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MA VĂN LIÊU 

 

Cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa linh mục và pháp sư. Phần 17 của kỳ 53.  

 

Ông chủ nhà không hiểu rõ tình hình chung quanh cô Sáu, cũng không biết gì về cô Bảy v.v… 

cho nên mặt ông cứ thừ ra suy nghĩ… thấy vậy, cha sở tóm tắt toàn bộ sự việc cho ông nghe và sau 

khi nhận thấy ông đã hiểu, cha sở Luca quay lại nói với bà vợ của ông: 

-  Nói đúng ra, các người mới chính là những kẻ xâm phạm tự do của cô Sáu (1). Hãy “chơi” 

cho công bằng đi! Được không? Nghĩa là các người có ngon thì đừng cản trở! Hãy để cô Sáu được 

tự do gặp tôi xem Cổ muốn gì. 

Vợ ông chủ nhà nói oang oang: 

- Lão già mắc dịch! Lão già khốn kiếp… (thêm một tràng dài những câu chửi tục thô bỉ) Ông 

định giở trò lừa gạt chúng ta (2) đó à? Nếu chúng ta chơi trò công bình, điều gì bảo đảm rằng ông sẽ 

không dùng sức mạnh của Ông Chúa đuổi chúng ta khi ông gặp được cô Sáu? 

Cha sở Luca đứng phắt dậy, trừng mắt, chỉ thẳng vào mặt người đàn bà và lớn tiếng mắng: 

- Hỗn láo!... Các người dám xúc phạm đến một người đã được chịu phép rửa tội trở nên con cái 

Chúa như tôi hay sao? Nếu còn chửi rủa tục tằn như thế tôi sẽ không nói chuyện với các người. Ông 

Lực Lượng nói chuyện với tôi bằng sự kính trọng, còn các người, các người là ai mà dám ăn nói hỗn 

láo với tôi? 

Người đàn bà đầu bù tóc rối cúi gằm mặt xuống và lặng thinh khi bị cha sở mắng.   

Phải mất một lúc lâu sau cha sở Luca mới nguôi giận và nói tiếp: 

-  Tôi sống đơn sơ và chân thật từ nhỏ, không biết mưu mô lừa gạt ai. Vả lại 3 ngày qua tôi đã 

không cậy nhờ sức mạnh của Chúa. Nếu trong những ngày ấy tôi cậy nhờ đến sức mạnh của Chúa, 

liệu các người có còn ở đây để trả treo với tôi hay không? (3) 

Bà chủ nhà ngập ngừng: 

-  Vậy tại sao… lúc vừa bước vào nhà này, ông cầu nguyện liên hồi kỳ trận?   

Cha sở cười khảy: 

-  Tôi vốn như vậy. Vả lại, các người vô hình và ẩn nấp, tôi cầu nguyện chỉ là để tự vệ. (cha sở 

nói như vậy cốt để thăm dò) Nếu từ khi bước vào nhà này đến giờ mà không cầu nguyện liên lỉ, tôi đã 

ăn trúng bả (4) các người bỏ trong thức ăn, nước uống, áo quần… để hại tôi. 

Cha sở Luca nói không sai. Vì bị “điểm trúng huyệt” cho nên bà chủ nhà không nhảy đong đỏng 

lên (giãy nảy) mà chỉ im lặng rồi lảng tránh bằng cách nói sang chuyện khác: 

-  Muốn “chơi” cho công bình thì ông phải công bình trước, tức là từ lúc này trở đi, ông phải 

cam kết: một là không dùng sức mạnh của Ông Chúa (5), hai là không được cầu nguyện liên tu bất 

tận, ba là không được dùng đến cây thánh giá, xâu chuỗi (tức cỗ tràng hạt) 

Cha sở suy nghĩ một lúc về những điều kiện của bà chủ nhà (tức là của cô Bảy và đồng bọn nói 

qua miệng của bà chủ nhà) vừa đưa ra. Cha lặp lại 3 điều kiện ấy một lần rồi gật đầu cam kết:  

-  Được! Dù các người chẳng có quyền gì để đặt điều kiện, dù lẽ ra các người phải tránh xa cô 

Sáu ngay… nhưng tôi đã nói chúng ta đã “chơi” thì phải “chơi” cho công bình, vậy nên tôi cũng đặt 

điều kiện lại cho các người… 



Suy nghĩ một lúc cha sở nói: 

-  Các người đặt ra cho tôi 3 điều kiện, nhưng tôi, tôi chỉ đặt cho các người một điều kiện duy 

nhất mà thôi: đó là các người phải tôn trọng sự tự do của cô Sáu. 

Ông chủ nhà đang lặng im theo dõi câu chuyện, nhưng khi nghe cha sở chỉ đặt có một điều kiện 

duy nhất (6) ông nhìn cha sở với vẻ lo lắng. Cha sở hiểu ý ông nên nói thêm: 

-  Nếu các người không tôn trọng sư tự do của cô Sáu bằng cách này hay cách khác, tôi sẽ không 

giữ 3 điều kiện do các người đưa ra.   

Bà chủ nhà im lặng. 

Khoảng 30 giây sau đó, bà buông mình nằm vật xuống giường nghe đến “rầm” một tiếng. Cha sở 

nói với ông chủ nhà:  

-  Âm binh của cô Bảy đã rời khỏi xác của chị nhà rồi. 

Ông chủ nhà vội bước vào bên trong căn buồng, ông kêu tên vợ vài tiếng nhưng bà vợ ông cứ 

nhắm nghiền đôi mắt, không trả lời. Cha sở trấn an:  

-  Chị nhà sẽ ngủ một giấc ngon lành cho đến sáng. Sáng mai, ông có hỏi gì thì chị nhà cũng sẽ 

không trả lời được, vì chị nhà có hề biết đã xảy ra chuyện gì đâu! 

Cha sở và ông chủ nhà chuyện trò thêm một lúc nữa rồi cả hai đi ngủ, riêng cha sở ngủ để lấy sức 

chuẩn bị cho ngày mai, một ngày hứa hẹn cuộc đấu trí gay go giữa cha sở và cô Bảy.. 

… 

Trong lúc ấy, ở sân nhà cô Sáu, đám lính dân vệ chưa được lệnh của ông trưởng ấp thì chưa anh 

nào dám rời khỏi “nhiệm sở”; “nhiệm” của đám lính lúc này là “bảo vệ hiện trường “ “truy tìm nghi 

phạm”… tức canh gác ngôi biệt thự và bắt giữ người đàn ông bí ẩn và hung tợn, một đối tượng xem 

ra rất mơ hồ gần giống với “sản phẩm của người giàu trí tưởng tượng”; còn “sở” là sân nhà cô Sáu 

rộng lớn đến trống trải vô biên tha hồ nằm lăn nằm lóc. 9g30 tối càng ở sâu trong chốn thôn quê, bầu 

không khí càng vắng lặng, vắng lặng đến hoang sơ tĩnh mịch, vắng lặng hoang sơ tĩnh mịch đến dễ 

chán, dễ chán sinh buồn ngủ, đã vậy trời còn tối mịt, một ít ánh sáng le lói của ngọn đèn dầu hắt ra từ 

bên trong nhà cô Sáu thật chẳng là gì so với bóng đêm đen thui đặc quánh ở ngoài trời… tuy vậy 

cũng nhờ chút ánh sáng hiếm hoi đó mà thấy được đám lính nằm chỏng chơ mỗi anh một góc ngủ 

ngáy khò khò, để lại một anh ngồi thu lu ôm súng gác cho mấy anh khác ngủ. 

Bên trong nhà cô Sáu, các phụ nữ trong xóm vẫn cứ nấn ná ở lại nhất là do thấy cô Sáu ngày càng 

tỉnh táo dần để mong nghe được từ miệng cô Sáu những thông tin chấn động như ai bắt trói và nhốt 

cô Sáu, trói và nhốt để làm gì, người đàn ông bí ẩn và hung hãn là ai? Vân vân… Nói chung, chuyện 

gì xảy ra với những hiện tượng kỳ lạ? Ở thôn quê người ta ngủ rất sớm, nhưng khi cần thức, họ cũng 

thức rất lỳ; thức hết đêm này qua đêm khác mà “không thành vấn đề”. Cũng ở thôn quê, người ta 

thèm nghe tin tức, thèm xem biến cố… mà vì thiếu thốn hoặc không có tin tức gì quanh năm suốt 

tháng, cho nên việc thức một đêm để biết chuyện chung quanh cô Sáu, thật đáng thức lắm!  

 Thỉnh thoảng chị Hải và chị Hương thay nhau gọi cô Sáu vài tiếng để thăm dò xem cô Sáu tỉnh 

hẳn hay chưa. Các phụ nữ khác nói chuyện mãi cũng dần hết chuyện, mỗi người đành chỉ biết ngồi 

mỗi người một góc, mắt lim dim trong trạng thái nửa thức nửa ngủ…   

Giữa khuya, không gian đang chìm đắm trong sự yên tĩnh gần như tuyệt đối, mọi người đang có 

mặt trong căn biệt thự bỗng giật thót và hoảng hốt lên vì một tiếng thét đinh tai nhức óc tựa hồ như 

xé toạt màn đêm và sự tĩnh lặng: 

-  Trời đất ơi!... Em còn đến đây để làm gì nữ…a… h… ả… ả…? 

Tất cả phụ nữ đều choàng dậy và quá sức bất ngờ khi nhận ra tiếng hét thất thanh ấy phát ra từ cô 

Sáu với cảnh tượng họ không thể ngờ đó là cô Sáu đã tỉnh hẳn lại từ lúc nào, vừa rời khỏi giường, 

đứng thẳng dậy, tiến ra khỏi phòng vừa la hét như một người đàn bà đang trong cơn giận dữ tột độ.     

Tất cả phụ nữ bàng hoàng chưa biết làm gì chỉ biết nhìn theo cô Sáu đang nhanh nhẹn và linh 

hoạt tựa người chưa từng bị thuốc mê, Cô hét lớn thêm một lần nữa khi đã bước ra khỏi phòng ngủ: 

-  Em hành hạ chị như vầy chưa đủ sao hả Bảy? 



Cô Sáu đi ra giữa nhà, tận phòng khách đang mở toang cửa.   

Chị Hương và chị Hải cùng các phụ nữ tỉnh táo hơn. Lúc đầu ai cũng tưởng cô Sáu lại bị biến 

chứng, bị mê sảng hơn hay đã hóa điên hóa dại vì thuốc mê; nhưng khi nhìn theo hướng cô Sáu đi ra 

và nhìn theo ánh mắt của Cô, mọi người đều có cảm giác sợ hãi khi nhìn ra cửa thấy một bóng đen 

của một người đang đứng lù lù ở ngưỡng cửa. Sau vài giây thất kinh hồn vía vì sợ hãi, một số người 

nhận ra bóng đen ấy là cô Bảy, nữ pháp sư (7) em ruột của cô Sáu. Cô Bảy đứng sừng sững, lặng im 

không nói, trừng trừng nhìn chị mình. 

Chị Hương và chị Hải nhận ra ngay cô Bảy nhờ vóc dáng đặc biệt cao, gầy, xương xẩu và khô 

như một xác ướp với mái tóc vừa ít vừa bới cao, nhưng đáng sợ hơn, trong bóng tối mờ mờ, đôi mắt 

lé (lệch nhãn cầu) của cô Bảy mở to thồ lộ và lom lom nhìn thẳng cô Sáu.   

Khi còn cách cô Bảy vài mét, cô Sáu đổi giọng hung hãn hơn, đuổi cô Bảy: 

-  Bây giờ thì mày định đến đây để giết tao chắc?... Nếu muốn giết thì giết đi! Còn nếu không thì 

mau đi ra khỏi nhà tao!  

Cô Bảy không trả lời, không đi ra khỏi nhà cũng không động đậy hay nhúc nhích mà chỉ đứng 

yên nhìn chị mình.  

Các phụ nữ cảm thấy bớt sợ hơn nhờ nghe cô Sáu mắng và đuổi cô Bảy đi bằng một giọng nói 

tỉnh táo, có ý thức và quyết liệt. Họ tỉnh táo dần dù không ai dám nhúc nhích.  

Thấy cô Bảy không nhúc nhích, cô Sáu quát lớn: 

-  Đứng đó làm gì?     

 (còn tiếp) 

 

(1)  Chúa ban sự tự do cho loài người và Chúa luôn tôn trọng tự do ấy. Còn ma quỷ, không có gì 

để cho loài người mà còn tìm cách lấy đi kể cả xâm phạm sự tự do rất quý giá mà Chúa ban cho loài 

người. Lời thánh Phêrô: “Anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ là thù địch của anh em, 

như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé” (1Pr 5,8). 

(2)  Danh từ “chúng ta” có lẽ ám chỉ số đông và có lẽ thay cho danh từ “chúng tao”. Đồng thời, 

bậc thánh nhân, hiền nhân hay quân tử không bao giờ dối gạt ai cho dù cần phải dối gạt ma quỷ.  

(3)  Người có đức tin vững mạnh không hễ lúc nào cũng kêu Chúa ầm ĩ cả lên, vì họ tin mọi việc 

đều đã được Chúa an bài và vì họ tin rằng mọi người không ai ở đâu, làm gì… ngoài tầm mắt của 

Chúa. 

(4) Bả: là thuốc độc dùng để đánh bẫy. Cha sở Luca tránh được bả của cô Bảy nhờ luôn cầu 

nguyện. 

(5) Sau này cha sở Luca giải thích “không dùng sức mạnh của Ông Chúa” nghĩa là không lấy 

danh, không kêu tên Chúa mà xua đuổi ma quỷ. Vì bất kỳ Kitô hữu (người đã lãnh phép rửa tội) nào, 

nhất là những Kitô hữu sống thực thi Lời Chúa, khi kêu tên Chúa, lấy danh Chúa… đều có thể xua 

đuổi được ma quỷ và tà thần. 

(6) Ý của ông chủ nhà là: tại sao cha sở Luca chỉ đưa ra có 1 điều kiện, trong khi cô Bảy và đồng 

bọn có thể hãm hại cha sở bằng nhiều thủ đoạn. Tuy nhiên ông không thể ngờ rằng, với chỉ 1 điều 

kiện, nhưng bao gồm nhiều điều kiện khác ở bên trong; vì vậy điều kiện cha sở đưa ra rất khó giữ và 

rất dễ bị cha sở bắt bí, thí dụ không thể quy định sự tự do đến đâu, ra sao và hình thái nào… khi 

người đang ở trong cảnh tự do có thể không thấy tự do, khi người đang ở trong cảnh mất tự do có thể 

thấy mình rất tự do v.v… Nói chung, sự tự do rất khó quy định, vì tự do là thực tại thuộc lãnh vực ý 

thức. 

(7) Pháp sư cao hơn thầy bùa thầy ngải; có người cho pháp sư là phù thủy.        

 


