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- Con nhỏ này là một con phát-xít! Có ngày, tớ sẽ cho nó một bài 

học! 

Một nam sinh lùng bùng nói với bạn. Người bạn trả lời: 

- Nó không phải phát-xít đâu! Nhưng con nhỏ có tư tưởng riêng và 

không sợ nói lên tư tưởng của mình! Con nhỏ có một lương tâm trong 

sáng như kim cương! 

Con nhỏ làm đề tài đối thoại giữa hai nam sinh chính là nữ sinh Maria 

Letizia Galeazzo mà bạn bè âu yếm gọi bằng tên Cilla. 

Cilla có tính tình ngay thẳng và một ý chí sắt đá. Vào đầu thập niên 

1970 khi học sinh các trường ở Ý tổ chức các cuộc đình công đòi hỏi 

này nọ thì Cilla rất ao ước tự do đến trường học. Cô nữ sinh thường dám băng ngang hàng rào ”các học 

sinh đình công” đứng chặn trước cổng trường và nói lớn: 

- Tự do không dành cho hết mọi người sao? 

Maria Letizia Galeazzo chào đời ngày 18-8-1961 tại Montemagno (Tây Bắc Ý). Montemagno nằm trên 

sườn đồi thật đẹp. Cilla tung tăng lớn lên trong khung cảnh mộng mơ với bầu khí gia đình đầm ấm cùng 

hai em, một trai một gái. Khi người vú già kể cho bé Cilla nghe chuyện các nhà truyền giáo, Cilla liền nói: 

- Lớn lên con sẽ làm nhà truyền giáo trên Trời! 

Bà vú mỉm cười thầm nghĩ: 

- Quý vị con nít thường tuyên bố như thế, nào ai biết được các cô cậu bé nghĩ gì! 

Mãn bậc tiểu học, Cilla ghi tên vào trường trung học đệ nhất cấp ở Asti. Đây là thời kz có nhiều biến 

động trong các trường. Nơi lớp học của Cilla, 15 học sinh tự xưng là cộng sản. Những học sinh còn lại 

không dám lên tiếng. Chỉ riêng Cilla tuyên xưng: 

- Tôi là tín hữu Kitô. Tôi là người Công Giáo. 

Khi có những cuộc bàn cãi đụng độ trong lớp vì các khuynh hướng chính trị, tôn giáo khác nhau, Cilla 

không hèn nhát giữ thinh lặng. Cô thiếu nữ can đảm công khai bênh vực chính nghĩa, tự do và đạo Công 

Giáo. 

Năm 1975, Cilla bước vào bậc trung học đệ nhị cấp. Cô gái ghi danh vào trường Sư Phạm ở Asti. Cilla 

xinh đẹp duyên dáng ở lứa tuổi trăng tròn, với mái tóc vàng buông xuống bờ vai. Cilla ghi trong nhật ký 

về những ngày đầu tiên đi học: 



- Tôi muốn sống và không muốn cô đơn. Muốn nghe nhạc chứ không 

muốn khóc. Muốn nhìn trời cao và khởi đầu một tương lai sáng sủa 

hơn. 

Một tháng sau khi niên học bắt đầu, nhiều học sinh Công Giáo 

trường Sư Phạm Asti ghi tên gia nhập phong trào Hiệp Thông và Giải 

Phóng. Các học sinh thành viên thường họp nhau đọc ”Giờ Kinh 

Phụng Vụ” nơi hành lang, 10 phút trước giờ học. Các bạn mời Cilla 

cùng tham dự giờ kinh. Cilla vui vẻ nhận lời. Sau đó, cô thiếu nữ theo 

các bạn tham dự ngày họp của phong trào. Cilla khám phá ra tinh 

thần của phong trào: 

- Tình bạn sống trong Đức Tin và trong Giáo Hội Công Giáo. 

Cilla cũng khám phá ra việc cầu nguyện. Cô ghi trong nhật ký: 

- Mặc dầu chưa chính thức là thành viên nhưng tôi bắt đầu sống tinh thần của phong trào trong danh 

thánh Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Thật tuyệt vời khi trông thấy các bạn không cùng tuổi, khác phái, khác tính 

tình, lại sống chung và hiệp nhất với nhau! 

Sau khi chính thức gia nhập phong trào Hiệp Thông và Giải Phóng, Cilla tìm thấy Đức Tin và cầu nguyện. 

Cô trở thành hội viên nhiệt thành của phong trào. Angioletta, một bạn thân của Cilla làm chứng: 

- Niềm ao ước sâu xa nhất của Cilla, kể từ khi gặp được Chúa, là không muốn chỉ một mình sống kinh 

nghiệm chân thật và tuyệt vời. Trái lại, cô muốn chia sẻ với mọi người. Do đó, chỉ sau thời gian ngắn, 

toàn gia đình gồm cha mẹ và hai em, tất cả gia nhập phong trào ”Hiệp Thông và Giải Phóng”. Điều này 

chứng tỏ Cilla sống chứng tá tinh thần phong trào rất cao. Mọi người muốn biết lý do nào khiến cô thiếu 

nữ trở nên hiền dịu và luôn luôn vui sống. 

Nhân dịp lễ Phục Sinh năm 1976, phong trào ”Hiệp Thông và Giải Phóng” tổ chức 3 ngày tĩnh tâm. Cilla 

ghi tên tham dự. Sau kz tĩnh tâm đó, Cilla như trưởng thành và tiến nhanh trên đường thiêng liêng. Thân 

mẫu của Cilla thường bắt gặp cô gái ngồi trầm tư suy niệm, hoặc chăm chú đọc sách ”Các Giờ Kinh 

Phụng Vụ”. Chính Cilla nói về kết quả của 3 ngày tĩnh tâm: 

- Quả thật, 3 ngày đối với tôi như 15 năm. Tôi có thời giờ nói chuyện với Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Chỉ duy 

nhất Ngài với tôi và tôi với Ngài. Tôi xin Chúa cho tình yêu nhỏ bé của tôi mỗi ngày một giống như Tình 

Yêu của Ngài: bao la, trong sáng và rộng mở cho mọi người. Giờ đây tôi cảm thấy yêu sống vì sự sống 

đến từ THIÊN CHÚA, chính Ngài trao ban cho con người. 

Nhưng cô thiếu nữ yêu đời được THIÊN CHÚA sớm gọi về với Ngài. Ngày 5-7-1976, Cilla (Maria Letizia 

Galeazzo) bị tử nạn, hưởng dương 15 tuổi. 

Một đoàn người đông đảo đưa tiễn cô thiếu nữ đến nơi an nghỉ sau cùng. Nhiều người khóc ròng. Nơi 

nghĩa trang, trước khi lấp mộ, các thành viên phong trào ”Hiệp Thông và Giải Phóng” đọc ”Giờ Kinh 

Phụng Vụ” để vĩnh biệt Cilla yêu dấu. 



 

... ”Bạn tình của anh hỡi, nàng đẹp tựa Tia-Xa, duyên dáng tựa 

Giêrusalem, oai hùng như đạo binh chỉnh tề hàng ngũ.. Có đến sáu 

mươi hoàng hậu, cả tám chục phi tần, còn cung nữ thì nhiều vô kể. 

Nhưng, bồ câu của tôi là duy nhất, người đẹp của tôi chỉ có một, thật 

mười phân vẹn mười. Mẹ nàng có mình nàng là gái, và nàng được 

thân mẫu rất mực cưng chiều. Các thiếu nữ trông thấy nàng đều 

ngợi khen nàng diễm phúc; hoàng hậu phi tần đều tán tụng: ”Kìa bà 

nào xuất hiện như rạng đông, diễm kiều như vầng nguyệt, lộng lẫy 

tựa thái dương, oai hùng như đạo binh chỉnh tề hàng ngũ?” (Sách 

Diễm Ca 6,4-10). 

 

(Teresio Bosco, ”Laura, Cilla, Sally”, Editrice Elle Di Ci, Leumann (Torino), 1991, trang 8-17) 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 

 

 

 

 


