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MA VĂN LIÊU 
 

Cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa linh mục và pháp sư, phần 6 kỳ 53. 
 
Đường đến nhà cô Sáu, do hai phụ nữ đã từng đi nhiều lần nên họ ước tính, từ chỗ họ 

đang đứng cho đến nhà cô Sáu phải mất khoảng từ hai mươi phút cho đến nửa giờ đi bộ; 
hiện tại vì cha sở Luca phải đi chậm để dưỡng thương ở chân cho nên ngài hỏi hai phụ nữ 
liệu có thể tìm được một chiếc xe, đại khái là một chiếc xe lôi đạp (1) để đi đến đó hay 
không. 

Vừa nghe cha sở ngỏ ý muốn đi xe lôi đạp, bà Tư Sạch nhanh nhẩu nói: 
- Có, có… có xe lôi đạp. Xe lôi đạp thì thiếu gì! Ở đây toàn là thương phế binh (2) 

chạy xe lôi đạp chở khách. Anh Hai (3) muốn đi xe lôi đạp hả? Để tui kêu cho. 
Bà Tư Sạch đi đâu đó một lúc; một chiếc xe lôi đạp chạy trờn tới với bà Tư Sạch ốm 

nhom ốm nhách ngồi vắt vẻo bên trên tạo ra một cảnh tượng trông rất buồn cười.  
Người lái xe là một anh thương phế binh cụt một chân, tuổi ngoài 30, mặc đồ trây-di 

(4) màu xanh lá rằn ri của binh chủng Biệt động quân (5), anh ta lại còn để tóc dài xõa 
ngang vai bù xù như đống rác, râu ria thì xồm xoàm, anh ta hỏi với giọng xấc láo giống 
kiểu nói của một gã lưu manh chính hiệu cộng với vẻ hơi bất cần đời… Anh ta hất hàm 
hỏi: 

- Đm. mấy người đi đâu đó? 
Anh ta ăn nói thô lỗ bất chấp trong số những người đứng đối diện với anh ta có cả 

một người đàn ông lớn tuổi đứng đắn, điều đó chứng tỏ đầu óc anh chàng này có vấn đề. 
Chưa ai kịp trả lời thì anh ta nói tiếp với cái giọng cố làm như vui vẻ, cố để lấy lòng 

nhưng nghe rất giả tạo: 
- Đm... –anh ta khoác tay lia lịa, môi dưới trề ra đưa mấy cái răng xệu xạo vàng khè, 

miệng chửi thề liên tục- Đi đâu thì đi chớ! Ngán mẹ gì! Lên xe đi! Đi lên tới trời thằng tui 
này cũng chở tuốt. Đm -Nhìn bà Tư Sạch anh ta phân bua- Chết đi sống lại chục lần tao 
còn chưa ngán mà! 

Có vẻ như đắc ý vì thấy mình vừa tuôn ra một tràng dài những lời nói thuộc hàng 
danh ngôn, anh thương phế binh phun một bãi nước bọt xém trúng bà Tư Sạch; bà Tư 
Sạch lẹ làng nhảy tránh sang một bên mồm la oang oách: 

- Đú kệ, sáng ngày ăn cái gì chưa mà mày nhổ bậy nhổ bạ vậy hả thằng chó!   



Nói xong, bà Tư Sạch bỗng giật mình khi nhác thấy hai phụ nữ và cha sở Luca tỏ thái 
độ ngán ngại không muốn đi xe lôi đạp của anh thương phế binh ăn nói thô lỗ. Bà ta nhìn 
cha sở Luca trấn an: 

- Không sao đâu chú Hai! Cái thằng chó chết này là cháu của tui, tuy ăn nói bặm trợn 
vậy, nhưng tính nó tốt lắm. Anh Hai cứ yên tâm đi xe của nó đi! Vả lại hôm nay bọn 
thương phế binh đi biểu tình đòi tăng lương… hết ráo, không còn đứa nào chạy xe, không 
đi xe của thằng mắc dịch này thì chú Hai phải đi bộ thôi… Từ sáng sớm đến giờ chú Hai 
thấy không? Có bóng chiếc xe lôi đạp nào lảng vảng trong thị trấn này không?  

Chị Hải nghe vậy liền nói với người lái xe lôi thùng bằng cái giọng còn hơi giận: 
- Đi vô kênh Cạn. Bao nhiêu một người?  
Rít một hơi thuốc lá hiệu PallMall cháy dở, anh thương phế binh vừa quăng mạnh tàn 

thuốc lá xuống đường vừa liếc chị Hương với vẻ không đàng hoàng, anh ta trả lời: 
- Đm. chỉ cần bà chị trả cho thằng tui này cô em kia -anh ta chỉ ngón tay cái về phía 

chị Hương- thì biểu đi đâu thằng tui này cũng tới hết cho coi… hề hề hề… hề hề hề hế… 
Giọng cười đặc trưng của mấy tay dê gái.   
Cũng chẳng thể trách! Chị Hương tuy không đẹp đến “chim sa cá lặn, hoa thẹn 

nguyệt nhường”, nhưng nhan sắc của chị xem ra khó có đàn ông nào nhìn thấy mà có thể 
dửng dưng… bởi cái vẻ mặn mà duyên dáng dẫu tuổi đã gần bốn mươi; chính vì cái nhan 
sắc lồ lộ không giấu nổi với ai, cho nên đi đến đâu, chị Hương cũng bị người ta chú ý, có 
kẻ nhìn trộm nhưng cũng có người nhìn chòng chọc… ông chủ tiệm nước hôm nào vì chị 
mà hư việc của cô Bảy... là một thí dụ điển hình.  

Nghe trả lời với cái giọng cợt nhã mặt chị Hương đỏ bừng. 
Cha sở Luca lúc này chợt nghĩ: “May! Chúa an bài hay sao… bỗng dưng mình lại có 

một vũ khí tự nhiên và đặc biệt trong tay là nhan sắc phụ nữ… Rồi cái anh chàng dê non 
này cũng sẽ sinh lú lẫn với cái má đỏ bừng đó cho coi”. Cha sở Luca nghĩ thêm: “Có lẽ 
cô Bảy và đồng bọn không tính tới yếu tố chết người này khi đối đầu với mình thì phải”. 

Như mọi người vào thời buổi này, chị Hải cũng biết, nếu “dây vào” với bọn thương 
phế binh là “dây vào” cái thua lỗ, cầm chắc chỉ có tức giận đến ói cả máu mà thôi… thế 
nên chị Hải đáp trả với giọng tỉnh khô như không màng gì đến lời sàm sỡ: 

- Thôi nói thiệt đi chú Hai! Ba người đi kênh Cạn chú lấy mỗi người bao nhiêu tiền?  
Anh thương phế binh cười khì khì mãi rồi cũng nói: 
- Đm. mỗi người 1 đồng, lên xe đi phức cho rồi. 
Từ khi anh thương phế binh lái xe lôi thùng xuất hiện, cha sở Luca đột nhiên chú ý, 

theo dõi và quan sát nhất cử nhất động xem có phải anh ta chính là người đàn ông đêm 
qua đến gặp bà Tư Sạch hay không. Sở dĩ cha sở Luca quan tâm vì có vài dấu hiệu tương 
đồng giữa hai người; dấu hiện đầu tiên dễ đập vào mắt nhất đó là cả hai người đều cụt 
một chân, lại cùng đều là cụt chân phải; dấu hiệu kế tiếp là cả hai chỉ đi một cây nạng duy 
nhất mà không phải đi hai cây nạng như những người cụt chân khác; điểm tiếp theo cả 
hai đều không đội bêrê (nón berêt), thay vì đội thì cuộn lại nhét vào cầu vai áo bên trái, 
để đầu trần với mái tóc xõa ngang vai bù xù trông rất bê bối; điểm cuối cùng cả hai đều 
gầy nhom. 

Sau khi làm một cuộc khảo sát nhanh, cha sở Luca tin chắc người đàn ông đêm qua và 
anh thương phế binh lái xe lôi thùng này chỉ là một người. Thế là rõ! Bả Tư Sạch và anh 



thương phế binh cùng âm mưu bất minh bất chính để phá hoại ba người. 
Sau khi đoán biết bà Tư Sạch thuê anh thương phế binh, anh này sẽ làm gì đó để ngăn 

cản ngài và hai phụ nữ đến với cô Sáu, cha sở Luca vẫn điềm nhiên tỏ ra không biết gì. 
Ngã giá vài câu không có kết quả, chị Hải nhìn cha sở Luca để hỏi ý. Cha sở Luca 

cười bảo: 
- Chúng ta lên xe nhanh thôi.      
Khi ba người bước lên xe, bà Tư Sạch cũng leo lên theo và tự ngồi vào phía sau, nơi 

chẳng ai thích ngồi vì chỗ ngồi này chịu nhiều dằn xốc nhất.  
Chiếc xe lôi đạp trông rất mỏng manh khi có nhiều người cùng ngồi lên, vì ngoài các 

khung sắt với bàn đạp, sên, nhông, líp và các bánh xe ra, chiếc xe chẳng còn thứ gì khác. 
Với những chiếc xe thường gặp như thế này, khi đang chạy cần phải thắng (phanh) để 
dừng lại, người lái xe đẩy gót chân trần vào vỏ bánh sau của xe đạp để bánh xe bớt trớn, 
lăn chậm lại; thêm một điều nữa, hành khách chọn đi loại xe này chẳng ai muốn đàng 
hoàng ngồi trên băng ghế đặt phía sau trong thùng xe, mà chỉ muốn ngồi vắt vẻo bên 
ngoài thòng chân hướng xuống mặt đường mà thôi, vì ngồi buông thỏng chân như thế sẽ 
thoải mái và không bị dằn xuống xốc lên như xốc cá trong rổ, như xốc con xúc xắc trong 
trò chơi bầu cua… thế là khi những chiếc xe lôi đạp này chở đầy khách chạy ngang qua, 
ta sẽ thấy bốn hay năm người ngồi ngoài rìa thùng xe đong đưa chân, còn băng ghế đặt ở 
phía sau trong thùng xe thì trống hoác chẳng ai thèm ngồi. Vậy nên lúc này khi ba người 
ngồi lên xe, hai phụ nữ kính cẩn nhường cho cha sở Luca ngồi vào chỗ tốt nhất, đó là chỗ 
ngồi vắt vẻo bên phải phía sau lưng phải của anh lái xe lôi thùng.  

 Rõ ràng bà Tư Sạch không có vẻ gì sẽ rời khỏi ba người vì bà ta cũng tự cho mình 
một chỗ để ngồi chễm chệ trên xe; Hai phụ nữ đã không phản đối, lại còn hồn nhiên lấy 
đó làm vui khi có bà ta đi cùng vì bà Tư Sạch luôn miệng nói: “Tui cũng phải về kênh 
Cạn có việc nữa”; khổ nỗi! cha sở Luca không muốn hai phụ nữ biết nhiều quá sẽ hoang 
mang, lo lắng và sợ hãi, mà như thế thì chỉ làm rối thêm tình thế, cho nên ngài im lặng 
bình tĩnh nghĩ cách đối phó. 

Trong lúc anh thương phế binh có việc phải đi vào quán ven đường, cha sở Luca tranh 
thủ hỏi bà Tư Sạch: 

- Nhà chị Tư ở đâu vậy? 
Bà Tư Sạch đáp: 
- Dạ, nhà tui ở Tịnh Biên. 
Cha sở Luca hỏi: 
- Vậy là chị Tư ra chợ Xà Tón để buôn bán? 
Bà Tư Sạch hơi ngập ngừng: 
- À à à… dạ dạ! Buôn bán ạ! 
Cha sở Luca hỏi tiếp: 
- Vậy chị Tư đã buôn bán xong chưa và định khi nào quay về Tịnh Biên? 
Bà Tư lại ú ớ: 
-  Dạ… Chừng nào về cũng được… chiều hay mai… mốt… gì về cũng được mà chú 

Hai!  
Bỗng bà Tư Sạch phản công: 
- Ủa mà chú Hai hỏi chi vậy hở chú Hai? 



Cha sở thấy không cần phải vòng vo ý tứ chi nữa với con người nhây nhua lỳ lợm 
không biết sĩ diện này, ngài trả lời với bà Tư Sạch, tuy nói là nói với người đàn bà ngồi 
gần sát bên mình, kỳ thực cha sở Luca cố tình nói cho cô Bảy và đồng bọn đang âm thầm 
lén lút bám sát ngài; ngài nói bằng một giọng chắc nịch và đanh thép: 

- Vì tôi thấy chị Tư phải cất công cực khổ đi theo chúng tôi hoài chẳng ích gì, trong 
khi chúng tôi không cần chị Tư đi theo. Chúng tôi có công việc riêng của chúng tôi chị 
Tư đi theo hoài thử hỏi có phải rất bất tiện cho chúng tôi hay không? Giả như chị Tư có 
công việc riêng của chị, chúng tôi cứ lẽo đẽo theo chị Tư hoài thì chị Tư có khó chịu hay 
không. Mục đích của chi Tư bám đỉa theo để làm gì? Nói rõ cho tôi nghe thử mục đích ấy 
xem! Bám theo người khác cả ngày lẫn đêm mà chẳng có lý do thì chúng tôi cho là chị 
Tư có ý xấu. Nếu vậy chúng tôi sẽ đến gặp chính quyền sở tại để trình bày có người theo 
để hãm hại chúng tôi.  

Trong khi cha sở Luca đang nói, cặp mắt bà Tư Sạch đổi theo giọng nói của ngài và 
nhìn sòng sọc cha sở như thể không ngờ người đàn ông này tưởng dễ để qua mặt, ngờ đâu 
lại khó chịu đến như thế. 

Bà Tư Sạch im lặng nhìn cha sở Luca một lúc rồi vì không thể nói gì được, liền xuống 
xe và nói một tràng dài bằng tiếng Khmer với anh thương phế binh từ bên đường vừa trở 
lại chiếc xe lôi đạp của mình; sau đó bà ta ngoe nguẩy đi ngược chiều với ba người tức 
hướng về phía chợ. 

Trước khi cho xe lăn bánh, anh thương phế binh tranh thủ lén quét thật nhanh ánh mắt 
dò xét khắp người cha sở Luca một lượt rồi bỗng dưng không chửi thề theo thói quen, lại 
còn đổi giọng tử tế với ngài: 

- Không sao đâu bác Hai! Con chỉ giỡn chút đỉnh với con gái của bác cho vui thôi 
mà…. 

Nói xong anh ta quay lại chụp lấy gui-đông (tay lái chiếc xe đạp) vui vẻ ra hiệu sẵn 
sàng lên đường bằng một tràng: 

- Ô kê Salem! Lên đường! Ro o o o o…  (đánh lượi) 
Để cho chiếc xe lăn bánh, người chạy xe lôi đạp phải đứng dưới đất, đẩy chiếc xe đi 

về phía trước một quãng dài cho đến khi chiếc xe thật sự có trớn lăn bánh chạy nhanh vừa 
đủ, lúc ấy anh ta mới khẩn trương nhảy thót lên yên xe. Nhưng đó là trường hợp của 
những người lái xe bình thường còn đủ hai chân, riêng trường hợp của anh thương phế 
binh Biệt động quân cụt một chân, chân phải, chỉ còn lại một chân, chân trái –thật may là 
cụt đúng chân phải, như thế chiếc xe ở vị trí bên phải thay cho cái chân bị cụt- thì lại là 
chuyện khác; bởi vì làm sao mà “đề-pa” kiểu ấy khi anh ta đi một mình thôi mà còn phải 
dùng đến chiếc nạng, bây giờ chẳng lẽ chống nạng để chạy và đẩy chiếc xe? 

Ngay từ khi thấy anh thương phế binh chạy chiếc xe lôi đạp, trên xe chở thêm bà Tư 
Sạch đến, cha sở Luca thấy có gì đó không ổn dù rằng khi đó ngài vẫn chưa nhận ra anh 
lái xe cụt một chân; bởi vì từ xa chạy tới, chiếc xe có vẻ vừa chạy vừa ngả ngớn… làm 
sao đó, gần giống như người say rượu; sau đó khi nhìn thấy anh ta hơi khó khăn và lúng 
túng với động tác bước xuống xe thì cha sở Luca nghĩ thầm: “Với một chân, đạp chiếc xe 
đạp 2 bánh thì mình có vài lần được chứng kiến, nhưng với một chân mà đạp chiếc xe lôi 
thùng chở bên trên nhiều người thì quả là lần này mình mới được mục kích đây!”; cha lại 
nghĩ thêm: “Hay có thể đây là trường hợp người có tật ắt có tài, vậy cũng nên chờ xem 



làm cách nào mà anh ta đạp được chiếc xe lôi thùng chở nhiều khách ngồi bên trên chỉ 
với một chân còn lại?” 

Cùng lúc ấy, cha sở Luca cũng thầm nghĩ: “Bộ hết người rồi hay sao mà cô Bảy phải 
tuyển đến thương phế binh loại bốn?”. Nghĩ vậy nhưng vốn bản tính dè dặt, cha sở Luca 
không dám coi thường để rơi vào sự khinh xuất, nhưng ghi nhận hết mọi việc một cách 
cẩn thận để tìm đường đối phó.      

 (còn tiếp) 
 
 
(1) Xe lôi đạp không khác gì xe lôi gắn máy ba người đã đi từ An Biên lên tới đây, 

khác một điểm là thay vì thùng xe được kéo bằng xe gắn máy thì được kéo bằng một 
chiếc xe đạp. Khổ thân! Những chiếc xe đạp được gắn vào để kéo chiếc thùng đặt trên 2 
bánh xe luôn là những chiếc xe trơ khung, trụi lủi, nhưng rất cứng cáp và mạnh mẽ 
không khác gì những chiếc xe thồ tải súng tải đạn tải lương thực ở chiến trường; xem ra 
còn tệ hơn nữa, những chiếc xe đạp loại này không phanh (thắng), không còi, đèn, vè 
bửng, cũng không có bất cứ thứ gì khác ngoài khung sườn và hai bánh để chạy do bàn 
đạp, dĩa, nhông, sên (chaine) líp chắc khỏe.  

(2) Thương phế binh ngày nay gọi là thương binh. Vào thời buổi chiến tranh khốc 
liệt, binh lính ra trận bị thương tật không còn khả năng chiến đấu được nữa, liền được 
rời khỏi quân đội trở về nhà. Vì thương tật do chiến đấu nên họ được chính phủ nuôi 
nấng có phần khá ưu đãi, lại cũng vì ở không ăn lương, mà “ở không nhưng là cội rễ mọi 
sự dữ” cho nên họ tạo thành một lực lượng “kiêu binh” hống hách, ỷ thế và hung hãn 
quậy phá chính phủ và bất kỳ ai đụng đến họ. 

(3) Anh Hai, chị Hai, cô Hai, bác Hai, chú Hai, thậm chí thằng Hai, con Hai… là 
cách gọi người lạ không quen biết hàm ý lịch sự, tôn trọng, thân thiện của dân miền Tây 
Nam bộ. 

(4) Trây di (treillie) là quân phục. Tùy loại binh chủng (loại lính không quân, lính 
hải quân, lính biệt động quân, lính địa phương quân…) mà đồ trây di có màu sắc khác 
nhau.  

(5) Biệt động quân là binh chủng chuyên chiến đấu trong rừng hoặc ở những địa 
hình hiểm trở; binh chủng này tuyển những thanh niên gan dạ đến lỳ lợm, những thanh 
niên bất cần đời đến không sợ chết, thậm chí những thanh niên có máu “du đãng” thích 
quậy phá, thích làm anh hùng, thích làm những tay anh chị, thích gia nhập băng đảng 
v.v…. Những người lính thuộc binh chủng này sau mỗi lần hành quân kéo dài đến cả vài 
tháng trở về thì hung hãn quậy phá với lý do là “từ cõi chết trở về”; khi họ được xuất 
ngũ làm thương phế binh, họ kiêu hãnh mặc đồ trây di rằn ri của binh chủng để mọi 
người biết họ là thương phế binh Biệt động quân; với niềm kiêu hãnh ấy, họ quậy phá 
không chừa ai, đến nỗi nghe thương phế binh Biệt động quân, ai cũng tránh cho xa.    

 
 


