúng 7 giờ tối thứ hai, vì là ngày thường nên dù kêu gọi hết cỡ cũng chỉ hơn 100 

người đến dự hội thảo. Như vậy kể cũng là khá rồi vì Cộng đoàn ỏ đây thuộc loại 

nhỏ trên đất nước bao la rộng lớn này. ĐC nói chuyện thao thao bất tuyệt gần tiếng 

đồng hồ. Có nửa giờ để hỏi đáp những vấn đề đời thường bất kể câu hỏi gì miễn là 

liên quan đến Sống Đạo. Giáo dân thích lắm. Mấy ông CCS còn thích hơn. Đó là vì 

thấy có vài cái đầu ngồi hàng ghế trên cùng cứ gật gật lia liạ tỏ ý đồng tình với ĐC 

về mọi vấn đề. Hoá ra mấy đêm liên tiếp thiếu ngủ. Chắc ĐC cũng thông cảm mà 

không lấy làm buồn vì lâu ngày, cả 45 năm Nguyễn Văn Nhường mới xuất hiện. 

Anh em gặp nhau tám chuyện thâu đêm suốt sáng nên giờ tĩnh tâm tối nay là giờ 

ngủ gật thì cũng dễ hiểu cho các cụ ngoài 60. 

Cha Phong, Cha Hiếu, Cha Kỳ 

Ngoài nhóm Lớp 1967 còn có cha Bùi Kim Phong CCSQN lớp 1970 hiện đang 

phụ giúp mục vụ tại Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt nam thành phố Atlanta. Cha 

Phong đã đi 4 tiếng đồng hồ lái xe đến welcome ĐGM Quy nhơn. Cha chỉ gặp ĐC 

Matthêu vào buổi chiều và tối 31 Tháng Mười vì sáng sớm mai ĐC sẽ tiếp tục 

hành trình bay đi Dallas, Texas. Sau bữa cơm tối Cha Phong cùng đồng tế Thánh lễ 

Vọng kính Các Thánh Nam Nữ mà theo luật Giáo hội Hoa kỳ là lễ trọng và lễ buộc   

ngày 1 tháng Mười Một. Giáo dân đi lễ tối nay còn ít hơn hôm qua tham dự Tĩnh 

tâm. Chắc có lẽ bà con muốn đi lễ đúng ngày cho trọng thể. Dầu sao người Công 

giáoViệt nam trên đất Mỹ cũng đã được danh tiếng là sống đạo tốt hơn người bản 

xứ. Cho nên thỉnh thoảng đó đây vẫn thấy một cha Dòng hay cha Triều từ Việt 

nam được một Giáo phận bên Mỹ bảo lãnh sang làm việc mục vụ cho giáo xứ Mỹ. 

Lịch sử xoay chiều. Cách đây hơn bốn trăm năm các Cố Tây sang An nam truyền 

đạo. Bây giờ các Cố Ta lại sang Tây giúp dân Tây sống đạo gọi là tái truyền giảng 

Tin mừng. Nghe Diệp kể chuyện ở một xứ Mỹ gần nhà anh bên New Jersey có một 

cha Việt nam được Giám mục Giáo phận bài sai đến làm việc với lời căn dặn là 

không được tiếp cận với Cộng đoàn Việt nam nhiều quá để tránh khỏi hai điều: 

một là bị Cộng đoàn VN làm “hư” (lời Lê Ngọc Diệp); hai là chia sẻ mất thời giờ 



phục vụ Giáo xứ Mỹ. Trở lại bữa ăn chiều 30 Tháng Mười lúc đang trò chuyện với 

ĐC thì Cha Hiếu xuất hiện. Cha Hiếu là người Bắc gốc gác miền Tây Cái sắn nơi 

có 3 vị CCSLSQN cha Trung cha Từ và cha Cường làm việc. Chỉ mới ngoài 50 

nhưng trông rất dày dạn trường đời vì cha tu muộn. Nghe đâu đã tốt nghiệp đại học 

rồi đi làm kinh doanh ở Puerto Rico nhưng được Chúa kêu gọi nên từ bỏ mọi sự đi 

tu làm linh mục xin gia nhập quân đội làm tuyên uý U.S. Army đóng quân bên Iraq 

với cấp bậc Đại úy. Được tin ĐGM Quy nhơn ghé Savannah cha Hiếu mặc nguyên 

quân phục từ doanh trại hậu cứ của đơn vị chạy đến diện kiến vị Giám mục đến từ 

Việt nam. Như đã có sự sắp đặt trước, cha Hiếu tình nguyện trưa mai tức là ngày 

31 tháng Mười, sẽ ra tay làm đầu bếp mổ một con dê tại nhà người quen trong xứ 

để khoản đãi ĐC và bạn học của cha Sơn. Cha làm tiết canh, nấu cà ri và các món 

khác toàn bằng thịt dê non. Ở bên Mỹ người ta chỉ biết thịt đông lạnh, nay được 

thưởng thức loại thịt tươi sống mổ tại nhà thì còn gì bằng. Cha Hiếu văn võ song 

toàn. Lúc chúng tôi ngồi bàn với ĐC và các anh chị em trong giáo xứ, cha xăn tay 

áo đứng ở nhà bếp chặt nấu chiên xào cho đến khi tất cả các món đã được dọn lên 

bàn ăn thì cha mới ngồi vào chỗ có mấy anh nhậu. Một hình ảnh linh mục hiếm có 

ở cả bên Mỹ lẫn Việt nam. Vị linh mục thứ ba là cha Kỳ 75 tuổi mà vẫn còn 

phương phi tráng kiện. Làm cha sở xứ Mỹ nhiều năm nay đã về hưu và hiện tại 

dùng thời gian hưu dưỡng quay về giúp một giáo phận nghèo ở Miền Bắc. Cha nói 

rất tự nhiên: mình về Việt nam phục vụ, nếu thấy mặt mình quay về Mỹ tức là biết 

đã hết tiền. Về kiếm thêm tiền rồi lại đi Việt nam. Tiền hưu bây giờ được xử dụng 

giúp đỡ dân nghèo. Thật là một kiểu khôn ngoan theo sách Tin mừng: xử dụng của 

cải thế gian để mua kho tàng Nước Trời. Lúc Cha Kỳ còn đang kể chuyện Việt 

nam cho mọi người nghe ở sân nhà thờ thì ĐC Matthêu từ bên nhà xứ đi bộ sang. 

Cha Kỳ bước ra tự giới thiệu: Thưa ĐC con tên là cha Kỳ. Sau cái bắt tay chào hỏi, 

ĐC kể chuyện: ngày xưa lúc vừa mới chào đời được Ông Cố đặt cho một cái tên 

nọ, nhưng bị một người bà con họ hàng ngăn cản vì trùng tên. Ông Cố phải đặt một 

tên khác lại bị một chức việc trong xứ đạo ngăn cản vì đụng chạm tới tên của họ. 

Ông Cố phải chọn tên lần thứ ba. Ở gần nhà có một cu cậu hàng xóm tên là Kỳ. 

Vậy thì Ông Cố đặt tên cho ĐC Matthêu là Khôi. Kỳ và Khôi đi đôi với nhau. Lần 

này không bị trùng tên với ai nên không bị ai ngăn cản. Cha Kỳ nghe câu chuyện 

như vậy cười vui vẻ. Chúng tôi cũng được một trận cười bên cạnh ĐC Matthêu 

người có biệt tài kể chuyện tếu, và hôm nay được nghe một câu chuyện kỳ khôi mà 

chỉ ĐC mới kể được.  



       

 

Danh Lam Thắng Cảnh  

Savannah là một thành phố tương đối nhỏ và ít người biết. Nếu không có cha Sơn 

ở đây có lẽ chúng tôi không bao giờ nghe tới tên Savannah. Tuy là môt thành phố 

nhỏ so với toàn thể nước Mỹ nhưng lại nổi tiếng là thành phổ cổ kính nhất của tiểu 

bang Georgia. Ngoài ra còn nổi tiếng về nhiều phương diện lịch sử: ví dụ nơi đây 

có nhà thờ Tin lành Baptist đầu tiên của ngưòi Da Đen (First African Baptist 

Church), bài hát Noel nổi tiếng thế giới Jingle Bells được sáng tác tại đây bởi nhạc 

trưởng James L. Pierpont của Hội thánh Tin lành tại Unitarian Church ở   

Savannah vào năm 1850’s. Trong thời kỳ nội chiến Nam Bắc phân tranh thời tổng 

thống Abraham Lincoln chủ trương bãi bỏ chế độ nô lệ, Savannah có những chiến 

lũy nổi tiếng như Fort Jackson và Fort Pulasky là những thành trì tử thủ cuối cùng 

trước khi Liên quân Miền Nam đầu hàng Liên quân miền Bắc. Khi đưa chúng tôi 

đi tham quan Phố Cổ dọc bờ sông Savannah, cha Sơn cho biết nơi đây gần hai trăm 

năm trước từng là một cái Chợ Người nơi buôn bán nô lệ đưa từ Phi châu sang. 

Nếu đơn thuần chỉ là chuyện cái Chợ Người thì cũng chẳng có gì lạ. Nhưng đàng 

này cha Sơn kể rằng có một chuyến tàu chở nô lệ khi cập bến cảng Savannah người 

ta phát hiện trên tàu bị mắc bệnh dịch. Một số nô lệ đã chết và một số khác trong 

tình trạng nguy kịch. Không biết giải quyết cách nào số người da đen còn lại bị 

nghi ngờ lây bệnh không ai mua, đám chủ buôn người đưa tàu ra xa bờ rồi xua 

đuổi những người nô lệ xuống sông cho cá sấu giải quyết. Nếu đúng thật câu 

chuyện xảy ra như vậy thì đây là một sự dã man và tàn nhẫn không thể chấp nhận ở 

bất cứ thời đại nào. Sau khi đi dọc Khu Phố Cổ con đường lát đá xe rất khó đi 

chúng tôi vào Khu Phố Mới thiết kế những công viên nhỏ hình vuông, có những 



cây sồi cổ thụ với những mớ thảo mộc tên là Spanish Moss buông rũ như những 

nắm cỏ khô màu rêu bạc. Nhìn từ xa spanish moss giống rong biển giăng mắc trên 

cành cây phất phơ như những bóng ma trong đêm tối. Spanish moss là một loại ký 

sinh thực vật vì nó không tự mọc trên đất nhưng sống nhờ bám vào cây mà phải là 

cây sồi và hút nhựa từ thân cành sồi mà sống. Nếu mang spanish moss giăng mắc 

lên các loại cây khác nó sẽ không sống được, hoặc là nó chết trước hoặc là cây kia 

chết trước. Chúng tôi đi vào trung tâm thành phố đến một nơi nổi tiếng cũng là 

điểm du lịch được dân chúng gọi tắt là Căn Nhà Ma (the Haunted House). Muốn 

vào tham quan ngôi nhà này du khách phải trả $12.00 một người. Thực ra căn nhà 

có tên là Mercer Williams House. Đã có nhiều câu chuyện ma quái được kể lại qua 

nhiều đời chủ nhân trước đó với những cái chết bí ẩn không giải thích được. Căn 

nhà đổi chủ nhiều lần cho tới năm 1969 người chủ cuối cùng tên là Jim Williams, 

một thương gia chuyên mua bán đồ cổ cũng là nhân vật chính trong câu chuyện ma 

được cha Sơn kể lại như sau. Williams là người nổi tiếng giàu có nhưng mắc bệnh 

đồng tính đem lòng yêu thương một chàng sinh viên tên là Danny Lewis Hansford 

20 tuổi đang theo học nghệ thuật ở trường SCAD. viết tắt từ Savannah College of 

Art and Design, Trường Cao đẳng Nghệ thuật và Thiết kế Savannah. Hai người 

chung sống hạnh phúc như trong những câu chuyện tình lãng mạn. Thế rồi một 

hôm Williams bắt gặp Hansford giao du thân mật với một người khác. Ông bắt đầu 

nhen nhúm lòng thù hận vì ghen tương và vì sự phản bội của chàng sinh viên trẻ 

tuổi. Điều gì phải đến đã đến. Hansford bị bắn chết trong một đêm định mệnh ngày 

2 tháng Năm 1981. Cảnh sát đến lập biên bản. Nghi can số một trong án mạng này 

không ai khác chính là người chủ nhà Williams cũng là bạn tình của nạn nhân. Thế 

nhưng Williams một mực phủ nhận các cáo buộc ông là thủ phạm đã giết 

Hansford. Vụ án đưa ra toà xử 4 lần. Sau phiên xử đầu tiên quan toà kết tội 

Williams với án tù chung thân. Ông kháng kiện lên toà cao và người ta đã mở lại 

hồ sơ điều tra thấy trong biên bản của cảnh sát có vài điều mâu thuẫn.  Dư luận cho 

rằng quan toà kết tội Williams chỉ vì ông là kẻ đồng tính. Vụ án phải xử lại 3 lần 

nữa và lần cuối cùng Williams được tha bổng do ông thuê một phù thuỷ Voodoo 

yếm bùa những người trong bồi thẩm đoàn (jurors). Mụ phù thuỷ giao kèo là bùa 

yếm của bà chỉ hiệu nghiệm từ lúc xử án cho đến 12 giờ đêm. Trong phiên xử thứ 

tư là phiên toà cuối cùng Williams đã khai rằng vào buổi tối lúc xảy ra án mạng 

ông đang ngồi trên chiếc ghế bành trong phòng khách. Ông khai là chính Hansford 

chĩa súng vào người ông bắn mấy phát bên phải ông né sang bên trái bắn mấy phát 

bên trái ông né sang phải. Sau đó ông không còn biết điều gì đã xảy ra do bất tỉnh. 



Bồi thẩm đoàn bị phù thuỷ Voodoo yếm bùa đã bỏ phiếu ông là người vô tội. Quan 

toà xử Williams trắng án. Từ toà án về nhà ông mệt mỏi khác thường. Ngay trong 

đêm hôm đó, vào lúc 0 giờ người ta nghe nhiều phát súng nổ trong căn nhà ông 

đang sống một mình. Cảnh sát đến hiện trường thấy Williams đã chết trong tư thế 

ngồi trên chiếc ghế bành có nhiều vết đạn ghim vào ghế bên phải và bên trái y hệt 

như lời khai của ông tại toà án. Thế nhưng điều ma quái là theo kết quả giảo 

nghiệm của pháp y Williams đã chết vì bệnh viêm phổi chứ không chết vì trúng 

đạn. Câu chuyện chấm dứt ở đây. Mãi nhiều năm sau người ta vẫn không tìm ra 

thủ phạm đã giết Hansford. Vụ án đến bây giờ vẫn chưa được giải đáp (unsolved 

mystery). Đó là câu chuyện Căn Nhà Ma đã được viết thành tiểu thuyết tựa đề 

Midnight in the Garden of Good and Evil, sau đó được dựng thành film cùng tên… 

Bây giờ tới câu chuyện thi sĩ Conrad Potter Aiken và nghĩa điạ Bonaventura. Du 

khách đến thành phố Savannah thế nào cũng phải đi thăm một nơi đặc biệt thoạt 

nghe thấy hơi kỳ lạ, đó là ba cái nghĩa điạ rất đẹp với những sắc thái khác nhau 

nằm kế bên nhau mà Bonaventura nổi tiếng nhất. Cha Sơn nói rằng các nghĩa điạ 

Savannah được kỹ nghệ điện ảnh Hollywood chiếu cố đã tìm đến nhiều lần quay 

film cảnh đẹp. Nơi đây có những cây sồi hằng trăm năm trồng dày đặc khắp nơi tạo 

bóng mát khi trời nắng ban ngày, nhưng về đêm trở nên âm u rùng rợn với spanish 

moss lủng lẳng trên ngọn cây như những hồn ma thấp thoáng hiện về. Du khách 

đến từ Việt nam chắc chắn sẽ được mời tham quan nghĩa điạ Bonaventura đi tìm 

ngôi mộ lập dị của ông thi sĩ Conrad Potter Aiken. Tấm bia mộ của ông theo di 

chúc để lại phải là một chiếc ghế đá Conrad Aiken Bench (Chiếc Ghế Đá của 

Aiken). Ông sinh năm 1889 tại Savannah. Sau một thời gian dài bỏ xứ ông đã trở 

về Savannah sống những ngày cuối đời và chết năm 1973. Aiken tốt nghiệp Đại 

học Harvard năm 1912.  Là một thi sĩ, văn sĩ, kịch tác gia nổi tiếng ở Hoa kỳ ông 

đã xuất bản hàng chục tác phẩm trong đó nhiều bài thơ được đưa vào chương trình 

học của sinh viên học sinh ngành văn chương. Tập thơ đầu tiên của ông có tên 

Earth Triumphant xuất bản năm 1914. Tập thơ Selected Poems xuất bản năm 1929   

mang lại cho ông một danh dự to lớn vì đoạt giải văn học báo chí Pulitzer Prize. 

Tuy nổi tiếng về văn chương nhưng cá tính của Aiken luôn bị ám ảnh nặng nề về 

cái chết tự sát hãi hùng của cha mẹ năm ông 12 tuổi. Một hôm ông ra nghĩa địa 

Bonaventura ngồi bên mộ của cha mẹ nằm cạnh bờ sông, tình cờ vào lúc đó có một 

chiếc tàu đi qua mang tên Cosmos Mariner vửa rời bến khởi hành tiến ra đại 

dương. Ông về nhà tìm đọc báo chí điạ phương dò xem chiếc tàu hàng đó sẽ đi đến 

nơi nào trên thế giới. Nhưng ông không tìm ra câu trả lời. Chẳng hiểu vì sao hình 



ảnh chiếc tàu cứ theo đuổi ông mãi khiến ông đã viết di chúc yêu cầu trên tấm bia 

mộ của ông là chiếc ghế đá phải viết hàng chữ “Cosmos Mariner – Destination 

Unknown” (Con tàu Cosmos Mariner – Đi về nơi vô định); Và ông yêu cầu bất cứ 

ai ngồi trên chiếc ghế đá này phải cầm trên tay một ly rượu Martini mời ông cùng 

uống, nếu không làm như vậy đến tối ông sẽ về bẻ cổ. Đó là câu chuyện cha Sơn 

thường kể cho các du khách nghe. Tôi cũng được đưa đi tham quan ghế đá Aiken 

lần đầu tiên cách đây gần 20 năm. Thực sự là vì không dám đùa giỡn với người 

chết cho nên vào lúc đó tôi không dám ngồi. Không biết khi còn sống cha Đốc 

Khương đến nghĩa điạ Bonaventure có ngồi trên chiếc ghế đá này không tôi không 

nhớ. Nhưng tôi nhớ chắc chắn là Cha Quản lý Kính thân thương thời Làng sông 

sau 1975, khi được đưa đi xem mộ ông Aiken chúng tôi nói cách nào cha Kính 

cũng không ngồi. Tôi nghĩ có lẽ vì cha tôn trọng người chết. Anh Cao Văn Luyện 

kiến thức y khoa đầy mình cũng từ chối ngồi trên ghế đá Aiken. Tôi cho rằng anh 

không tin chuyện nhảm nhí. Thế nhưng phải nể phục vợ chồng anh chị Hồng và 

Loan bạn lớp 1967. Chị ngồi trước anh ngồi sau. Vậy mà chẳng có chuyện gì xảy 

ra. Hay là vì thấy hai người bạo dạn nên ông Aiken không dám đụng tới. Còn ĐC 

Matthêu? Đến Savannah lần này vì ít thời gian nên ĐC không đi đâu kể cả tham 

quan nghĩa điạ. Không biết mấy lần trước có khi nào cha Sơn mời ĐC ngồi trên 

ghế đá Aiken? Điều này phải hỏi ngài. Nhưng với năng quyền của chức Giám mục 

là quyền trừ quỷ thì thiết nghĩ chuyện hồn ma bẻ cổ không phải là một vấn đề đối 

với ĐC. Dẫu sao câu chuyện chiếc Ghế đá Aiken cũng là một đề tài thú vị cho du 

khách đến thăm thành phố nhỏ bé dễ thương này. 

 

               

 



Giờ Chia Tay 

Hoa nở để rồi tàn. Người hợp để ly tan. Cuộc hội ngộ nào rồi cũng phải kết thúc. 

Cuộc hội ngộ của một vài anh em CCSLSQN Lớp 1967 trong tâm tình kỷ niệm 

mừng 50 năm tình bạn cũng đến hồi kết thúc. Sáng ngày 1 tháng Mười một, 2017 

chúng tôi Huấn Huệ Diệp và ĐC Matthêu dậy sớm ra phi trường lấy chuyến bay 

mỗi người đi về một phương để tiếp tục sứ mạng làm Muối Giữa Đời. Bạn Nhường 

và Thủy đã bay từ chiều hôm qua. ĐC Matthêu lại lên đường hoàn tất hành trình 

mục vụ rồi sau đó trở về nhiệm sở là Giáo phận Mẹ Quy nhơn. Chúng tôi chia tay 

nhau và tạm biệt ĐC trong một cảm xúc dạt dào tình tự dân tộc. Hoa kỳ được gọi 

là quê hương thứ hai nhưng xét cho cùng vẫn chỉ là đất tạm dung. Việt nam mới 

thực sự trong tim óc của những con người nặng tình hoài hương. Thế nhưng bao 

giờ mới được trở về Quê Mẹ với chính danh và chính nghĩa? Biết đến bao giờ?                  

Câu trả lời vẫn còn biền biệt xa xăm.   

             

   Philadelphia, PA 

 Thanksgiving Day, November 23, 2017   -         Trần Công Huấn 

         


