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Chuyện “Cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa linh mục và pháp sư”, phần 1 kỳ 53 
 
Sau khi nghe cha sở Luca kể xong chuyện “Hai cô gái bị vong”, thầy Thời nhận xét: 
- Mới nghe thì thấy sợ. Nghe xong câu chuyện lại không thấy sợ nữa, vì tin Chúa làm chủ 

vạn vật với tất cả mọi quyền phép vô song vô đối… ta còn sợ ai khi tin Chúa! 
Cha sở Luca nhìn thầy Thời với vẻ hài lòng. 
Tôi hỏi cha sở: 
- Thưa cha! Cha nhìn thấy vong thật sao? 
Cha sở Luca nhẹ nhàng đáp: 
- Từ trước, tôi không có khả năng đó, nhưng, khi tôi đến nhà ba mẹ con cô Hương, không 

hiểu sao tôi lại nhìn thấy họ, và đó là lần thứ nhất tôi nhìn thấy họ mà không rõ nguyên do, 
cũng chẳng thấy sợ. 

Thầy Thời cũng quan tâm: 
- Nhưng con cũng đã từng nghe nhiều người không có đạo có khả năng nhìn thấy vong… 
Cha sở đáp: 
- Và tôi nghe các thiền sư giải thích đó là khả năng không phổ biến, chỉ ai nhẹ vía, đúng 

ra có vía thích hợp với vong mới nhìn thấy vong (1). 
Tôi nói với thầy Thời: 
- Chuyện này thì không khó hiểu do quy luật “đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu”, 

ai thiên về linh khí thì nhạy với linh khí, ai thiên về vật dục thì nhạy bén với vật dục, cũng như 
ai say mê nghệ thuật thì nhìn thấy vẻ đẹp của nghệ thuật trong khi người khác chẳng thấy gì, 
ai hâm mộ bóng đá thì thưởng thức được cái hay của nó… 

Cha sở Luca gật đầu xác nhận lời tôi nói là đúng. 
- Vía là khả năng của linh hồn, tài là khả năng của thân xác. 
Cha sở Luca kể tiếp chuyện “Hai cô gái bị vong” bằng chuyện “Cuộc đối đầu không khoan 

nhượng giữa linh mục và pháp sư”. 
… 
Sau khi thấy gia đình ba mẹ con chị Hương ổn định thật sự, cha sở Luca thu xếp công việc 

để cùng hai phụ nữ, chị Hương và chị Hải, bàn bạc cho chuyến đi gặp cô Sáu. 
Một buổi sáng của ngày đầu tuần, cả ba người, cha sở Luca, chị Hương và chị Hải cùng 

nhau đi thẳng lên nhà cô Sáu. 
Chiếc xe lôi thùng (2) ngoài chở cha sở Luca và hai phụ nữ, còn chở thêm 4 hành khách 

nữa vừa đàn ông vừa đàn bà, tất cả ngồi chen chúc nhau một cách cực nhọc trên một thùng xe 
theo thiết kế, chỉ đủ cho 6 người ngồi, dù vậy, chẳng ai tỏ vẻ khó chịu hay kêu ca than thở lấy 
một tiếng, do mọi người ai cũng nghĩ mình chỉ ngồi cực nhọc có bao lâu đâu rồi đến nhà; một 
thực tế khác, không có chuyến xe nào chở dưới 7 người thì tìm đâu chỗ ngồi rộng, vả lại ai ở 
quê cũng có kinh nghiệm ngồi chật chội như nêm là thế, nhưng khi xe chạy chỉ một lúc, sự dằn 
xóc sẽ làm mọi người rời rộng ra, không còn thấy chật chội chút nào; thêm một lý do khiến 
không ai ca cẩm, đó là người dân ở thôn quê lúc nào cũng tốt bụng với nhau, luôn biết nghĩ ăn 
ở sao có lợi cho người khác, bởi vậy họ dễ dàng chấp nhận cho chiếc xe chở quá số người, chấp 
nhận ngồi chật chội để người làm nghề lái xe lôi thùng chở được thêm người thì kiếm được 



thêm tiền để nuôi vợ nuôi con…  
Để có đủ số người cho chiếc xe lôi thùng lăn bánh rời bến, cha sở Luca và hai phụ nữ phải 

ngồi vật vạ chờ đợi rất lâu, nhằm ngày vắng khách nên ba người ngồi chuyện trò với nhau cho 
quên thời gian vô hạn định. Cũng nên nói qua, vào thời này, khoảng thập niên 1960-1970, cha 
sở nào khi đi xa, một là đi xe hơi (ô tô 4 chỗ) riêng, hai là đi xe bao, tức là thuê riêng hẳn một 
chuyến xe để một mình đi ngay không phải chờ đợi dẫu phải trả một số tiền của tất cả số hành 
khách gộp lại. Theo đó thì cha sở Luca không có lối sống sang trọng như các cha sở cùng thời, 
lại còn ngồi lê ngồi la với người bình dân nhất nữa lại lê la “chà lết quết xảm” với những phụ 
nữ bình dị ở một bến xe “cà tàng”, rồi sẻ chia nhau với mọi người một chỗ ngồi khó nhọc… 
đủ biết cha sở Luca là người thế nào rồi!         

Chuyện gì rồi cũng phải có hồi kết thúc. Không biết chính xác là đã mấy giờ trôi qua nữa, 
nhưng chắc chắn không dưới 2 giờ, chiếc xe lôi thùng đã đủ số hành khách để tách bến. Anh 
lái xe lôi thùng thu tiền từng người xong, cho xe nổ máy. Chiếc xe cũ kỹ gầm rú và giật giật 
mấy cái, rung lên bần bật  rồi chuyển mình lăn bánh tiến về phía trước. Anh lái xe lôi thùng độ 
trên dưới 50 tuổi mặt tươi rói tỏ vẻ rất hài lòng với số tiền thu được từ việc chở quá lố số hành 
khách, vừa rất hài lòng với  chiếc xe mà anh luôn miệng khen “tuy cũ kỹ nhưng còn êm lắm” 
của mình, cho nên khi chiếc xe bắt đầu ngon trớn, anh ngoái cổ lại nói với hành khách bằng 
một giọng ngất ngây hạnh phúc: 

-  Chạy kiểu này… xíu… là cô bác tới Xà-tón ngay thôi!  
Khi mọi người đang bắt đầu chìm vào độ lắc lư dằn xóc đều đặn, khi anh lái xe lôi thùng 

còn đang ngây ngất với “mẻ lưới” chở “quá tà líp” (tarif) thì chiếc xe đang nổ rền ngon trớn 
bỗng xìu xuống như người bị ngộp nước… giật giật mấy cái rồi tắt lịm hẳn nhưng vẫn còn cố 
lăn bánh thêm non chục mét nữa rồi dừng hẳn lại trong sự ngơ ngác của mọi người. 

Anh lái xe lôi thùng nhanh gọn nhảy ra khỏi xe, miệng không dám thốt lên tiếng nào mà cứ 
hì hục lôi đồ nghề nằm trong khoang ghế hành khách đang ngồi bên trên ra sửa… một thứ tật 
bệnh gì hình như hay xảy ra cho chiếc xe thì phải. 5 phút sau, xe lại nổ máy, lại lăn bánh. 

Đi được vài cây số, chiếc xe lại dừng. Lần này máy vẫn nổ, anh lái xe lôi thùng chửi nhỏ 
trong miệng đủ một mình anh ta nghe:    

-  Chó chết! Bể bánh rồi! 
Bánh sau của xe bị đá dăm lỗ chỗ trên đường chém phải, vỏ ruột đều rách đến bung lòi ra 

như một con cá lớn bị moi ruột; mọi người phải xuống xe trong sự uể oải chán nản để anh lái 
xe lôi thùng lại lôi đồ nghề ra thay hẳn một bánh xe sơ-cua (secours). 10 phút sau xe lại lăn 
bánh. 

Các bà vốn nhạy miệng, lúc xe bắt đầu lăn bánh một bà nói:   

-  Hết hư máy đến bể bánh. Từ đây về đến nhà vái Trời đừng có mà… hết xăng nghen!  
Người ta tránh nói xui, vì nói xui thường đúng. Bị những người ngồi trong xe phản ứng 

người phụ nữ dại miệng ngồi im.  
Tuy nhiên xe chạy chừng 2 cây số bỗng tắt máy dần rồi dừng lại. Người phụ nữ nhạy miệng 

nói xui  lúc nãy lên tiếng liền: 

-  Hết xăng đúng không chú hai? 
Anh lái xe lôi thùng gật đầu nhẹ, với dáng vẻ hối lỗi, anh không dám trả lời thêm câu gì, 

bắt mấy bà hành khách bên trái giở cao chân lên để anh lấy ra cái thùng sắt nhỏ, lắc lắc… thấy 
thùng rỗng, anh ngó quanh ngó quất tìm chỗ bán xăng. Hành khách sốt ruột không nhịn được 
nổi nóng, có người tức giận chửi đổng, nhưng anh lái xe lôi thùng làm như không nghe cứ cắm 
đầu chạy đi đâu đó mất hút, mấy người đàn ông mỗi người trấn an một câu nên tình hình dịu 
lại. Khoảng 10 phút sau anh lái xe lôi thùng trở lại với một ít dầu gasoil… Hơi khó, nhưng 
chiếc xe cũng gắng sức nổ máy và lại tiếp tục cuộc hành trình. 

Trời bắt đầu nắng nóng. 
Lát sau chiếc xe bỗng tắt phụp. Chết buzi. 



Mọi người kêu ca ầm ĩ.  
Đến lúc này cha sở Luca không còn điềm tĩnh được nữa, cha hỏi nhỏ hai phụ nữ trong lúc 

đứng trên lề đường:     

-  Trước đây hai cô đi lên cô Bảy, có bao giờ gặp trường hợp hư xe hoài như thế này 
không? 

Hai phụ nữ trả lời rằng chưa bao giờ gặp trường hợp xe hư nhiều lần một cách kỳ lạ như 
trong chuyến đi hôm nay. Cha sở Luca trầm ngâm suy nghĩ. Một lúc sau cha hỏi thêm: 

-  Có thể nào… cô Bảy đã biết được chúng ta đang đi đến gặp cô Sáu… không?      
Hết chị Hương nhìn chị Hải rồi tới chị Hải nhìn chị Hương, đột nhiên cả hai trả lời cùng 

lúc: 

-  Có thể…   
 (còn tiếp)  
 
(1) Trong thực tế, người nhẹ vía là người thường nhìn thấy bóng ma, hồn ma, trong lúc 

những người khác không thấy. Ma Văn Liêu được một sư phụ kể: Một hôm nhà có giỗ; trong 
lúc mọi người đang ngồi trong phòng khách nhìn ra đường qua một khoảng sân rộng, ngoài 
sân có đặt một bàn cúng vong hồn cô hồn, bỗng em trai út của thầy quả quyết đang thấy vài 
ba đứa trẻ mình trần, ốm đói, da ngâm đen như những đứa trẻ lang thang bụi đời đến bu quanh 
bàn cúng tay chỉ trỏ vào mâm đồ cúng vừa nói với nhau điều gì đó… một lúc sau bỏ đi… trong 
khi đó không ai trong số những người còn lại trong phòng khách nhìn thấy gì.        

(2) Xe gắn máy hiệu Honda, Sach hay Goebel…  kéo theo một chiếc thùng đủ cho 6 người 
ngồi, gọi là xe lôi thùng.  

 

 


