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MA VĂN LIÊU 
 

(tiếp theo) 
Cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa linh mục và pháp sư, phần 13 của kỳ 53. 
Cha sở Luca và hai phụ nữ đặt chân đến ngay trước cổng nhà cô Sáu chỉ chưa đầy 10 

phút sau khi rời bỏ chiếc xe lôi thùng. Cho tới lúc này, ba người mới dám tin chắc rằng, 
chuyến đi đã đạt đến đích, đã thành công… vì mấy ngày vừa qua tuy không ai dám nói ra, 
nhưng tất cả đều không tin lắm sẽ đến nơi do xảy ra quá nhiều sự quấy nhiễu của cô Bảy và 
đồng bọn. 

Đứng trước cổng, chị Hải đẩy cánh cổng bằng sắt bản to kiên cố. Cánh cổng không mảy 
may nhúc nhích. Những lần trước đến đây, hai phụ nữ nhớ rõ nhà cô Sáu không hề có cổng, 
lần này bỗng dưng lù lù hiện ra một chiếc cổng to đùng, cao kềnh, đen trũi và trông thật là 
lạnh lùng đến có vẻ như rất thù nghịch. Chiếc cổng hoành tráng và nghiêm nghị đã biến 
ngôi nhà thân thương trước đây giờ trở nên một biệt thự đầy xa cách; chiếc cổng còn khiến 
cho hai phụ nữ chột dạ, lòng nảy sinh bán tín bán nghi không biết có phải ba người đã đến 
lầm nhà ai với nhà cô Sáu, hoặc giả đúng là nhà cô Sáu nhưng Cô có sang nhượng cho ai 
khác để dời chỗ ở đi nơi khác hay không. Cả hai phụ nữ không ai bảo ai mà đồng thanh cất 
giọng kêu lớn tiếng:  

-  Cô Sáu ơi!... Cô Sáu!... 
Không có tiếng trả lời cũng chẳng có lấy một tiếng động nào đáp trả hay dội lại. 
Hai phụ nữ kêu dồn dập vài lần nữa nhưng chỉ được đáp lại bằng sự thinh lặng. Hai cô 

quay ra đoan chắc với cha sở rằng họ đã đưa cha đến đúng nhà của cô Sáu v.v… 
Hai phụ nữ lại kêu tiếp. Lại thinh lặng. 
Quá bồn chồn, hai phụ nữ đặt ra nhiều giả thuyết, nghĩ ra nhiều nghi vấn và cùng nhau 

tìm câu trả lời cho thỏa đáng, nhưng càng lúc càng rối dạ và thấp thỏm. 
Sự thinh lặng bao trùm từ ngôi nhà ra cho đến quang cảnh chung quanh bên vệ đường. 

Tất nhiên! Vì nhà cô Sáu nằm tách biệt khá xa với hàng xóm. 
Hai phụ nữ kêu tiếp thêm vài lần nữa trong khi cha sở Luca vẫn đứng yên, im lặng và 

điềm tĩnh chờ đợi. 
Không chịu nổi sự sốt ruột, chị Hải càu nhàu: 
- Đã hết sức khốn khổ mới đến được đây, vậy mà cũng còn chưa được êm xuôi… 
Chị Hương cũng bày tỏ sự thất vọng và hối tiếc cho chuyến đi. Họ còn càm ràm linh tinh 

đủ thứ khác nữa một lúc. Để đáp lại, cha sở Luca cười bảo: 
- Thì tôi đã nói với hai cô rồi! Chuyến đi mang một linh hồn về cho Chúa đâu phải dễ 

như đi ăn tiệc! Và tôi cũng vừa nói xong với các cô: Bây giờ mới là lúc bắt đẩu. 
Qua thái độ vui tươi, lạc quan đi kèm với nụ cười luôn sẵn sàng tươi nở trên môi của cha 

sở có sức mạnh mang lại sự bình an cho hai phụ nữ (1). Cha nói tiếp vẫn với nụ cười:   
- Nhưng chớ có lo! Hãy bình tĩnh đừng vội! Vì chuyện gì cũng có thời gian của nó. (2) 
Chị Hải hỏi cha sở: 



- Như vậy cha và chúng con còn phải đối mặt với nhiều gian khổ nữa phải không ạ? 
Cha sở nhẹ nhàng đáp: 
- Nhiệm vụ của hai cô là đưa tôi đến gặp cô Sáu. Nhiệm vụ của tôi là đưa cô Sáu về với 

Chúa. Bây giờ hai cô đã xong nhiệm vụ, còn tôi thì mới bắt đầu nhiệm vụ. Cho nên gian khó 
này có thể là gian khó cuối cùng của hai cô nhưng là gian khó khởi đầu cho nhiệm vụ của 
tôi. Vậy hai cô cứ an tâm và từ giờ hai cô chỉ có việc hỗ trợ tôi mà thôi. 

Hai phụ nữ nghe cha sở nói vậy thì an tâm và cứ kiên nhẫn kêu cửa. Họ định sẽ kêu hoài 
cho đến khi cô Sáu nghe mới thôi vì từ ngoài cổng nhìn vào, nhà cô Sáu vẫn mở toang mọi 
cánh cửa lớn nhỏ thì không có lý gì cô Sáu đi vắng; trừ khi chủ nhà là người khác; nhưng 
nếu vậy thì chủ nhà cũng phải ra… ít là để xem ai kêu cửa, kêu để làm gì và vui vẻ hoặc càu 
nhàu cho người gọi cửa biết vài thông tin chí ít cũng ra để đuổi khách đi cho rảnh. Cho nên 
chốc chốc hai phụ nữ lại kêu ầm lên: “Cô Sáu ơi… cô Sáu” mà chẳng ngại ngùng gì. 

… 
Qua 12 giờ trưa ít phút, ánh nắng của mặt trời chính ngọ chói chang chiếu thẳng xuống 

đầu ba người mà chung quanh lại không có lấy một bóng cây để tránh trú; ai cũng đổ mồ hôi 
nhễ nhại vì phải đứng ngoài nắng suốt hơn một giờ đồng hồ, khổ sở đến cùng cực. Trong 
tình thế này, thật không biết tính làm sao, ở lại tiếp để kêu cửa thì không biết có được hay 
không, đi về thì mất công toi “cả chì lẫn chài” nào mục đích của chuyến đi nào trùng trùng 
gian khó đã giang tay gánh chịu. Thật là “tiến thoái lưỡng nan”! Đến cha sở cũng còn không 
biết nên chọn hướng giải quyết nào. Đúng vào lúc ấy, khi mọi người đang cảm thấy vô vọng 
thì bất ngờ sau một tiếng kêu hú họa: “Cô Sáu ơi… cô có ở nhà không mà sao cô không lên 
tiếng vậy cô Sáu?”, trong nhà bỗng phát ra một tiếng động nhỏ. Hai phụ nữ được đà, đập 
mạnh tay vào cánh cổng và đồng thanh kêu lớn thêm một loạt nữa thì xuất hiện từ trong nhà 
bóng một người đi ra. Nhưng khi vừa ra tới hàng hiên thì mới hay người ấy không phải là cô 
Sáu, mà là một người đàn ông gầy gò ăn mặc theo lối cư sĩ (3). 

Đứng trên thềm nhà, người đàn ông hỏi vọng ra bằng một giọng rất gay gắt gần như là la 
mắng: 

- Ai đó? Làm gì mà ồn áo quá vậy? 
Chị Hải và chị Hương đua nhau đáp: 
- Chúng tôi là người quen muốn tìm cô Sáu. 
- Chúng tôi có hẹn với cô Sáu… 
Người đàn ông cáu kỉnh vặn vẹo cũng với cái chất giọng mắng mỏ: 
- Cô Sáu nào? Ở đây không có cô Sáu nào hết. 
Chị Hương dùng giọng nhỏ nhẹ để đối lại, đáp: 
- Dạ thưa anh, cô Sáu em cô Bảy thầy pháp đó! 
Người đàn ông im lặng.  
Chị Hải thấy nói bằng giọng nhỏ nhẹ có khả năng dễ thu phục người đàn ông cộc cằn thô 

lỗ này hơn, cho nên bắt chước chị Hương, chị Hải nói êm như ru: 
- Cô Sáu có ở nhà không hở anh? Chúng em từ xa đến muốn được gặp cô Sáu vì có 

chuyện gấp lắm anh ơi. 
Giọng người đàn ông nghe hơi bớt gắt gỏng hơn, tuy nhiên vẫn còn khó nghe lắm: 
- Cô Sáu đi vắng rồi. 
Chị Hải hỏi tiếp theo liền để ông ta không kịp suy nghĩ: 
- Khi nào cô Sáu về thưa anh? 
Người đàn ông định quay trở vào trong nhưng cũng cố trả lời: 
- Không biết!... Tôi không biết.  



Ông ta quay vào nhà thật, nhưng đi được vài ba bước, ông ta quay đầu lại, nói lớn: 
- Có thể vài hôm nữa mới về. 
Chị Hải tranh thủ: 
- Em Bồ-rằng có ở nhà không hở anh? –chỉ Hải giở giọng nịnh bợ- Anh là người tu 

hành đắc đạo, xin làm ơn cho chúng em gặp em Bồ-rằng cũng được! 
Từ cổng vào đến ngôi nhà cách xa dễ chừng có tới vài chục mét, vậy mà khi người đàn 

ông dịu giọng, cha sở và hai phụ nữ vẫn nghe rõ mồn một như nghe tiếng nói của một người 
có luyện nội khí: 

- Nó ở với cô Bảy, không có ở đây từ lâu rồi. 
Khi người đàn ông vào khuất hẳn bên trong phòng khách, chị Hải khẳng định: 
- Nếu ông ta nán lại thêm chút nữa, chắc chắn chị em mình sẽ lôi được ông ta ra cổng 

để nói năng cho ra chuyện… đàn ông nào mà không chịu ngọt! 
Với những mẫu trao đổi trên, cha sở và hai phụ nữ cũng không thể biết được thêm gì hơn 

ngoài thông tin cô Sáu đi vắng và mãi đến vài hôm nữa mới trở về; tuy vậy, cũng không thể 
biết chắc thông tin ấy là những thông tin giả. Cha sở Luca phán đoán: 

- Cô Bảy nhiều lần chặn đường cản lối chúng ta, chặn đường cản lối mãi không được 
thì nay chặn cửa. Đó là trò con nít. (4) 

Ngài đưa ra quyết định:  
- Đã lặn lội đến đây với nhiều gian khó thì đừng hòng chúng ta ra về cách uổng công… 
phải ở lại cho đến khi gặp được cô Sáu mới thôi. Bây giờ chúng ta chiến đấu đến cùng. 
Một người đi trở về chợ mua đủ thức ăn nước uống và đồ dùng cho một tuần, một người 
ở lại với tôi; cứ 15 phút lại gọi ầm lên một lần. 
Hai phụ nữ nhanh chóng hiểu ý cha sở. Chị Hương tình nguyện: 
- Con sẽ đi mua những gì cần dùng suốt một tuần cho ba người.  
Cha sở móc ví lấy tiền trao cho chị Hương, chị Hương ngần ngại khi thấy cha sở tốn 

tiền. Cha sở dúi tiền vào tay chị và nói: 
- Hãy chuẩn bị mọi thứ cho một cuộc cắm trại ngay tại đây! Đừng tiếc tiền! Giá một 

linh hồn không thể rẻ. 
Chị Hương lội bộ đi về chợ Xà Tón. 
Trong lúc đó, chị Hải chốc chốc lại gọi cửa: 
- Cô Sáu ơi… cô Sáu!   
Khi thì: 
- Cô Sáu ơi… Cô có ở nhà không cô Sáu? 
Có lúc chị Hải còn giở giọng não nuột kêu: 
- Cô Sáu ơi… Có cha sở đến với cô nè cô Sáu…  
V.v… 
Khoảng 2 giờ sau, chị Hương về tới trên một chiếc xe lôi thùng, chiếc xe này khác hẳn 

hai chiếc xe trước.  
Chị Hải cùng với người lái xe lôi thùng vui tính giúp chị Hương căng một tấm poncho 

(bạt) nhà binh làm lều trại ở sát ngay bên cạnh cổng, rồi bày biện thức ăn, nước uống cùng 
những vật dụng sinh hoạt nhà binh (5), họ còn giăng cho cha sở một chiếc võng nhà binh 
khổ rộng với cả mùng mền đi liền võng để cha ngủ riêng một góc khi đêm về. Nói theo 
thuật ngữ thời chiến lúc bấy giờ là cha sở và hai phụ nữ “cắm trại trăm phần trăm” với lực 
lượng hậu cần là anh thương phế binh lái xe lôi thùng lanh lợi, dễ tính và vui tính nhận lời 
cứ mỗi sáng, chiều… đến châm thêm nhu yếu phẩm cho mọi người với mức “lương thỏa 
thuận”. 



Thỉnh thoảng vừa nhác thấy người đàn ông thấp thoáng hay lấp ló trong nhà nhìn ra lán 
trại, chị Hải chị Hương chộp ngay cơ hội lập tức kêu to bằng một giọng não nùng ai oán: 

- Cô Sáu ơi… Cô Sáu 
- Cô Sáu nỡ để cha sở và chúng em thế này sao cô Sáu… 
- Cha sở đến tức là Chúa đến nhà cô đó cô Sáu ơi!   
Tội nghiệp! Cứ mỗi khi vừa nghe như vậy, người đàn ông vội thụt đầu vào nhà cho lẹ để 

khỏi bị “ăn vạ”. 
 (còn tiếp) 
 
 
(1) Dân gian có câu: “Vàng ngâm xuống nước cứ tươi, anh hùng lâm nạn cứ cười cứ 

vui”. Quả cha sở Luca đúng câu ca dao mô tả! 
(2) “Chuyện gì cũng có thời gian của nó”. Câu nói nghe tưởng tầm thường, nhưng nó 

lại chứa nhiều ý tưởng. Ý tưởng Chúa an bài (tất cả mọi việc, không có việc gì nằm ngoài 
sự an bài của Chúa); ý tưởng thời gian là không gian (hay ngược lại: không gian là thời 
gian); ý tưởng động tĩnh (Lão tử nói: “cử động thì thắng được lạnh, nhưng yên tĩnh thì 
thắng được nóng; vậy cứ an tĩnh thì mọi vật sẽ đâu vào đấy”). 

(3) Cư sĩ: người tu tại gia không nhất thiết thuộc về tôn giáo nào, với quần áo bà ba, 
cùng màu lam hay nâu.   

(4) Những gì cha sở Luca nói ra, đều có ý nói cho cả cô Bảy và đồng bọn nghe. Bởi vì 
cha không bao giờ quên bọn họ luôn theo dõi cha sát nút. 

(5) Thời chiến bấy giờ đâu đâu cũng bày bán đầy dẫy vật dụng do binh lính lãnh phần 
dùng không hết bán lại cho thương buôn với giá rẻ: nào mùng, mền nhà binh, ly tách chén 
muỗng nồi chảo nhà binh, lương thực nước uống bánh kẹo thuốc lá nhà binh, võng, khăn, 
balô, áo lạnh áo mưa y phục giày vớ… nhà binh. Tất cả gọi chung là hàng quân tiếp vụ.     


