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Cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa linh mục và pháp sư, phần 8 kỳ 53. 
 
Anh thương phế binh đứng tựa vào chiếc xe đạp, im lặng nhẫn nhục giống như 

đã hiểu sự vô lý của mình.  
Chị Hải hỏi: 
- Bây giờ anh tính làm sao mà đứng đó? 
Chị Hương nói tiếp theo luôn: 
- Bắt đền anh phải đưa chúng tôi trở lại đường rẽ vào kênh Cạn, sau đó chạy vào 

một đoạn… 
Chị Hải khoác tay: 
- Không cần chạy vào một đoạn! Chỉ cần đưa chúng tôi đến đầu con đường đi 

vào kênh Cạn là được. –quay lại nói với chị Hương- Tới đó chúng ta xuống xe, tự đi 
vào nhà cô Sáu… vì nhà cô Sáu chỉ cách đó chừng trăm mét chớ bao nhiêu! 

… 
Hai phụ nữ nói qua nói lại với anh thương phế binh trong lúc cha sở Luca lặng 

thinh suy nghĩ. Cha biết trước chuyến đi này nhiều trắc trở, khó khăn và có thể có 
nguy hiểm; vì sẵn sàng đón nhận điều đó từ lâu cho nên cha rất thản nhiên trước mỗi 
sự việc. Chính nhờ phong thái điềm đạm mà tự tin của cha sở, hai phụ nữ không rối 
lên lắm, dù nhiều lúc cũng lâm vào tình trạng hốt hoảng. Cha sở không lo cho mình, 
chỉ thương cho hai phụ nữ bỗng dưng vì mình mà rơi vào hoàn cảnh kỳ chướng 
không dứt lại cũng không thể biết cho đến khi nào mới thoát ra được; cha cũng tự 
hỏi liệu họ có chịu nổi hay không. Cha sở biết không còn giải pháp nào tốt hơn nên 
cũng nói với anh thương phế binh: 

- Phải! Bây giờ chỉ cần tìm ra lối rẽ vào kênh Cạn sau đó chú em cứ việc bỏ mặc 
cho chúng tôi tự đi vào. Đơn giản vậy thôi!  

Tuy nhiên đối với anh thương phế binh thật chẳng đơn giản! Bởi vì để cho chiếc 
xe lăn bánh trở lại là cả một vấn đề. 

Cha sở Luca vẫn khoan dung nhân ái giúp anh thương phế binh mọi việc, từ việc 
quay đầu xe trở lại về hướng chợ, đến việc đứng bên dưới đẩy cho chiếc xe lăn bánh. 
Thế nhưng khi chiếc xe chạy được ngon trớn, anh thương phế binh lại cắm đầu cắm 
cổ đạp thục mạng như lần trước khiến chiếc xe lại lao đi vun vút. Hai phụ nữ mắt 



dán chặt vào bên kia đường miệng nói gần như hét: 
- Chạy chậm lại! 
- Chạy chậm để còn nhận ra được lối vào kênh Cạn! 
- Chạy chậm lại đi! 
Cả ba người thỉnh thoảng lại liếc nhìn nhau tỏ vẻ không hiểu nổi tại sao anh 

thương phế binh lại làm như vậy, và không thể hiểu nổi anh ta bị “ăn trúng cái gì” 
mà hễ chiếc xe lăn bánh được là chạy bán sống bán chết (1). 

Khi đã kêu khản cả cổ họng mới kiềm giữ được cho anh thương phế binh chạy 
chậm lại thì chiếc xe đã đi ngược lại một quãng khá xa, đồng thời hai phụ nữ tin chắc 
rằng họ cũng chẳng nhận ra có bất kỳ một lối rẽ nào để đi vào kênh Cạn.  

Cha sở Luca dùng uy của một người đàn ông lớn tuổi để yêu cầu anh thương phế 
binh dừng hẳn xe lại.  

Cha sở xuống xe và bảo hai phụ nữ cùng nhau vào nhà người dân ở hai bên đường 
để hỏi; phải như thế vì trời đã trưa, nắng chang chang chẳng còn ai lảng vảng ngoài 
đường nhất là ở những nơi thưa thớt dân cư như thế này,  

Mặt trời đã lên tới đỉnh đầu; nắng trưa vốn đã nóng gắt mà ở nơi thưa thớt bóng 
cây như ở đây nắng còn nóng gắt hơn, cho nên không có lấy một bóng người lai 
vãng ngoài đường; vả lại, vào giờ trưa, nhà nào cũng phải lo bữa ăn... cho nên cha 
sở Luca và hai phụ nữ không biết nên tìm ai để hỏi đường, tự nhiên ba người chẳng 
ai bảo ai, cứ nhắm ngôi nhà gần nhất cách chỗ chiếc xe đậu lại khoảng vài chục mét 
mà tiến đến. Cả ba người cùng đến và cùng bước vào sân của căn nhà nho nhỏ ở sát 
bên đường đang để hờ cánh cổng rào. 

Vào sân, đến đứng trước căn nhà bằng gỗ tuy nhỏ, nhưng gọn gàng ngăn nắp so 
với các ngôi nhà xung quanh, hai phụ nữ kêu cửa. Kêu lớn tiếng một lúc lâu thì một 
phụ nữ trẻ bước ra tay nách một cháu bé và có thêm một bé gái khoảng 2 tuổi cũng 
đi ra với mẹ. Hai phụ nữ hỏi: 

- Em ơi! Hình như gần đây có con đường rẽ vào kênh Cạn phải không? 
Thiếu phụ (phụ nữ trẻ có chồng và có con) không vội trả lời câu hỏi, nhưng đứng 

sững nhìn ba người khách với đôi mắt bỡ ngỡ một lúc mới trả lời: 
- Kênh Cạn à? Kênh Cạn?... Ở đây làm gì có kênh Cạn nào? 
Hai phụ nữ thảng thốt: 
- Kênh Cạn là… kênh tên Cạn… là… 
Chị Hải kêu lên: 
- Ủa! Em ở đây mà không biết kênh Cạn sao? 
Thiếu phụ với độ tuổi trên dưới ba mươi. Ở quê, “gái một con trông mòn con 

mắt, gái hai con vú quặt đằng sau…” ý nói gái hai con đã xốc xếch, thế nhưng thiếu 
phụ này hai con mà trông vẫn trẻ trung, gọn gàng và xinh xắn. Nghe hỏi, thiếu phụ 
lắc đầu trả lời: 

- Em chưa từng nghe chồng em hay hàng xóm nói đến kênh Cạn… Hay là có mà 
em chưa được nghe nói...   



Chị Hải nóng ruột: 
- Nói tóm như vầy: Cha và hai chị tìm đến lối rẽ vào kênh Cạn để thăm một người 

bà con. Ngay cả anh lái xe lôi thùng cũng đồng ý chở ba người tới đó… Nhưng anh 
ta lẫn hai chị không sao tìm ra lối vào kênh Cạn mặc dù hai chị đã đi đến đó vài lần. 
Vậy nên mới ghé hỏi xem em có biết ở khu vực này lối rẽ vào kênh Cạn nằm ở đâu? 

Thiếu phụ lắc đầu trả lời: 
- Em không phải là người xứ này, chỉ là lấy chồng rồi theo chồng về đây cho nên 

chưa tường tận hết mọi ngõ ngách… 
Thiếu phụ ngập ngừng giây lát rồi mạnh dạn đề nghị: 
- Nhưng… nếu… hoặc là… mời bác và hai chị vào nhà ngồi nghỉ chờ chồng em 

về; có lẽ chồng em sẽ biết rõ hơn em.         
Nghe vậy hai phụ nữ bỡ ngỡ nói với nhau: 
- Rõ ràng hai chị em mình đã từng đến đây vài ba lần; lần này sao lại có chuyện… 

lầm đường lạc lối tồi tệ dữ vậy? 
Chị Hương: 
- Không thể như thế được! Chúng ta bị thằng cha thương phế binh “mà mắt” 

(2)… 
Chị Hải không nén nổi sự bực tức: 
- Thật không thể hiểu nổi! Hai chị em chúng ta làm sao vậy khi đi lại thêm một 

lần nữa trên con đường mà vài ba lần trước chúng ta đã đi... thế mà tìm không ra! 
Cả một con đường mà lại bỗng dưng lạc mất như thể lạc mất một món đồ vậy! 

Chị Hải sực nhớ: 
- Ừ phải! Có thể chúng ta bị thằng cha lái xe “mà mắt”… để lừa chúng ta chuyện 

gì đây?  
Tuy nhiên cha sở vì muốn mau chóng kết thúc chuyến đi, cho nên ngài thay mặt 

cám ơn và nhã nhặn từ chối lời mời của thiếu phụ chủ ngôi nhà, rồi hối thúc hai phụ 
nữ cùng trở ra đường. 

Chuyện này chưa xong lại xảy đến chuyện khác. Ra đường, cả ba người không 
tìm thấy bóng dáng chiếc xe lôi thùng ở đâu nữa. Đoán rằng có thể anh thương phế 
binh đang trốn nắng ở đâu đó cho nên cả ba tự động chia nhau mỗi người một hướng 
đi tìm. 

Có đến gần nửa giờ vẫn chẳng ai tìm thấy anh thương phế binh ở đâu. Gặp lại 
nhau cha sở Luca bỗng ngửa mặt cười ngất và nói: 

- Chúng ta vừa mới làm thêm một việc ngớ ngẩn nữa, mà việc này thật ra ngớ 
ngẩn không kém gì những việc trong 3 ngày vừa qua. 

Hai phụ nữ đang trong tâm trạng bực dọc nhiều chuyện cùng lúc, nhưng nhìn 
thấy cha sở cười ngất thì sự bức xúc, mỏi mệt, ngạc nhiên… dịu bớt. Cả hai cùng 
cười theo cha sở. Không đợi hai phụ nữ thắc mắc, cha sở giải thích: 

- Có ngớ ngẩn không khi chúng ta hành động mà không chịu suy tính? Hai cô 
thử nghĩ mà xem! Nếu trốn nắng, mắc gì anh thương phế binh phải cực nhọc dắt 



chiếc xe theo để cho nó cùng trốn nắng… vậy có nghĩa là anh ta không trốn nắng, 
mà trốn chúng ta luôn rồi! Anh ta bỏ mặc chúng ta một cách không thương người, 
bỏ mặc cả món tiền công đạp xe chở chúng ta một cách không tiếc của… vậy mà 
chúng ta còn chia nhau ra đi tìm… Ha ha ha… (3)      

Cha sở vẫn giữ giọng cười to và vang rền như khi đang bình an thư thái ở nhà xứ 
của cha. Cha hơi tự trách bản thân: 

- Ba ngày vừa qua tôi đã để hai cô lâm vào cảnh phải làm nhiều việc không đâu 
vào đâu.  

Vừa nói chuyện, cả ba người vừa vô ý thức cùng quay trở lại ngay trước cổng 
ngôi nhà vừa mới rời đi. Đang bối rối không biết tính sao khi không còn xe để đi thì 
thiếu phụ chủ nhà bỗng bồng con từ trong nhà đi ra. Thấy chị, chị Hải than thở: 

- Người lái xe bỏ chúng tôi đi mất dạng rồi! 
Thiếu phụ nghe vậy tỏ thái độ rất ngạc nhiên và kêu lên: 
- Ôi cha! Sao kỳ vậy!... 
Suy nghĩ giây lát, thiếu phụ đưa ra ý kiến: 
 - Thôi thì dù gì cũng đã lỡ đường hết rồi! Xin mời bác và hai chị vào nhà ngồi 

nghỉ tự nhiên; sẵn tiện chờ một lúc cha mấy đứa nhỏ này đi làm về nghỉ trưa, có thể 
ảnh sẽ chỉ đường và nghĩ ra cách để giúp bác và hai chị… 

Suy nghĩ một vài giây, thấy có cảm giác không có gì đáng ngại, cha sở Luca nói 
lời cám ơn rồi nhận lời mời. Cả ba người đi theo thiếu phụ vào nhà ngồi nghỉ mệt. 

Vào ngồi trên chiếc đi văng (divan) nghỉ mệt một lúc, cha sở Luca nói với hai 
phụ nữ: 

- Lẽ ra tôi phải dặn dò hai cô từ trước… nhưng lúc đầu tôi thật chưa thể lường 
được chuyến đi sẽ ra làm sao. Sau đó liên tục gặp hết rủi ro này đền lừa bẫy kia, tôi 
lại nghĩ sự dặn dò có khi làm các cô kinh động và sợ hãi,. Thôi thà cứ để tự nhiên vì 
xét cho cùng, tôi chính là đối tượng mà cô Bảy và đồng bọn nhắm quấy phá. Vả có 
chết đâu mà sợ!    

Thiếu phụ mang mâm nước trà nóng ra. Đợi chị đi vào trong, cha sở nói tiếp: 
- Chuyến đi này mục đích đưa một người trở về với Chúa. Kinh nghiệm cho hay, 

việc làm này không làm cho ma quỷ vui. Hơn nữa, đưa người chị ruột của một thầy 
bùa, thầy bùa này lại rất có quyền lực trong giới âm binh, nắm trong tay nhiều âm 
binh thần tướng dưới quyền lực của Satan… thì việc làm này là chọc giận Satan quá 
thể! Nghĩa là chúng ta đang giành giật cô Sáu với Satan. 

Hai phụ nữ càng giương đôi mắt to đen lay láy để cố đọc từng biểu cảm trên 
khuôn mặt nghiêm nghị của cha sở: Thấy hai phụ nữ bắt đầu sợ hãi, cha sở dịu giọng: 

- Như vậy chúng ta sẽ bị quyền lực ma quỷ phá hại! 
Cha sở ôn tồn dặn dò: 
- Chúng sẽ phá để chúng ta không gặp được cô Sáu. Còn nếu chúng ta gặp được, 

chúng sẽ phá để chúng ta không thể đưa Cổ trở về với Chúa. Vậy đừng quá sợ hãi 
khi ở vào bất kỳ cảnh ngộ nào, vì chúng ta luôn có Chúa ở cùng; đồng thời hãy luôn 



ý tứ trước mọi người mọi vật và mọi việc (4). 
… 
Hai phụ nữ làm quen với thiếu phụ và hai cháu bé thêm một lúc nữa thì nghe có 

tiếng xe Honda SS dừng trước cửa nhà. Một người mặc quân phục tề chỉnh mang 
lon (quân hàm) cấp thượng sĩ ngành quân y bước vào nhà. Anh ngạc nhiên nhưng 
cũng lịch sự chào hỏi cha sở Luca và hai phụ nữ. 

Thiếu phụ vợ anh thượng sĩ nhanh chân từ bếp chạy ra giới thiệu và giải thích với 
chồng. 

Anh thượng sĩ nghe xong lại chào ba người lần nữa rồi vui vẻ nói: 
 - Thưa bác và hai chị! Đúng như hai chị nói! Có kênh Cạn. Nhưng kênh Cạn 

không nằm ở khu vực này, chính vì vậy, lối rẽ vào kênh Cạn cũng không nằm trên 
con đường trước nhà chúng tôi. Hai chị không tìm ra là phải! 

Hai phụ nữ tròn to đôi mắt. Chị Hải hỏi: 
- Vậy thì kênh Cạn nằm ở khu vực nào?  
Anh thượng sĩ trả lời: 
- Nằm ở hướng Tây chợ Xà Tón. 
Chị Hải: 
- Còn ở đây… thuộc hướng nào của chợ Xà Tón? 
Anh thượng sĩ: 
- Hướng Nam của chợ. 
Chị Hải lẫn chị Hương đồng loạt kêu lên: 
- Tại sao có chuyện lạ đến như vậy? Vì hai chị em chúng tôi đã từng đến lối rẽ 

vào kênh Cạn có đến 3 lần; nghĩa là chúng tôi biết từ chợ, phải đi làm sao để đến 
lối rẽ đó… 

Mất cả canh cả buổi để hai phụ nữ giải thích và chứng minh họ không thể nào 
lầm đường khi xuất phát, đàng khác lúc khởi hành có cả bà Tư Sạch, người thuộc 
vùng này, người thương phế binh lái xe còn ra giá… Càng nói câu chuyện càng khó 
hiểu, khó hiểu nhất là người lái xe bỗng bỏ trốn không cả lấy tiền công.     

Anh thượng sĩ lộ vẻ tức giận khi nghe kể về anh thương phế binh và luôn miệng 
kêu “tội nghiệp” cho cha sở và hai phụ nữ. 

Anh vào bếp hối vợ làm cơm ngay để mời cả ba người ở lại dùng cơm và quay 
lại mời: 

- Trưa rồi còn đi đâu được với nắng chang chang như thế này, vả lại cũng đang 
bữa trưa vợ chồng chúng tôi kính mời bác và hai chị ở lại dùng cơm trưa với chúng 
tôi. 

Người vợ nói vọng ra: 
- Thưa bác và hai chị, biết tính chồng, cho nên con nấu thêm cơm tự nãy giờ để 

chồng của con về nhà có cơm mà mời quý khách. Xin bác và hai chị đừng ngại. (5) 
Nhìn thấy chân của cha sở Luca không bình thường, anh thượng sĩ hỏi han, rồi 

trong lúc chờ vợ dọn cơm với sự trợ giúp của hai phụ nữ, anh thăm khám vết thương, 



rửa và băng bó lại rồi cho cha sở những liều thuốc uống để vừa tránh nhiễm trùng 
vừa mau lành vết thương. Vừa làm anh vừa tự giới thiệu mình là y sĩ trong đơn vị. 

Cơm trưa xong anh thượng sĩ mời ba người nán lại nghỉ trưa; nhưng cha sở cám 
ơn và từ chối; cha xin đi ngay cho kịp. 

Tuy nói vậy, nhưng cha sở vẫn ngồi xuống chiếc ghế phố tơi (fauteuil) duỗi lưng 
ra cho khỏe vừa chờ hai phụ nữ giúp thiếu phụ rửa chén và dọn dẹp.  

Khi hai phụ nữ rửa chén xong đi lên nhà trên thì thấy cha sở Luca đã chìm vào 
giấc ngủ, với giọng ngáy khe khẽ và đều đều chứng tỏ cha ngủ rất say. 

Không dám gọi cha sở dậy, hai phụ nữ cùng nhau ngồi ở bàn khách. 
Tranh thủ, chị Hải gục xuống bàn. Chị Hương cảnh báo ngay: 
- Coi chừng ngủ đó! Làm sao thì làm, thời gian này chúng ta dễ ngủ lắm đó! 
Chị Hải cười xòa: 
- Không sao đâu! Có cô, khi cha sở thức, cô sẽ kêu chị dậy chớ bộ! 
Chỉ nói được bấy nhiêu, chị Hải thiếp đi. 
Từ dưới bếp đi lên, thiếu phụ kêu lớn: 
- Trời đất! Hai người đã ngủ rồi sao chị không tranh thủ thiếp đi một chút rồi 

hãy đi cho khỏe.  
Quơ đại cái gối trẻ em gần đó, thiếu phụ nói với chị Hương: 
- Nè! Ngả mình một chút trên đi văng đi chị! Trưa nắng quá gấp gáp gì đi đâu!         
Hơi do dự, nhưng cơn buồn ngủ đã thắng, chị Hương ngả mình trên đi văng và 

thế là chìm ngay vào giấc ngủ sâu. 
 (còn tiếp) 
 
 
(1) Thực tế, với một chân, lại chưa quen đạp xe đạp, nhất là xe đạp chở nặng, 

anh Thương phế binh trong trường hợp này bắt buộc phải đạp thật nhanh để có trớn 
thì 2 bàn đạp cũng tự động quay tròn (đánh theo); ngược lại nếu xe chạy chậm, 
không có trớn, 2 bàn đạp không quay tròn, buộc người đạp xe phải -bằng một chân- 
vừa đạp vừa xuống xong thì phải móc bàn đạp để có cái mà đạp xuống tiếp… động 
tác này rất khó khăn! Tóm lại, với người chỉ còn một chân mà phải đạp xe đạp, thì… 
hoặc chạy nhanh, hoặc đứng yên... không thể thoải mái điều khiển cho xe chạy chậm 
theo ý muốn như người còn đủ hai chân được.   

(2) “Mà mắt” là thuật thôi miên tập thể. Tương truyền, có những nhà thôi miên 
cò khả năng khiến cả một số đông người “nhìn gà hóa quốc”.    

(3) Cha sở Luca có sở trường khi lâm cảnh ngặt nghèo hoặc nguy biến v.v… 
ngài không hề mất bình tĩnh, đã vậy còn trấn an và đem lại sự bình tĩnh cho người 
chung quanh bằng cách làm cho mọi người an tâm, xem nhẹ tình thế và lạc quan để 
vượt thoát ra khỏi cảnh huống xấu dễ dàng. Một lần kia, để đi sang một con sông 
rất lớn vào buổi chiều tối không còn phà đưa (thời chiến tranh), cha sở Luca và tôi 
được hai người đàn ông bơi xuồng nhỏ liều lĩnh chở qua sông. Trời tối, đến giữa 



sông, sóng to gió bỗng nổi lên, ai nấy đều xanh mặt thót tim sợ hãi vì tin rằng phen 
này cầm chắc chìm xuồng. Cha sở Luca bỗng cười lớn tiếng, tay vừa tát nước xuồng, 
miệng vừa hát vang bài “Khỏe vì nước” của nhạc sĩ Hùng Lân. Hai người đàn ông 
dần dần không còn sợ hãi nữa, mà bình tĩnh đem hết khả năng ra, khéo léo lèo lái 
xuồng đi qua những con sóng cao… để cuối cùng đưa chiếc xuồng vào bờ an toàn. 
Lên bờ được rồi, cha sở Luca và hai người đàn ông lúc này mới “ôn lại” với nhau 
những mối nguy hiểm vừa vượt qua.         

(4) Tôi và thầy Thời về sau có hỏi cha sở Luca: “tại sao cha không nói rõ cho 
hai chị mọi điều cha dự đoán để hai chị cùng với cha dễ dàng vượt mọi gian khó? 
Như vậy chẳng tốt hơn là để cha gánh chịu và đối phó một mình”, Cha sở Luca bảo: 
“Tôi giấu kín không phải vì xem thường khả năng của phụ nữ, nhưng vì chính sự 
hồn nhiên của hai chị là cái bẫy rất lợi hại tôi dùng để nhóm người Cô Bảy cứ luôn 
bị lầm tưởng hết lần này đến lần khác.  

(5) Người dân miền Tây Nam bộ, do sống ở vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long là 
vựa lúa của cả nước và khu vực, cho nên cơm gạo dư thừa; lại ở vùng sông nước cá 
tôm đầy dẫy, cho nên họ có phong tục tập quán hễ thấy ai đến chơi, ghé thăm hay 
lỡ bước vào nhà vào khoảng gần bữa ăn trưa hay bữa ăn chiều… là họ mời cơm 
ngay, mời nồng nhiệt và mời rất thật tình, hễ khách nhận lời là họ vui ra mặt. Đàn 
bà con gái miền này vì thế rất giỏi nấu ăn làm món nhậu siêu tốc, vừa rất sẵn sàng, 
cực kỳ “cơ động”, nhạy phản ứng vừa làm với lòng vui vẻ hiếu khách khi nghe cha, 
hay chồng gọi đơn giản một câu: “bắc thêm nồi cơm con ơi!” hay “cho thêm cái 
chén với đôi đũa mình ơi!”. 
 


