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“EUNTES ERGO DOCETE OMNES GENTES”
(HÃY RA ĐI RAO GIẢNG CHO MUÔN DÂN)
Từ ngày khai sanh 26 tháng 2 năm 1935, CVK nổi trôi theo vận nước.
Đặc biệt năm 1958, cha Giuse Trần Trí Tuệ “thành lập” nhà trẻ. Gom về giao cha BT Alexis
một số các em còn tuổi sờ vú mẹ, đêm đêm mớ ngủ đái lên đầu nhau (ngủ giường tầng). Rộ
nhất là những năm 60- cho đến 1974, thời kỳ hưng thịnh, liên tục chiêu sinh.
Bị gián đọan nhiều lần. Kỳ dài nhất là sau 75. May mà đức Alexis và các Cộng sự, can đảm giữ
lại được Chủng viện.
“Tàn dư” thế hệ “đại bác ru đêm” chấm hết năm 2006 với một CVK 69 ”lom khom bước lên
bàn thờ”.
Nhờ ơn Chúa Thánh Thần, hiểu được băn khoăn đức Thầy, một số anh em, cả trong lẫn ngòai,
âm thầm lo cho thế hệ kế thừa. Khởi đầu nan từ 1993. Vất vả. Khó khăn. Tủi nhục. Thật ra, thầy
sáu Lê Cu với nhóm Gia Công đã nhúc nhích từ 1991, đạt tỷ lệ “lom khom” và “hân hoan” lên
Bàn Thánh khá cao1.

Sông Dakbla
Thời gian mà cả nước vừa bàng hòang tỉnh dậy sau tan hoang, náo lọan rồi lạc nhau, chia lìa, tù
tội, đói rét, chết chóc, khiếp sợ,….
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Dựa theo tài liệu sử gia Musica 68.
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Khỏang lặng dài chịu đựng, mài răng bằng hạt bobo, bằng củ lang, củ sắn. Thưởng thức bột mì
bảy món. Ăn gạo tám mẹt thay cho tám thơm (phải bày ra 8 mẹt mới mong lặt hết sạn cát, bông
cỏ). “Mười hạt cơm2 cõng một lát mì”. Nấu từ gạo ẩm, thơm mùi mốc.
Vậy mà, các Bok em cũng thông minh sáng láng chẳng thua các Bok anh đuợc nuôi lớn bằng
cơm, bơ, sữa “thực dân” Mỹ. Chỉ thua mỗi cái già.
Điểm xưa, để “thưởng thức” cái thời lãng mạn, … : kẻ lo tìm đường cứu thân nơi xứ người; kẻ
tiếp tục mài đũng quần đại học để hợp thức hóa lá bùa hộ khẩu nơi Hòn ngọc Viễn đông; kẻ lên
ngàn tìm lại trận địa pháo, khai thác nhôm nhựa, đắp đỗi qua ngày; rồi tổ hợp sửa xe lề đường;
tham gia hợp tác xã nông nghiệp địa phương. Có người leo lên chức chủ nhiệm, to hơn cả giám
đốc ngày nay. Ông thì cử nhân Anh văn, Pháp văn, ông thì cử nhân sử địa, kẻ thì triết Mác-Lê.
Cao nhất là ông bác sĩ chữa răng người cùi. Óach !!!
Rồi. Bỏ địa vị, bỏ tương lai, vứt cả tình yêu vào sọt rác dĩ vãng “lom khom bước lên”.
Có anh là cha nội, nhưng cuộc đời cứ vướng víu nơi Thượng nghèo Kontum.
Sau nhiều thập niên âm thầm, nhẫn nhịn, nay cả thế giới CVK bước nhịp cha cha cha (chôm ý
Bok Ang Khơ) hướng về Đất Mẹ.
Dịp19/10/2018, chung chia niềm vui Giáo phận, một số anh em có người thân làm cụ, một số
khác nương cơ hội thăm Quê. Ds dẫn về một “64 ngòai hành tinh”, chưa bị ô nhiễm công nghệ
thời a vòng @ . No GPS, ni Iphone. Mọi cổng thông tin đều qua cửa an ninh mạng hiền thê, trẻđẹp. Dành dụm tiền đóng Kontum.
Ngày 17/10/2018, rời sân bay Cù Hanh đến thẳng Người huynh trưởng quá cố 47. Một Huynh
già “IT” hiếm hoi thời tiền sử lo công việc Quê Hương bên cạnh đàn em đáng tuổi con mình. Bà
Chị dáng gầy buồn thở dài sau buổi kinh kính viếng. Nhắc lại chuyện đã qua. Hỏi thăm kẻ nọ,
người kia. Trần gian?! Mấy khi vui từ ngày cất tiếng khóc vào đời.
Sáng hôm sau, đang mơ màng lang thang bắt cào cào trên đồng rạ Harakchot, chuông reo, vứt
bị chạy. Thì ra Anh Võ kêu tới Tổng hành dinh Cao Thượng coffee Khoa-Lan 70 họp nhóm.
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Trích hồi ký bác Lân 62.
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Cụ 65 chém vè dẫn đòan CVK lên Mẹ Sầu Bi. Quây quần. Râm ran cầu xin. Salve Regina.
Chụp hình lưu niệm.
Xem nhà Mẹ còn ngổn ngang gạch đá. Chồng chất giàn giáo xây dựng. Cả công trường duy
nhất một ông thợ trét tường trên cao.

Nhà Mẹ
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CVK dưới chân Mẹ Sầu Bi

Cơm trưa Măng Đen
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Sau cơm lam, gà muối é với rượu ghè, bia lạnh nhà hàng Hoa Sim, Măng Đen, anh em xuôi về
phòng khám Cao Thượng, em kế (Young Brother) Minh-Quý. Một phút lặng yên nhớ đến cố
bác sĩ Christiana Granger mà đức Paul Seitz liệt vô hàng Khanh Tướng3.

Phòng khám Cao Thượng

Anh Võ đăng ký cơm tối nhà Bok Do (hết thời du mục, vừa định cư tại nhà CVK), cho đòan.
Nghe lại tiếng chuông Truyền tin quen thuộc, sau hơn 50 năm sông hồ, lưu lạc. Bùi ngùi. Xúc
động. Lâng lâng quay về dĩ vãng.

Nữ bác sĩ tình nguyện Chritiana Granger tử nạn mìn trên đường đi. Đức Phaolo cho chôn ở Đất thánh, bên cạnh các Cố. Cha BT
Alexis phản đối kịch liệt.
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Nhà nguyện CVK
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Nhà ăn bok Do
Thứ sáu 19/10/2018, Bok Gioakim, phụ trách truyền thông, nới danh sách linh mục Kontum dài
thêm 3 dòng mới.
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Nhà thờ Chính tòa ngày Lễ Truyền chức Linh mục.
Sau Đại Lễ vợ chồng DS và Đức Thành 64 theo bok Tiên về Kon H’ring. Trên đường đi ghé
Ngô Trang thăm cha già Phaolo, một “heros” xây nhà thờ. Ăn ké cơm trưa.
Bok Hạt trưởng miền cực bắc Tây nguyên trực chỉ ngã ba biên giới Bờ Y. Nơi một con gà gáy,
ba nước nghe chung. Phúc Răng nói một lựu đạn nổ, Việt-Miên-Lào cùng run.

Cửa khẩu Bờ Y
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Trên đường về lại Mùa hè đỏ lửa Dakto, vô thăm công trình cuối đời Bok Tổng Giuse, nhà thờ
Dakmot. Nay là vùng trách nhiệm bok Simon Bình, vừa sinh nhật bát tuần lẻ. Vua cõi Sedang
một thời, được mệnh danh là “cha xứ không nhà xứ”. Nhiều lần cùng với dân làng, xin Chúa
ngự quanh gốc cây cổ thụ già. Ngài đi cấm phòng chưa về.

Nhà thờ Dakmot
Chiều tối, thông lệ CVK, cùng với hai đệ tử cố Cao, Tuyền 65-66, Paul K70, thưởng thức đặc
sản Cao Nguyên ngon-bổ tại nhà xứ Kon H’ring, với vang đỏ chính hiệu Đế quốc. Nhờ Paul K
tìm nơi già làng Peter 50 và đồng môn Paul Minh cắt rốn mà không thể !! Âm thầm uống dùm 2
cốc để vọng nhớ về hai châu: Mỹ-Úc.
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Nhà thờ tạm Kon H’Ring
Ngày hôm sau thứ bảy. Bận rộn với công việc Miền, với bạn bè từ phương xa lâu rồi mới gặp.
Tướng Vùng kiếu Lễ mở tay và tiệc mừng các Tân chức. Hướng dẫn anh em đi về hai địa danh
nổi tiếng một thời nhờ nhạc sĩ, ca sĩ Nhật Trường-Trần Thiện Thanh: Charlie và Tumơrong.
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Phi trường Phượng Hòang Tân Cảnh, Dakto (đức cha Phero nói tên Tân Cảnh do ngài đặt và
chữ viết tắt CVK cũng do ngài sáng chế) nay là sân phơi khoai mỳ lát. Còn đồi Charlie thì nhìn
xa xa. Thắp nén hương lòng, tưởng niệm vong hồn cố Đại tá Nguyễn Đình Bảo và bạn bè cùng
trang lứa4.
Trực chỉ đồi Tumơrong. Một thời là nơi gom rác chiến tranh kiếm sống của tổ hợp Ve chai. Đồi
núi quanh co. Một xe đạp với đống đồ nghề chất cao hơn người lái. Hạ dốc, kéo theo hai thân
cây làm thắng phụ phía sau. Sáng kiến CVK, học trò hai kỹ sư: cố Vacher và cố Desroches.
Chụp hình ghi dấu ấn. Làm thinh. Nghĩ về cuộc chiến 30 năm huynh đệ tương tàn.

Không khí trầm buồn. Cảnh đẹp 2 bên đèo vẫn tô điểm cho Non sông, gấm vóc qua nhiều thời
kỳ lịch sử, dù đen tối hay sáng lạng . Chúng đã từng chứng kiến thời khói lửa điêu tàn. Bốn đứa
dâu con cố Thượng Kim5, kế thừa giòng máu yêu Đồng bào, mua tòan bộ bầu bí của hai
“thương gia” bên lề triền dốc. ”Hết rồi, về đi lễ !”, lệnh truyền của tướng vùng.

Tháng 4 năm 1972, Sư đoàn 320 của Bắc Việt bao vây cứ điểm Charlie, tấn công liên tục dữ dội bằng pháo và bộ binh.
Ngày 12/04/1972 một trái pháo 130mm, rơi trúng hầm chỉ huy, trung tá Nguyễn Đình Bảo tiểu đoàn trưởng tử trận, thiếu tá
Lê Văn Mễ lên thay nắm quyền chỉ huy. Chỉ vài ngày sau khi Charlie thất thủ, ngày 24 tháng 4 năm 1972, Bắc Việt chiếm căn cứ
Tân Cảnh và sân bay Phượng Hòang.
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Cố Thượng Kim thông báo sẽ dứt phép thông công những ai bán rượu cho đồng bào Thượng.
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Thương gia Lề Đường

Con Chiên cha Hạt trưởng và Đức Thành 64
Con dâu ngoan hiền cố Cao ở Dakto, CVK Sơn-Tuyền 65-66, nay là đại gia xứ Thượng, đã đọn
sẵn bữa ăn trưa tươm tất. Đầy món ngon, vật lạ địa phương. Dớn xào tỏi, lần đầu thưởng thức.
Ngon.
Ghé Khoa-Lan coffee thưởng thức, giải khát và chào tạm biệt.
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Kontum, một chiều buồn, rỉ rả giọt mưa thu.
Xe Bok Plei Tờ Wer đậu sẵn chờ đưa đi viếng mộ một trong những nhà Thám hiểm, Truyền
giáo thời thầy Sáu Do. Cố Combes. Ngài đã vĩnh viễn nằm xuống trên miền đất vùng trách
nhiệm, khi vừa hay tin Tòa thánh chọn Ngài làm Giám mục. Mộ Ngài, không mô cao, nằm
khiêm nhượng giữa hai đứa Con thiêng liêng đầu lòng. Cách đó không xa là phần mộ người
chồng kẻ chăm sóc ba mộ cổ.

Quần thể mộ cố Combes
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Trên đường Về cội
Tối thứ 7, anh em, huynh đệ: Bok Binh, Đức Thành và vợ chồng DS rôm rả chuyện trò sau
nhiều năm cách biệt Đông-Tây. Gà xé đưa cay. Cơm lam ấm bụng. Một đêm êm đềm trôi qua
nơi Tây nguyên bạt ngàn đồi trọc thay cho rừng già.

14

Nhà thờ Plei Tờ Wer thánh Lễ Chúa nhật.
Ngày 21 tháng 10 là ngày Giáo hội dành cho sứ vụ truyền giáo. Bok Anton phải xén bớt giờ của
Chúa để chở 3 anh em đi Pleiku kịp giờ bay. Đến đúng 10 phút trước khi hết giờ làm thủ tục.
Tạm kết thúc chuyến về quê thăm Mẹ.
Deo Gratias.
Kontum ngày Truyền giáo.
DS 64
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