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MA VĂN LIÊU 

 

Cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa linh mục và pháp sư, phần 21 của kỳ 53.  

 

Đảo mắt nhìn qua một lượt khắp khoảng sân rộng trước ngôi biệt thự của cô Sáu, cha 

sở Luca thấy đám lính dân vệ vẫn còn nằm ngổn ngang trên khắp mặt sân, trong trạng 

thái ngủ mê ngủ mệt dưới ánh nắng chói chang và với một vẻ gì đó không bình thường. 

Cảm thấy hơi tội nghiệp nên đang đi vào nhà đã gần một phần năm đoạn đường, cha sở 

quay ngoắc đi ngược trở lại về phía cổng để đánh thức anh lính ngồi gác ở gần cổng; cha 

chạm tay vào vai anh lính, nhỏ nhẹ bảo: 

- Anh lính ơi! Dậy! Dậy đi và kêu anh em thức dậy về nhà! Bây giờ không còn cần 

phải canh, phải gác… gì nữa rồi! 

Có vẻ như anh lính gác cổng được cha sở Luca đích thân chạm tay vào vai đánh thức, 

cho nên anh mới thoát ra được khỏi giấc ngủ nặng nề, vì từ sáng sớm cho đến bây giờ, 

với đủ thứ tiếng ồn nhất là tiếng ồn của đám đông tụ tập, khua khoắng, chuyện trò, cười 

đùa, la ó, đập cổng rầm rầm… anh vẫn ngủ khò ngay bên cạnh nhiều thứ tiếng ồn ấy, 

không sao nhướn mắt thức dậy nổi, đủ hiểu đó là giấc ngủ không bình thường. 

Anh lính gác cổng đứng lên với gương mặt vô hồn lạc phách như đang còn ở trong 

mộng mị; ít giây sau anh nhìn cha sở Luca, nhìn ra đám đông đang cười cợt, châm chọc 

và chế giễu anh bằng những lời tếu táo, nhìn vào nhà rồi nhìn quanh sân… ý thức dần dần 

hồi phục, anh liền đâm đầu chạy đi đánh thức đồng đội đang nằm lăn lóc khắp nơi.  

Các anh lính, anh nào cũng vậy, khi được đánh thức đều nhanh nhẹn giống nhau: lồm 

cồm bò dậy dù đang ở trong trạng nửa tỉnh nửa mê, cho nên gương mặt rất ngơ ngác, sợ 

sệt, rồi vội túm tụm súng ống, băng đạn, áo xống, nón giầy, vật dụng linh tinh như giây 

thắt lưng, đèn pin, hộp quẹt, gói thuốc lá, bi đông, ca để uống nước… vương vãi tùm 

lum.  

Tuy nhiên không thể hiểu nổi tại sao và ai khiến ra nông nỗi! Khi cả tiểu đội lính dân 

vệ nghe tiếng còi tập họp của anh tiểu đội trưởng đang có mặt trong số họ, theo thói quen 

nghiêm chỉnh chấp hành hiệu lệnh bằng cách mau mắn đứng vào hàng… thì cả đám bỗng 

phát hiện ra không anh nào còn mặc quần nữa, tất cả đều truồng nhồng nhỗng, ngay cả 

quần lót cũng không còn dính trên người. Không còn quần ngoài lẫn quần trong, chỉ còn 

trơ chiếc áo trây di cũn cỡn không che kín được hạ bộ cho nên cả đám liền bỏ hàng ngũ 

chạy loanh quanh đi kiếm quần dài, sau khi không tìm ra liền đâm đầu tháo chạy. Nhưng 

mà chạy đi đâu? Không thể chạy vô nhà với cánh phụ nữ đang còn ở trong ấy; ba bên bốn 

phía của sân đều kín mít các hàng cây dâm bụt, keo và đầu hói, đành phải chạy ra đường. 



Cả tiểu đội lính dân vệ bên trên vẫn súng ống quàng vai, nón kết trên đầu v.v… đầy đủ, 

nhưng bên dưới thì truồng như nhộng từ trong sân nhà cô Sáu nối đuôi nhau phóng ùa ra 

cổng, anh nào cũng vừa cong người chạy lúp súp, vừa dùng hai tay bụm che hạ bộ, tất cả 

túa ra đường để về đồn… mọi cảnh tượng hài hước như thế đúng là hiếm có đã cho đám 

đông được một phen cười ầm ĩ, cười nghiêng ngửa, cười đến no cả bụng.  

Đâu đã được yên! Thấy tình cảnh dở khóc dở cười của bọn lính trẻ là con dân trong 

xã, cánh đàn ông trong đám đông trước cổng còn cố tình “chơi ác”, họ nhảy xổ ra cản lối 

chắn đường không cho bọn lính trẻ thoát thân khỏi tầm mắt của đám đông để đùa dai với 

bọn lính mà cũng vừa để chọc ghẹo cho các bà các cô phải vừa kêu rú lên vừa đưa tay 

che những khuôn mặt đỏ rần vì xấu hổ… Nhiều người đàn bà lớn tuổi không cười mà 

rủa: 

- Quỷ sứ tụi bây! Hôm qua ra cái điều oai nghi hùng hổ cho lắm! Xét nhà xét cửa lục 

đồ lục đạc người ta… Bây giờ sao không giữ nổi cái quần trên người?  

Người khác tỏ ra tiếc rẻ nói: 

- Phải chi có cả ông trưởng ấp cũng bị cô Bảy lột quần… luôn như vậy nữa thì bà con 

chúng ta đây coi mới đã! 

- Chưa được coi “đấu phép” đã được coi màn tụi dân vệ bị cô Bảy lột quần! Thiệt… 

là đã hết cỡ bà con ơi! 

Xin nói luôn một thể: Sau này người ta phác giác nguyên một đống quần dài của tiểu 

đội lính dân vệ bị vo cục nằm trên bờ ruộng cách nhà cô Sáu vài trăm mét.  

Cha sở cũng cười… và cũng như đám đông, cha nhận ra tiểu đội lính dân vệ xã bị cô 

Bảy trả thù bằng một đòn hiểm chỉ vì vào chiều tối hôm qua dám xông vô nhà chị của Cô 

ta để truy nã âm bình của Cô, lục lọi và nhất là phá vỡ kế hoạch của Cô ta. 

Ông chủ nhà đứng gần bên cười ngất một lúc xong, nói với cha sở: 

- Cái con “mẹ Bảy” này cũng có máu cà rởn dữ!... May sao nhờ ông cố giúp cho bọn 

nó về nhà, nếu không, bọn nó còn nằm dài ở đây không biết đến bao giờ? 

Những người dân trong đám đông nghe ông chủ nhà nói thế cũng đồng tình cho rằng 

cha sở đã giải cứu bọn lính khỏi tay cô Bảy; nhân cơ hội này, họ xì xầm bàn tán với nhau 

những câu đại khái như: 

- Chưa gì đã thấy “phép” của cô Bảy thua “phép” của ông cố đạo rồi!  

- “Phép” của ông cha đạo cao hơn “phép” của con mẹ Bảy, cho nên mới gỡ được 

cho bọn lính!  

V.v…  

Thế là đám đông càng háo hức thêm lên trong sự chờ đợi màn “đấu phép” –theo trí 

hiểu đơn sơ chất phác của họ- giữa ông cha đạo và cô Bảy pháp sư.  

Phần cha sở Luca, cha không tin những gì cha vừa làm được cho bọn lính là điều lạ. 

Cha lẳng lặng đi tiếp vào ngôi biệt thự vì đã mất quá nhiều thời gian. 

Đi chưa được năm bước, thình lình từ trong nhà phóng ra cùng với tiếng sửa tiếng 

“hộc” ầm vang như sấm… hai con chó bẹc-giê –chó berger là loại chó chăn cừu giống 

Đức, dáng rất to và rất dữ, đủ sức chống lại chó sói, gấu… để bảo vệ đàn cừu- hai con 

chó màu nâu vằn trắng to đùng như hai con cọp xổ chuồng nhắm ngay cha sở Luca nhe 

nanh “dùa” tới với một tốc độ kinh hồn. Cha sở giật thót cả người… Nhưng cha chỉ hết 

hồn trong tích tắc rồi bình tĩnh dần trở lại; cha nhớ rằng: rõ ràng đã là chó, thì phải hùa, 



nhưng hôm qua tại sao chỉ có một con đứng ngoài sân sủa, hôm nay lại có tới hai con? 

Nghĩ đến đó cha sở càng thêm bình tĩnh. 

Hai con chó bẹc-giê to lớn với cái đầu to bè ra biểu lộ một sức khỏe kinh khủng và 

một khí chất hung bạo đáng gờm không khác gì đầu của loài cọp dữ, vừa sủa chúng vừa 

vây lấy cha sở và nhe cặp răng nanh dài nhọn táp dọc táp ngang, có những cú táp tưởng 

chừng như trúng phập vào cánh tay của ngài. Ông chủ nhà đã nhảy một bước ra đến gần 

cổng tự lúc nào vì quá sức kinh hãi, để mặc cha sở đứng một mình đối phó với hai con 

chó như loài mãnh thú. Vài người đàn ông đứng lên tỏ ý muồn xông vào giúp cha sở, 

nhưng thật ra họ cũng không biết phải giúp làm sao khi lượng được sức của họ dẫu có 

năm bảy người cũng chưa chắc làm gì nổi với hai con chó qúa to và qúa khỏe. 

Hai con chó vừa sủa vừa táp vào không khí tới tấp tỏ ý đe dọa không cho cha sở bước 

tới để đi vào nhà. 

Tự nãy giờ, lạ lùng! Bên trong nhà cô Sáu vẫn im ắng như không có chuyện gì xảy ra, 

không có lấy một bóng người, không có lấy một tiếng la mắng chó. Cha sở ngạc nhiên tự 

hỏi sao cô Sáu không ra đón cha, chí ít hai phụ nữ cũng đi ra tìm cách đưa cha vào nhà. 

Tuy nhiên vừa tự hỏi trong lòng như vậy, cha lại vừa cảm thấy yên tâm, yên tâm vì cha 

tin rằng tất cả những gì xảy đến có lẽ đều là âm mưu của cô Bảy muốn ngăn chặn để cha 

không thể vào gặp được cô Sáu. Cha nghĩ thêm: khi cô Bảy càng cố gắng ngăn chặn cha, 

Cô ta càng để lộ ra nỗi sợ hãi, mà càng sợ hãi Cô ta càng thú nhận sự yếu kém của mình 

và của thế lực quanh mình. 

Sau khi đã thật bình tĩnh do nhanh chóng nhận định tình hình cách sáng suốt, cha 

không còn sợ gì nữa. Cha giơ tay cao lên rồi từ từ hạ dần xuống trên đầu của hai con chó 

đang ngoác miệng thật rộng và khoe những chiếc nanh dài nhọn; cha sở nghĩ cũng có thể 

chúng sẽ nhảy lên táp bàn tay cha, nhưng không! Khi bàn tay cha hạ dần xuống đầu 

chúng, thì chúng bớt sủa lại, nét mặt chúng hình như hơi giãn bớt căng thẳng và giọng 

sủa bỗng bớt “hung khí”; thấy như thế là được, cha sở cẩn thận hạ tay xuống chầm chậm 

để lựa thế sờ đầu và vuốt ve chúng; khi hai bàn tay cha sở Luca hạ xuống thấp đền gần 

như đã có thể sờ được đầu hai con chó, bất thần chúng hụp đầu xuống thấp tránh không 

cho cha sờ chạm vào, rồi cùng lúc ngưng sủa, chúng cụp đuôi lại, lùi ra một chút về phía 

sau, thình lình quay ngoắc 180 độ phóng chạy như ma đuổi vào nhà rồi biến mất. 

Đám đông lại hào hứng vỗ tay như xem một vở kịch vừa hạ màn. 

Nhiều người tỏ ra thắc mắc ông cha đạo đã làm gì mà hai con chó dữ sợ điếng hồn 

đến hộc tốc bỏ chạy vào trong.  

Một người cao tuổi qúa phấn khích đứng thẳng dậy châm biếm hai con chó:   

- “Đức trọng quỷ thần kinh” (1) Đến “ông cố nội” tụi bây cũng phải chạy trốn nữa 

chứ nhằm gì loài chó như tụi bây!   

Cha sở đứng yên tần ngần một lúc rồi nhìn quanh tìm ông chủ nhà; thấy vậy, ông chủ 

nhà nhanh chân đi tới bên cha sở. Ông chủ nhà hào hứng nói: 

- Tôi cứ tưởng con mẹ Bảy thắng ông cố cú này rồi chứ! Mấy người đàn ông bên 

ngoài định chọi đá vào. 

Cha sở cười hiền: 

- Ông có muốn đi tiếp với tôi vào trong ấy gặp cô Sáu, hay ông chỉ đi đến đây thôi? 

Ông chủ nhà khẳng khái trả lời: 



- Dạ đi chớ! Đi để xem ông cố đối… đầu với cô Bảy và bọn nó… 

Nói đến đây ông chủ nhà bỗng khựng lại; có lẽ ông nhận thấy mình lỡ lời, vì ông nhớ 

cha sở Luca nói: ngài chỉ có ý đến gặp cô Sáu theo lời mời, không hề có ý đến gặp cô 

Bảy.  

Dù vậy, cha sở cũng chỉnh liền: 

- Ông lầm rồi! Tôi không bao giờ đối đầu với ai. Vì Chúa dạy mọi người đều là anh 

em. Chúa đã từng nêu gương như vậy mà! Ai muốn đối đầu với tôi, họ sẽ thất vọng! (2)       

(còn tiếp) 

 

(1)  “Đức trọng quỷ thần kinh” hay có câu tương tự: "Đạo cao long hổ phục. Đức 

trọng quỷ thần khâm" (lòng đạo cao vời đến loài rồng loài cọp cũng còn phải bái phục, 

nhân đức thâm sâu đến ma vương quỷ đế lẫn yêu tinh chúa sứ cũng phải khâm phục sợ 

hãi). Thánh nữ tiến sĩ Têrêxa Hài Đồng Giêsu từng nói ánh mắt của những người sống 

đẹp lòng Chúa, thậm chí cả ánh mắt của trẻ thơ cũng khiến ma quỷ tránh né và trốn lánh. 

(2) Không ở thế đối đầu với ai là thái độ của bậc thánh nhân, quân tử. Chúa dạy: 

“Đứng chống lại kẻ hung ác” (Mt 5,38-48) Lần kia (năm 1942), một tay cao thủ võ lâm 

vùng Thoại Sơn (Núi Sập tỉnh An giang) vội nghe lời vu khống nên đùng đùng đem theo 

bộ hạ kéo lên núi Thất Sơn để “giũ sổ” một người mà ông ta không hề biết người ấy là 

một chân sư thuộc hàng “kỳ nhân dị sử” ở núi Cấm. Hai bên đụng trận. Bên kia, để làm 

mất tinh thần đối phương, cao thủ Thoại Sơn giương cặp mắt “lộ thần” (tục gia võ đan 

chủ về cương và dùng sức để phân định thắng thua cho nên càng cao thủ, cặp mắt càng 

lồi ra) trừng trừng nhìn như muốn “ăn tươi nuốt sống”; bên này, vị chân sư chỉ nhìn đối 

phương bằng đôi mắt “liễm thần” (đạo gia võ đan chủ về nhu và dùng thần để thu phục, 

cho nên càng cao nhân, đôi mắt càng thu vào, trông hiền dịu khiến đối thủ không thể 

đoán được ý nghĩ). Cao thủ Thoại Sơn tiêu tan dần ý chí quyết đấu, năm mười phút sau 

ông tìm đường rút lui. Về sau, cao thủ Thoại Sơn hết hồn khi biết được nhân vật trên núi 

Cấm ngày nào mình đòi giết… hóa ra là một bậc đại sư kỳ bí nhất Thất Sơn, võ nghệ vị 

này đã đến hàng tuyệt luân, đặc biệt với thế võ “Bình phong lạc nhạn”, vị đại sư giết cọp 

dữ như giết ngóe; người Thất Sơn còn lưu truyền mãi chuyện một con cọp to khủng bị 

ông đập một phát vỡ sọ chết không kịp rống tiếng nào với thế võ bay lên không trung như 

chim nhạn, đập xuống đầu hổ một quả đấm như búa tạ nghìn cân. Trong giới cao thủ võ 

lâm, đôi mắt là vũ khí cực kỳ quan trọng, quan trọng đến mức các cao thủ chỉ nhìn mắt 

nhau mà định đoạt chiến đấu hay chịu thua. Phim cao bồi Viễn Tây của Mỹ cách chúng 

ta nửa vòng trái đất cũng hiểu điều đó, cho nên những tay súng độc dữ giết người tàn 

bạo luôn có cặp mắt ti hí của loài rắn độc, trong khi những tay súng anh hùng chuyên 

cứu người luôn có đôi mắt hiền lành và cũng thật là khó đoán (tài tử gạo cội Clint 

Easwood thường thủ vai này). Vì tiện, xin nói qua một chút về đôi mắt như vậy… kỳ thực 

ở đây muốn nói, bài học cha sở Luca học được ở Chúa Kitô là: không đối đầu tức không 

ở thế đối địch với ai và nhất là không coi ai là đối thủ, là kẻ thù -Chúa Kitô đã nêu 

gương khi Người đứng trước các quan tòa và quân Do Thái kết án Người, với cái thế 

không đối đầu, không đòi công lý và hòa bình nơi những kẻ không có công lý ngay từ lúc 

Người bảo ông Phêrô: “Hãy xỏ gươm vào vỏ, vì ai dùng gươm sẽ chết vì gươm” (Mt 

26,53)   


