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MA VĂN LIÊU 

 

Cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa linh mục và pháp sư, phần 26 của kỳ 53.  

 

Bà chủ nhà vẫn gắt gỏng:  

- Ông từ xa đến đây để làm gì? Không phải để rửa tội cho Cổ sao? Bây giờ thì Cổ đã được rửa 

tội, sao ông không về đi cho rồi, còn nấn ná ở đây làm chi?   

Cha sở quật ngược: 

- Á à! Không phải Các người ngăn tôi rửa tội cho cô Sáu hay sao? Bây giờ Cổ đã được rửa tội, 

Các người thúc ép tôi về làm chi? 

Bà chủ nhà nổi cơn lôi đình: 

- Mẹ cha! Để Chúng ta không còn thấy cái bản mặt khó ưa của ông ở đây nữa! Đây là lãnh địa 

của Chúng ta… 

Bà chủ nhà còn quát tháo nhiều lời nữa nghe đinh tia nhức óc. 

Cha sở biết ma quỷ khôn ranh hơn loài người; đã từ rất lâu ngài biết những gì ma quỷ nói ra thì 

không thể tin vì Chúa dạy: “…có thì nói có, không thì nói không; nói thêm thắt là do sự dữ mà ra" 

(1); đàng khác, thánh Phêrô từng cảnh báo: “…vì ma quỷ, thù địch của anh em, như sư tử gầm thét, 

rảo quanh tìm mồi cắn xé” (2). Sự gian dối và thù nghịch là 2 điều khiến cha sở Luca không thể tin 

lời Chúng nói: “cô Sáu đã được rửa tội”; vì nếu có thực như thế thì cô Sáu chỉ được rửa tội bằng 

lửa, tức do lòng quá ước ao –lòng ước ao được ví như lửa đốt- mà được Chúa Thánh Thần thanh 

tẩy; hai phụ nữ chắc chắn không dám làm gì khi chưa có ý kiến của cha huống chi là dám rửa tội 

cho cô Sáu.  

Dự tính sẽ không đối thoại với bà chủ nhà, nhưng cha buộc phải nói: 

- Về hay không về là quyền của tôi. Các người không thể đuổi tôi, nhất nữa khi nhiệm vụ của 

tôi đã nhận lãnh trước mắt Chúa chưa hoàn thành. 

Nói xong, cha đứng lên rời khỏi ghế và tiếp: 

- Bây giờ tôi đến với cô Sáu đây! 

Nói xong cha sở Luca đi vào trong nhà gặp ông chủ nhà giây lát.  

… 

Trở lại nói về cô Sáu và hai phụ nữ, khi trời bắt đầu sáng hẳn, tính từ khi cha sở đến và giải 

thoát cho đám lính dân vệ, rồi cha đi vào sân trừ khử yêu tinh… cho đến lúc đột ngột quay ra trở 

về nhà ông chủ nhà… cô Sáu và hai phụ nữ hoàn toàn không hay biết gì, vì cả ba đều ngủ mê ngủ 

mệt do đã thức trắng đêm, -chưa biết chừng- có thể ba người ngủ vùi là do cô Bảy bức hại họ. Ngủ 

say cho đến quá trưa, ba người mới thức dậy thì lúc này cô Bảy đã rời khỏi nhà. 

Cô Sáu thức trước, chờ cho cô Hương thức sau, rồi cô Hải dù chẳng ai gọi, cũng tự động thức 

dậy theo. Nhìn thấy nhà cửa vắng tanh, im lặng bao trùm, nhìn ra ngoài xa kia chỉ thấy có vài bóng 

người thấp thoáng ở bên ngoài cổng, cô Sáu hỏi hai phụ nữ: 



- Tại sao không thấy ông cố đến hả hai em? 

Chị Hải suy nghĩ một vài giây, trả lời: 

- Thưa Cô! Chưa thể đến được thì ông cố mới không đến. Ba cha con chúng em đến đây là vì 

Cô mà! Xin Cô cứ yên tâm chờ đợi! 

Chị Hương tiếp lời: 

- Cha sở khôn ngoan, ý tứ và cũng rất giữ lời Cô ơi! Em nghĩ, rồi cha sẽ tới giúp Cô dù phải 

bằng mọi cách. 

Ba người nhìn quanh không thấy còn có người hàng xóm nào ở lại với họ nữa, liền rủ nhau 

xuống nhà bếp nấu cơm để ăn trưa, vì ai cũng cảm thấy đói. 

Tranh thủ lúc cô Sáu và chị Hương lui cui nấu nướng, chị Hải rảo một vòng quanh nhà. Cảnh 

quang bừa bộn khác thường làm chị tò mò đi dần ra đến cổng. Cổng không cài then, chị thấy vài 

người dân địa phương hé cổng hỏi chị: 

- Sao rồi cô? Cô Sáu có sao không?  

- Cô Sáu có đang ở trong nhà không? 

- Tại sao đang thắng, ông cha đạo bỗng bỏ đi đâu mất? 

- Rồi cô Bảy cũng bỏ đi tuốt! Vậy là ai thắng ai thua? 

Họ còn đặt ra nhiều câu hỏi khác nữa. 

Chị Hải bất ngờ và sửng sốt trước nhiều câu hỏi. Chị không trả lời và đòi những người hỏi chị 

nói rõ xem chuyện gì đã xảy ra từ sáng tới bây giờ. Chị Hải bước hẳn ra ngoài đường vì mời mãi 

mà người dân không dám vào bên trong sân nhà của cô Sáu, thậm chí không dám bước qua khỏi 

cổng. Khi tất cả đã ở hẳn ngoài đường, cùng ngồi bên vệ đường, người dân địa phương háo hức 

đua nhau kể cho chị Hải mọi diễn biến vừa qua với lòng khâm phục và ngưỡng mộ cha sở hết mức 

với lòng ước muốn sao cho cha sở thắng cô Bảy… Đến lúc này chị Hải mới rõ đã xảy ra bao nhiêu 

là việc vừa lớn vừa lạ hồi sáng này trong lúc cô Sáu và hai chị ngủ say.  

Cuộc nói chuyện giữa chị Hải với các người dân tò mò hóa ra giúp chị hiểu thêm nhiều chuyện, 

ngược lại, người dân chẳng biết thêm được gì ở chị ngoài việc chị cho biết cha sở Luca là ai, từ 

đâu đến và mục đích của cha sở đến đây chỉ là để rửa tội cho cô Sáu và để đưa cô Sáu vào đạo 

Công giáo theo lời cô Sáu yêu cầu. 

Qua chị Hải, những người dân thấy mọi việc trở lại bình thường, cho nên họ lục tục kéo nhau 

về nhà sau đó. Con người đời nào cũng đói thông tin, thèm thông tin, cho nên đôi khi đói qúa, thèm 

qúa, người ta dám bỏ thời gian cả một ngày để săn thông tin. 

Khi những người dân đã về hẳn, chị Hải nhìn hết một lượt khung cảnh sân, nhà của cô Sáu, 

tưởng tượng “đoạn phim” mà những người dân hiếu kỳ vừa kể, chị tiếc mình không được chứng 

kiến, nhưng bù lại, lòng chị càng tin cha sở và tin đạo Chúa nhiều hơn, tin nhiều đến nỗi chị quyết 

định khi trở về nhà, sẽ đưa chồng con và cả dòng họ bên chị lẫn dòng họ nhà chồng phải gia nhập 

đạo Công giao.   

Chị Hải hối hả vào nhà kể cho cô Sáu và chị Hương nghe tất cả mọi điều đã được nghe. Cả ba 

đều có cảm tưởng như nghe chuyện thần thoại, chuyện ở đẩu ở đâu nhưng cũng vừa tiếc rẻ vì họ 

không được chứng kiến, thế là cả ba càng phấn khích, càng mong ngóng cha sở Luca đến để rõ 

thực hư. 

Biết rất rõ tính khí em gái của mình là cô Bảy, cho nên đang vui bỗng cô Sáu sa sầm nét mặt; 

cô nghĩ: không biết chuyện gì sắp xảy ra tiếp theo, và khi chuyện gì đó mà xảy ra thì chắc chắn 

phải lớn hơn chuyện vừa được nghe kể. Cô Sáu nói với hai phụ nữ: 

- Chị đang lo không biết rồi sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Tính của “con Bảy” không chịu nhịn thua 

ai bao giờ. Nếu nó có mặt ở đây giờ này, có lẽ chị đỡ lo hơn là bỗng dưng nó biến mất đi đâu... 

Cô Sáu lắc đầu than thở: 



- Ôi! Chỉ vì chị mà mọi người phải bận rộn và bận tâm.  

Chị Hải và chị Hương an ủi cô Sáu vài câu, nhân tiện hai chị dò xem cô Sáu có nghĩ ra được tại 

sao theo lời kể, cha sở đang thắng cô Bảy, cha đã vào gần tới nhà bỗng lại rút lui, như vậy có phải 

vì cô Bảy quá mạnh hay không. Cô Sáu lắc đầu tỏ vẻ không thể hiểu, chỉ biết rằng -cô Sáu tiết lộ- 

cô Bảy “chơi” (giao du) với cả những hạng ma quỷ. Nói đến đó cô Sáu chép miệng lo lắng:  

- Cái “con này” –ám chỉ cô Bảy- nó đi đâu và sắp làm gì nữa đây?  

Từ phấn khích giờ đây cả ba phụ nữ lo sợ.  

Cùng với cảnh nhà im ắng khác thường, sự im ắng không như mọi khi vào những ngày thường 

cô Sáu ở một mình một biệt thự tênh hênh trống hoác. Sự thinh lặng bây giờ là khác hẳn, sự thinh 

lặng này hình như đang ẩn chứa một điều gì đó rất lạ. Thông thường trước mưa to gió lớn, bão 

giông lũ quét, sấm động núi lở hay động đất núi lửa hoặc sóng thần lốc xoáy v.v… luôn có một 

khoảng lặng im “chết người” báo trước; trên ao xoáy, vực nước xoáy vô cùng nguy hiểm cho tàu 

bè luôn có một bề mặt nước biển hoặc nước sông đang trập trùng phong ba sóng vỗ, bỗng bằng 

phẳng lặng yên lạ thường; trước cơn bạo bệnh đột phát là sự bình an thư thái không ngờ; trước khi 

bị xử tử, tử tù được ăn ngon; trước cơn khóc lớn, đứa bé thường bị kích ngất đến lặng khẽ vài giây 

v.v… quy luật trời đất luôn là thế. Nỗi lo lắng của cô Sáu hoàn toàn có cơ sở cho nên dần dần 

truyền, lây sang hai phụ nữ làm cho họ cũng lo như cô Sáu; cả ba người lo đến nuốt không trôi 

miếng cơm ăn với khô cá lóc nướng. 

  

Vài lời của tác giả Ma Văn Liêu: Người đọc đã “đi” được nửa đường câu truyện “Cuộc đối 

đầu không khoan nhượng giữa linh mục và pháp sư” hẳn thấy rằng, câu truyện có vẻ hoang đường 

hay ít ra, có một ít chi tiết có vẻ không thật. Sở dĩ có như thế là vì ngay cả tác giả khi viết xuống, 

cũng cố miêu tả sao cho có thật –không phải vì truyện khó tin mà vì truyện xảy ra lạ lùng đến khó 

tin đối với người ngày nay- Nhưng nếu ngược thời gian quay về quá khứ với Chúa sinh ra, thiên 

thần ca hát, với các thánh làm phép lạ, với ma quỷ chọc trời khuấy nước ban ngày ban mặt v.v… 

thì vào những thập niên 40 của thế kỷ trước, lúc chưa có nhiều ánh sáng đèn điện, ánh sáng khoa 

học và công nghệ, ánh sáng của sự đông người (nơi nào cũng có người ở hay qua lại với đủ loại xe 

cơ giới và tiếng ồn), ánh sáng của duy lý lẫn sự hoài nghi… thì bóng tối của các hiện tượng lạ hẳn 

phải thống trị.  

Ghi lại thành truyện những gì linh mục thánh thiện Albeza (cha sở Luca) kể không để nghiên 

cứu, nhưng để thông tin cho nhau những chân lý tiềm ẩn bên trong để chúng ta cùng học hỏi và 

suy nghĩ.     

    

Lúc này vào khoảng hơn kém 13g, tức 1 giờ trưa ở trong nhà của cô Sáu. Trước mối lo ngại 

không biết chuyện gì sắp xảy đến, trong số 3 phụ nữ, chị Hương bây giờ là người mạnh mẽ nhất vì 

chị có đức tin, nhưng vì đức tin của chị là đức tin của một Kitô hữu trung bình –không sốt sắng 

cũng không quá nguội lạnh, giữ đạo chứ chưa sống đạo- cho nên không giúp cho cô Sáu và chị Hải 

bớt sợ được bao nhiêu, vì chính chị cũng còn sợ thót tim khi nghe cô Sáu nói:“con Bảy đang sắp 

làm chuyện động trời gì đây…” cũng phải! Hai con gái của chị vừa qua được cơn nguy nan thoát 

khỏi tay các vong, theo lẽ chị phải tin Chúa hơn lên, đàng này, giống như một số Kitô hữu, càng sợ 

ma quỷ hơn, sợ đến mức cứ hướng về Chúng mà không tin Chúa cho đủ. 

(còn tiếp) 

 

(1)  Mt 5,33-37 

(2) 1 P 1,8  

 


