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MA VĂN LIÊU 
 

Cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa linh mục và pháp sư, phần 7 kỳ 53. 
 
Thấy sự thay đổi thái độ của mình từ cau có và thô lỗ chuyển sang vui vẻ và lịch sự có lẽ 

chẳng giúp được gì cho việc chuyển bánh chiếc xe lôi đạp đang chở bên trên gần 200 ký sức 
nặng, cho nên anh thương phế binh lủi thủi một mình –vì người đồng minh duy nhất là bà Tư 
Sạch đã bất ngờ bị cha sở khéo léo đuổi đi mất rồi- anh không dám trách móc, kêu than hay 
cầu mong sự giúp đỡ của ai.  

Phụ nữ vốn dĩ giận dai và thù vặt (1), cho nên chị Hải và chị Hương lúc này, vẫn còn đó 
hai gương mặt phụng phịu, nhất định cố giữ lòng “nhẫn tâm” bằng cách cứ ngồi yên một chỗ 
trên xe như hai bà tướng để quan sát anh “lái xe một giò” ngang tàng phách lối lúc này, bây 
giờ sẽ làm gì được để cho chiếc xe lăn bánh… thì làm. 

Phải! Để cho chiếc xe chuyển bánh… khó khăn lắm chứ không phải vừa!  
Làm cho chiếc xe lôi chở nặng chuyển bánh đối với người chưa quen nhưng còn đủ hai 

chân đã khó, đối với người chưa quen mà lại chỉ còn độc một chân là một việc khó khăn lắm 
chứ không phải vừa!        

Việc đầu tiên, anh thương phế binh đi lại phía sau chiếc xe, quăng một chiếc nạng duy 
nhất của mình vào bên trong thùng xe trống trơn không ai ngồi để rảnh tay điều khiển chiếc 
xe; kế tiếp anh vịn tay vừa lần từng bước vừa nhày lò cò đi về phía trước với một dáng vẻ rất 
khó nhọc. Cha sở Luca chăm chú quan sát để xét xem người lái xe đặc biệt này có làm công 
việc lái xe lôi thùng một cách nhuần nhuyễn thuần thục hay không. 

Khi đã đi về được đến phía trước với dáng điệu lóng ngóng, anh thương phế binh bắt đầu 
dùng hai tay cầm vào gui-đông (hai càng lái xe đạp), bằng tất cả sức lực có được, anh cố đẩy 
cho chiếc xe tiến về phía trước; nhưng vì gầy gò ốm yếu hom hem, cho nên chiếc xe cứ ì ra 
như “con lừa của đức Giáo hoàng” lỳ lợm trong ngu xuẩn và ngang ngạnh trong sự nặng nề 
cố chấp… Phải mất một lúc hơi lâu, chiếc xe mới khẽ nhúc nhích cục cựa và hơi nhích lên 
phía trước một tý sau đó đứng sững lại ngay… tất cả bởi vì thân hình anh lái xe bắt buộc phải 
đổ xuống trên chiếc xe để tựa vào chiếc xe mà có điểm tựa cho việc nhấc chân lên tiếp; anh 
thương phế binh lái xe lôi thùng diễn đi diễn lại các động tác vừa rồi -đẩy xe về phía trước, 
mất thăng bằng, tựa người vào chiếc xe, nhấc chân lên, bỏ chân xuống, đẩy chiếc xe v.v…- 
liên tục vài ba lần nữa, nhưng cộng tất cả số lần với những cố gắng vượt bậc ấy lại, chiếc xe 
cũng chỉ nhích lên về phía trước chưa đầy hai mét, vì hễ cứ đẩy được chiếc xe tiến tới vài tấc, 
anh lại giật lui nó về phía sau độ một vài tấc. Đúng là “vừa cho đi một đồng đã giật lại ngay 
một đồng rưỡi” (2)  

Đến lúc này cha sở Luca có thể kết luận đây không phải là người lái xe chuyên nghiệp 
(làm đi làm lại thường xuyên mỗi ngày) để mưu sinh, mà chỉ là một người “mới vô nghề”; 



nói tóm, đó là một người lái xe bất đắc dĩ bà Tư Sạch “lượm được” ở đâu đó để phá bỉnh cha 
sở Luca và hai phụ nữ với mưu đồ ngăn chận không cho ba người đến nhà cô Sáu. 

Cha sở Luca hỏi anh thương phế binh: 
- Chú em có lái xe được hay không? Nếu không được thì cứ nói để chúng tôi xuống đi 

bộ. 
 Anh thương phế binh giật nảy cả người lên như “đỉa phải vôi”. Anh trả lời ngay tắp lự: 
- Được! Được! Được chớ! Được chớ! Tui lái xe này rành lắm! 
Cha sở Luca bất ngờ “tung một đòn chí mạng”: 
- Anh không rành đâu! Anh còn chưa làm cho chiếc xe chạy được. Và nếu chiếc xe có chạy 

được thì với một chân còn lại anh sẽ đạp hai bàn đạp như thế nào? Vì chiếc xe rất nặng mà 
anh thì chỉ có một chân. Cứ cái đà này tôi ước lượng đến chiều tối chúng tôi mới đến nơi 
chúng tôi muốn đến. 

Anh thương phế binh có vẻ choáng váng với những lời nói thẳng thừng của cha sở Luca, 
những lời nói mà anh cảm thấy giống như một cú đấm vào mặt; anh ú ớ... không để anh 
thương phế binh kịp hồi sức, cha sở ra đòn sấm sét: 

- Nói thật đi! Bà Tư Sạch thuê anh bao nhiêu tiền để anh lái chiếc xe mà anh chưa từng 
lái bao giờ… này? 

Anh thương phế binh chối bai bải: 
- Đâu có, đâu có… thuê mướn gì đâu! Tôi sống bằng nghề chạy xe này mà! 
Cha sở Luca không chịu: 
- Anh còn chối nữa. Anh nghe tôi hỏi: Anh muốn chúng tôi giúp hay không muốn chúng 

tôi giúp? Tệ quá! Bà Tư Sạch thuê nhầm một người như anh thì hư việc hết.     
Chị Hải và chị Hương mỗi người góp vào một vài câu vừa để trả thù anh thương phế binh 

có lời nói xấc láo và cách cư xử thô lỗ lúc ban đầu vừa để trách móc thói không biết lái xe mà 
nói xạo làm ẩu, cho nên hai chị nói nhiều lời cay độc mang tính chế giễu. 

Tuy nhiên vì không còn cách nào khác để đến nhà cô Sáu cho nên sau khi nói xong, cha 
sở Luca bước xuống phụ đẩy xe cho anh thương phế binh. Thực tâm cha cũng không muốn 
khơi chuyện bà Tư Sạch để tỏ ra mình hiểu biết kẻo cô Bảy và đồng bọn phòng thủ. 

Vì to lớn người lại rất khỏe mạnh và rắn rỏi, cho nên cha sở Luca chỉ cần dùng hai tay 
nắm thùng xe đẩy về phía trước -trong lúc anh thương phế binh cứ chễm chệ ngồi trên xe- 
chiếc xe liền nhanh chóng chuyển bánh rồi chạy ào ào tiến về phía trước; khi chiếc xe có trớn 
thì anh thương phế binh chỉ cần đạp bồi thêm cho chiếc xe đi tiếp; chỉ khó cho cha sở, vừa 
đẩy chiếc xe đi được một đoạn thì ngài phải nhanh nhẹn nhảy lên xe ngay; xem cái cách của 
ngài làm tuy một vài lần đầu chưa thành công do cái chân còn đang chấn thương, nhưng lần 
thứ ba thì chiếc xe đã chạy mà cha sở thì cũng đã ngồi được lên xe; đến lúc này coi như anh 
thương phế binh chỉ còn đạp một cách nhẹ nhàng cho chiếc xe chạy tiếp. Tuy vậy anh cũng 
rất khó nhọc trong việc đạp bàn đạp của chiếc xe, cứ trông mỗi lần chăm chú đạp thì anh lại 
quên điều khiển tay lái khiến chiếc xe lảo đảo như người say xỉn, rồi cũng cứ mỗi lần chăm 
chú vào tay lái cho chiếc xe đi vững vàng về một hướng thì anh lại quên mất việc phải đạp 
cho chiếc xe đi tới… vì quên đạp một lúc lâu nên chiếc xe chạy ngập ngừng làm cho cha sở 
Luca nhiều lúc phải nhảy xuống để đẩy chiếc xe chuyển bánh trở lại. Khó nhọc là thế nhưng 
cả ba người cũng đành chấp nhận cái lối di chuyển oái oăm như thế này, còn hơn là phải đi 
bộ, mà đi bộ thì lúc này cha sở Luca không thể đi đến nơi. 

Càng lúc, anh thương phế binh càng quen dần với chiếc xe cho nên lắm lúc anh đạp xe rất 
nhanh.  



Chính vì chiếc xe càng lúc càng chạy nhanh nên hai phụ nữ không còn kịp trông thấy lối 
rẽ vào kênh Cạn, đường di đến kênh Cạn có đi ngang qua nhà của cô Sáu, đến lúc hoàn hồn 
thì cả hai người không thể nào nhận ra được mình chưa đi đến lối rẽ hay đã đi qua mất rồi, 
trong khi anh thương phế binh khi đã chạy được thì cứ cắm đầu chạy như chạy thục mạng 
giống như bị ma đuổi, không thèm để ý đã đến đâu. Chị Hải và chị Hương đồng loạt thi nhau 
hỏi: 

- Đã đến lối rẽ vào kênh Cạn chưa?    
- Hình như đã qua khỏi lối rẽ vào kênh Cạn rồi có phải không? 
…      
Cha sở Luca hỏi hai phụ nữ: 
- Đã đi nhiều lần rồi mà hai cô vẫn không nhớ đường hay sao? 
Chị Hải thưa: 
- Thưa cha đó là chúng con đi bộ, còn hôm nay đi xe, mà lại là loại xe quái đản như thế 

này bỗng dưng chúng con thấy khác lạ, không thể nhìn ra đâu là đâu nữa… 
Vốn dĩ rất bình tĩnh và điềm đạm, cha sở Luca không trách cứ gì hai phụ nữ, ngài hỏi anh 

thương phế binh: 
- Anh biết kênh Cạn nằm ở đâu không? Nếu biết, anh cho xe đi về kênh Cạn đi! 
Vẫn đạp xe thục mạng, người đầy mồ hôi và hơi thở phì phò nặng như ống thổi lò rèn, anh 

thương phế binh không nghe, cha sở Luca buộc phải hỏi đến vài ba lần anh ta mới trả lời: 
- Con có biết kênh Cạn ra sao và nằm ở đâu… đâu! Con là người xứ khác về đây lấy vợ 

mà! 
Cha sở Luca bật cười: 
- Ô hô!... Vậy sao lúc đầu anh không hỏi kênh Cạn nằm ở đâu… Vả lại, căn cứ vào đâu 

lúc nãy anh ra cái giá “mỗi người một đồng” đi về kênh Cạn?  
Vẫn trả lời đứt quãng với hơi thở phì phò nặng nhọc, anh thương phế binh thành thật không 

giấu giếm: 
- Cái giá đó là của bà Tư… S… Sạch. 
Cha sở Luca vẫn điềm tĩnh và vẫn còn tiếp tục cười to cho hai phụ nữ đừng rối mù đầu óc 

vì lo lắng: 
- Ừ hử! Anh chạy xe mà người khác ra giá… Anh có thấy quá đặc biệt không? 
Lạ thay! Lúc này anh thương phế binh lại trả lời bằng một cái giọng đau đớn nhưng không 

ăn nhập gì với câu chuyện: 
- Vì… vì… vì vợ con bỏ con. Nó bỏ con theo thằng khác hu hu hu… 
Cha sở Luca và hai phụ nữ cảm thấy rất bất ngờ trước câu trả lời không liên quan gì đến 

chuyện đang diễn ra của anh lái xe, trong khi cha sở hơi trầm tư một chút thì chị Hải nhanh 
miệng kêu lên: 

- Trời đấy! Nhưng chuyện vợ anh bỏ anh đi lấy trai thì có liên quan gì đến chúng tôi đâu 
mà anh đem ra khóc hu hu vào lúc này?  

Chi Hương cũng góp vào một câu: 
- Đó đâu phải là lỗi của chúng tôi. Hay là… bây giờ anh cho quay xe lại đi! Chạy bán 

sống bán chết như thế này là chạy đi đâu?  
Anh thương phế binh vẫn đạp bằng một chân, nhưng vì xe có quá nhiều trớn cho nên các 

cú đạp trở nên nhẹ nhàng nhưng đầy lực đẩy, thế là chiếc xe phóng nhanh với tốc độ gần bằng 
tốc độ xe lôi thùng gắn máy mà ba người đi từ An Biên đến thị trấn Xà Tón cách đây hai hôm, 
tay lái của anh cũng thuần thục điêu luyện hẳn lên, duy có điều anh cắm đầu cắm cổ chạy, 



chạy không rõ mục tiêu cũng chẳng cần biết mình sẽ đi đến đâu, vì kênh Cạn thì anh không 
biết, hai bên đường anh cũng không màng nhìn, đã vậy cũng chẳng màng hỏi ai để tìm cho ra 
địa danh mà anh đã thỏa thuận với hành khách lúc đầu. Có vẻ như anh ta chạy vì vợ bỏ, chạy 
vì trốn vợ hay chạy vì đuổi theo vợ hoặc chạy vì cái gì khác không thể hiểu nổi… điều này 
chứng tỏ anh thương phế binh hiện nếu không là người thất thường thì cũng là một người bị 
kẻ khác điều khiển.  

Lòng của hai phụ nữ nóng như lửa đốt. 
Chị Hải nói với anh thương phế binh: 
- Dừng xe lại đi! Dừng xe lại ngay! 
Anh thương phế binh có nghe thấy chị Hải nói hay không chẳng biết, nhưng anh cứ đạp 

xe liên hồi kỳ trận, thân hình anh ta ngã gập về phía trước ra dáng đúng như một tay cua-rơ 
(3); nghĩa là anh ta không tuân nghe mà còn cố tình đạp cho thật nhanh để làm chi không biết. 

Chị Hải quát lớn lên nhiều lần anh thương phế binh mới chịu ngừng đạp. 
Chiếc xe chỉ còn lăn bánh chạy về phía trước bằng trớn của các bánh xe thông suốt cộng 

với sức nặng đẩy xe lao về phía trước. 
Chị Hải nói lớn: 
- Anh định đưa chúng tôi đi đâu? Đã biết chúng tôi cần đến kênh Cạn, anh đã không biết 

kênh Cạn ở đâu cớ sao anh không chịu dừng xe lại hỏi người bên đường để đến được nơi đó 
mà còn bán mạng là sao vậy? Tại sao anh kỳ vậy? 

Anh thương phế binh mếu máo: 
- Tại vợ tôi bỏ tôi để đi theo thằng khác. Đm, thằng nào hơn lính biệt động quân như tôi 

chớ? 
Chị Hương cũng quát, dù giọng chị nhỏ nhẹ, nhưng cho biết chị cũng rất đỗi tức giận đến 

nỗi không còn có thể kiềm nén được: 
- Đã nói… đó là chuyện riêng của anh, tại sao anh cứ lôi ra nói với chúng tôi hoài làm 

như chúng tôi có lỗi trong việc anh bị vợ bỏ vậy. Anh thấy có kỳ không?   
 (còn tiếp) 
 
 
(1) Chúa phú cho phụ nữ hai tính: giận dai và thù vặt để nhắc nhở đàn ông. Hai tính này 

xét ra thì cũng rất buồn cười, và cũng chẳng có gì là lớn chuyện cả.  
(2) Chuyện này nhắc: trong cuộc sống nhiều người mắc phải tình trạng “cho một lấy lại 

một rưỡi” như thế mà không hề hay biết. Ví dụ cha mẹ ra sức giáo hóa con cái; thế nhưng 
vừa dạy con tiến lên được một bước, bỗng trong một lúc nóng nảy, chửi rủa con thậm tệ gần 
như mạt sát con, thế là con mình lại lùi xa về phía sau hơn lúc “được giáo hóa”. Ví dụ một 
người siêng năng đi lễ hằng ngày, về nhà cho vay nặng lãi. Ví dụ một người chồng không 
nhậu nhẹt say sưa, nhưng chửi bới vợ con nặng hơn chửi súc vật. Ví dụ một cha sở tất bật lo 
việc nhà Chúa, nhưng động một tý lại nóng nảy quát mắng giáo dân không tiếc lời v.v… Đó 
là hành động “cho một lấy lại một rưỡi”.  

(3) Cua-rơ (coureur): ngày nay khi nói danh từ này, người ta thường ám chỉ vận động 
viên đua xe đạp. 

 
 


