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MA VĂN LIÊU 

 

Cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa linh mục và pháp sư, phần 22 của kỳ 53.  

 

Cha sở Luca tiếp tục đi vào nhà cô Sáu với ông chủ nhà đi kè kè một bên.  

Chưa đi được đến năm bước cha bỗng nghe có tiếng ào ào như gió thổi lúc trời sắp 

mưa giông mặc dù trời hiện đang chói chang nắng sáng mùa hè. Cũng chưa kịp định thần 

xem chuyện gì cha bỗng giật nảy cả người khi nghe thêm la hét rần rần của đám đông; 

quay nhìn cha thấy họ vừa hốt hoảng hô hoán vừa chỉ trỏ… Theo hướng họ chỉ trỏ, cha 

ngước nhìn lên cao phía bên phải của cha trên ngọn của hàng cây gòn (1) cô Sáu trồng 

dày đặc hai bên sân chạy dài từ ngoài đường vào tận sau nhà bao quanh khu biệt thự để 

làm hàng rào tự nhiên… cha thấy ngọn của các cây gòn thi nhau hết oằn xuống lại bật 

lên, hết bật lên lại oằn xuống… trông như thể có vật gì đó rất nặng đang vừa đè lên vừa 

động đậy hay vừa di chuyển bên trên các ngọn cây ấy. Chưa hết! Bất giác cha nhìn sang 

bên trái, ngọn của hàng cây gòn bên trái cũng thay nhau oằn xuống bật lên, bật lên oằn 

xuống… còn dữ dội hơn, đến nỗi có những ngọn cây, nhánh cây, vì không chịu nổi sức 

nặng cho nên bị bẻ gãy nghe rôm rốp như người ta bẻ củi khô quăng vô bếp lò. Vì cha sở 

vốn cao tuổi, mắt không còn tinh anh dĩ nhiên không thể nhanh chóng nhận ra hiện tượng 

gì đang xảy ra trên các ngọn cây gòn trồng dọc hai bên sân ngôi biệt thự, nhưng ông chủ 

nhà thì mắt còn nhì xa khá rõ, cho nên ông nhận ra và hiểu chuyện gì trên ấy; quá sợ hãi 

ông liền hòa giọng với đám đông la hét, hình như giọng la hét của ông chủ nhà có vẻ thất 

thanh hơn cả giọng của đám đông:      

- Nguy rồi! Nguy rồi! Rắn hổ mây! Rắn hổ mây xanh… ông cố ơi! 

Nghe ông chủ nhà hét lớn với giọng thất thanh như thế nhưng cha sở vẫn chưa thấy ra 

đâu là cây đâu là rắn ở khoảng cách độ 10 mét trên cao như thế. Cha đứng sững lại lấy 

bàn tay che trán để tránh chói nắng cho dễ nhìn. Phải mất một lúc sau, cha sở mới nhìn 

thấy trên cao chót vót của hai hàng cây, mỗi bên có một con rắn hổ mây khổng lồ (2) thân 

sần sùi một màu xanh rêu, đang quẫy mình trên dãy các ngọn cây, một con ở bên trái, 

một con ở bên phải; chúng còn ngoác mồm to rộng nhìn xuống đất trông rất dữ tợn. 

Tiếng đám đông la hét thúc giục: 

- Chạy đi! 

- Chạy đi ông cố ơi! 

- Chạy đi cha đạo ơi! 

… 

Ông chủ nhà lần này có vẻ tin ở cha sở Luca hơn lần trước, cho nên ông không bỏ 

mặc cha sở để chạy trốn lo cứu lấy thân nữa, ông bớt la hét hơn lần đầu gặp hai con chó 

bẹc giê, tuy vậy giọng của ông cũng còn to lắm khi ông hỏi cha sở: 



- Tính sao bây giờ hả ông cố? Tính sao bây giờ hả ông cố? 

Cha sở Luca vẫn còn đứng nhìn lên cao chưa biết phải trả lời làm sao thì ông chủ nhà 

và đám đông vừa hét kêu cha sở chạy ra đường vừa dợm chạy ùa vào khỏi cổng như 

muốn giúp cha sở cùng chạy trốn ra ngoài với họ; có nhiều tiếng kêu: 

- Chúng sắp “bay” xuống đất! 

- Chúng chuẩn bị phóng xuống đất bây giờ! Không chạy đi mà còn đứng đó? 

Trong khi một số đàn ông vượt cổng chạy vào muốn giúp cha sở thì cánh phụ nữ trẻ 

em –mọi người đứng hẳn lên hết- xô nhau chạy tránh xa ra khỏi khu biệt thự của cô Sáu. 

Lúc này cha sở Luca cũng lúng túng không biết phải nên làm gì, ở lại để chống chọi với 

lũ rắn khổng lồ và cực độc này thì sức nào mà chống cho nổi…! Chạy trốn thì rồi mọi 

việc đang làm sẽ đi đến đâu…! Dù bối rối, nhưng cha cũng đủ bình tĩnh để từ chối sự trợ 

giúp của một số đàn ông bạo dạn chạy vào để đưa cha ra ngoài. Có lúc ông chủ nhà cũng 

kéo tay cha sở với ý lôi ngài chạy ra cổng… Không thuyết phục được cha sở chạy trốn, 

những người đàn ông thất vọng cùng nhau chạy ùa ra ngoài.  

Nhưng trong phút chốc, có một ý nghĩ lóe sáng lên trong đầu cha sở tựa hồ như ánh 

chớp sáng rực giữa màn đêm, khiến cha nhớ lại nếu thật là rắn hổ mây thì loài rắn này 

không bao giờ tấn công người, hơn nữa, không bao giờ chúng ăn thịt người, vì miệng của 

chúng không cấu tạo để nuốt những miếng mồi lớn như miệng của loài trăn, chúng chỉ ăn 

thịt rắn nhỏ, có khi ăn thịt cả đồng loại tức những con rắn hổ mây nhỏ hơn cho nên chúng 

thường săn bắt các loài thú nhỏ như rái cá, chuột cống nhum, chuột cống lang, sóc, chồn, 

khỉ, cáo, thỏ rừng, chó rừng, mèo rừng, gà rừng, vịt trời, heo rừng cho đến các loại cá 

hoặc cá sấu nhỏ v.v… đặc biệt không tấn công người khi không thấy có mối đe dọa nào 

từ con người. Nhớ đến đó cha sở bình tĩnh trở lại rồi còn nhớ thêm những gì nghe được 

đó đây từ các tay thợ đi rừng (thợ săn) nhất là những người thợ đi rừng U Minh; có người 

thợ đi rừng còn quả quyết mỗi khi gặp rắn hổ mây, người thợ đi rừng cứ đứng yên, đừng 

bỏ chạy, vì nếu ai bỏ chạy thì chúng đuổi theo do quán tính săn mồi, nhưng đuổi theo chứ 

không làm hại; ngược lại nếu ai bình tĩnh đứng yên, chúng sẽ bò quanh quan sát, dò xét, 

lượng định tình hình… cho đến khi không thấy có dấu hiệu gì nguy hiểm cho chúng, 

chúng sẽ từ từ bỏ đi. 

Cha sở vỗ vai ông chủ nhà để trấn an: 

- Anh đừng chạy! Chạy là chúng phóng xuống rượt anh liền! 

Cha sở vỗ nhẹ vào tay ông chủ nhà một lần nữa: 

- Bình tĩnh đi! Không sao đâu! Miễn là ta đừng tỏ ra có hại cho chúng. 

Tuy nhiên mọi việc bất ngờ đi xa hơn. Tiếng la hét và những động thái hỗn loạn đầy 

tính kích động của đám đông vô tình như khiêu khích, con rắn phía bên phải cha sở phun 

phù phù, thở khè khè… rồi từ trên cao buông mình xuống đất nghe đến “ầm” một tiếng, 

nằm chắn giữa cha sở và chiếc cổng; vừa chạm đất, nó ngóc cao đầu phóng tới ào ào như 

đám mây cuồn cuộn từ trong bay ra cổng rượt theo đám đông đang bỏ chạy tán loạn mỗi 

người một hướng, nhiều người còn té lăn cù làm cho những người phía sau vấp ngã theo 

hoặc vô ý dẫm đạp lên người nằm dưới đất… trông thật bi thảm. 

Có lẽ rượt đuổi đám đông chỉ để đe dọa, cho nên con rắn sau khi vượt qua trên đầu 

của nhiều tốp người mà chẳng làm gì, nó nhanh chóng quay đầu trở lại cổng, trườn vào 

sân; khi còn cách cha sở khoảng 4 hoặc 5 mét, nó dừng lại, cuộn mình thành một đống 

xanh đen to lù lù với tư thế như chuẩn bị phóng tới, đầu nó cất cao lên khỏi mặt đất 



chừng 2 mét, lắc lư liên hồi, phùng mang bành chảng to như cái chảo đụng (3), đôi mắt ti 

hí nhưng cũng đủ để thấy nó lườm lườm và dữ tợn nhìn cha sở, miệng không ngừng 

ngoác ra với tiếng thờ phù phù, khè khè nghe phát kinh tâm tán đởm thật không thể tả 

nổi! 

Con rắn cứ ngẩng cao đầu vừa lắc lư vừa phun phù phù về hướng cha sở, nhưng cha 

sở cứ đứng yên không động đậy. Ông chủ nhà thì nép sau lưng cha sở mặt cắt không còn 

giọt máu.  

Đám đông thấy không còn nguy hiểm nữa, rón rén quay trở lại dần rồi tụ tập thành 

nhiều tốp đứng xa xa, lựa thế từ từ tiến lại gần, im lặng, tò mò quan sát. 

Thấy không có gì đáng phải lo lắng và thấy đứng yên hoài như thế không để làm chi, 

cha sở thận trọng dợm bước đi thụt lùi; khi vừa đi lùi được vài ba bước, cha sở dợm quay 

lưng về phía con rắn để tiến thẳng vào nhà cô Sáu, quên rằng còn có một con rắn nữa 

đang ở trên đầu mình… vì thế, vừa mới xoay hẳn người lại đi chưa được bước nào thì 

con rắn thứ hai không buông mình rơi xuống đất như con rắn thứ nhất, mà phóng thẳng từ 

trên cao xuống chắn giữa cha sở và ngôi biệt thự, có vẻ nó quyết chặn đầu không cho cha 

sở tiến vào nhà. 

Cũng khổng lồ và sần sùi một màu xanh đen như con rắn trước, nhưng con này to 

hơn, khó tính được chiều dài của nó, chỉ có thể ước lượng không dưới mười mét nếu so 

thân to như cột đình của nó, da sần sùi rêu mốc trông ghê rợn như da người cùi. Sau khi 

phóng mình từ trên cao thẳng xuống đất, nó cũng cuộn mình như chuẩn bị tấn công qua 

dấu hiệu cất đầu cao hơn 2 mét vượt qua khỏi đầu cha sở rất xa, mang bành ra còn to hơn 

con rắn thứ nhất, cũng phùng mang phun phù phù với vẻ cực kỳ hung dữ và đầy kích 

động; cha sở Luca nghĩ đây là con cái, cho nên mọi thứ đều to khỏe và hung tợn hơn con 

rắn thứ nhất nhiều. 

Ở trong thế “lưỡng đầu thọ địch” - 2 đầu đều có kẻ địch, đi vào không xong trở ra 

không thể, cha sở nghĩ cô Bảy cố tình bức bách không cho cha vào nhà; lúc này, tuy tâm 

lý cha có hơi dao động vì quá bị áp đảo, nhưng tâm hồn cha vẫn bình an và vẫn còn đủ 

can đảm. Cha hỏi ông chủ nhà đang run lập cập vì sợ: 

- Anh là người ở vùng này lâu năm, anh có từng nghe nói có cặp rắn hổ mây đực - cái 

khổng lồ… này bao giờ chưa? 

Cha sở hỏi chắc có đến lần thứ ba… ông chủ nhà mới trả lời được: 

- Thưa… chưa… chưa! 

Cha sở gật đầu cho rằng sự nghi ngờ của mình là đúng. Cha nói: 

- Nếu cặp đôi rắn hổ mây khổng lồ này có thật, thì chúng ẩn mình vào đâu cho được 

khi quanh đây không có rừng rậm? Nếu chúng có thật thì sao người ta không đồn đại ầm 

ĩ? Nếu chúng có thật, làm sao chúng sống yên trong thời buổi súng ống, bom mìn… hiện 

nay? 

Cha sở nói với ông chủ nhà: 

- Thôi! Đừng sợ cái giống bá vơ này mà chi! Đừng sợ những trò ma mỵ của pháp sư 

làm gì! Việc mình, mình cứ đi. 

Nói xong cha sở giơ cánh tay phải cao lên nhắm đầu con rắn cái (4) phía trước mặt, vẽ 

lên nó trong không khí một hình thánh giá lớn. Lạ thay! Thánh giá vừa được vẽ xong, con 

rắn không còn phun phù phù, tóp mang bành lại dần, hạ chiếc đầu to kềnh xuống từ từ. 

Cha sở đứng yên chờ con quái vật đầu hạ sát mặt đất, ngoe nguẩy bò vào hàng cây gòn 



bên phải. 

Quay ngược ra phía sau, cha sở cũng dùng ngón tay cái vẽ hình thánh giá giống như 

vậy trên đầu con rắn đực nằm chắn giữa cha và chiếc cổng. Con rắn đực lỳ lợm hơn, cố 

ngoác to mồm khè khè dữ dội, đầu lắc lư, mổ mạnh và nhanh vào không khí như đang tấn 

công kẻ thù… nhưng mọi động tác độc dữ rồi cũng dần dịu lại và tóp bành mang lại, hạ 

đầu sát đất rồi “vù” một cái, nó phóng mình vào hàng cây gòn bên trái, leo nhanh lên chỗ 

có lùm cây rậm và mất hút. 

Thật là mãn nhãn cho đám đông! Thật là huyền cơ diệu lý đối với ông chủ nhà! 

Chuyện đang kinh thiên động địa như thế lại kết cục đơn giản! Chuyện “hung” như thế 

mà phút chốc trở thành “cát” (5) như chơi! (6) Khỏi nói cũng biết đám đông hoàn toàn bị 

cuồng tín và không biết dùng lời lẽ gì để tỏ lòng sùng mộ cha sở Luca cho đủ! Còn ông 

chủ nhà, ông đi từ ngỡ ngàng này đến bàng hoàng khác nhất là sững sờ trước uy lực vô 

biên của hình tượng cây thánh giá khi chỉ cần vẽ trong khoảng không thôi cũng đã mạnh 

hơn súng “cành nông” (canon – súng đại bác); ông tin Chúa ngay từ lúc ấy, tin “chết bỏ” 

(7) Không nén nổi ý nghĩ trong đầu, ông thốt: 

- Ông cố là người phàm hay là tiên, thánh, là Phật sống… vậy? 

Cha sở Luca khiêm tốn trả lời: 

- Tôi là loại “phàm phu tục tử” như ông thôi. Không cần phải là thánh này thánh 

nọ… mọi giáo hữu, kể cả ông, đều trừ được ma quỷ nếu ai sống Lời Chúa. Ma quỷ rất sợ 

người sống Lời Chúa (8) 

(còn tiếp) 

 

(1)  Cây gòn, cây bông gòn: loại cây cao to và thân xốp như cây cao su, cho trái hình 

thoi dài khoảng 2 đến 3 tấc, bên trong chứa bông gòn trắng nõn giống như bông y tế 

nhưng sợi nhỏ như tơ, không thấm nước; người ta dùng bông gòn để làm gối, nệm rất tốt, 

vì bông của cây gòn có tính đàn hồi cao. Mỗi cây gòn có thể đạt đến chiều cao tối đa trên 

dưới 10m. 

 
Trái gòn trên cây đã già, có trái vỏ rơi ra để lại một khối bông trắng phau. 

(2) Rắn hổ mây: một nhánh khác của loài rắn hổ mang chúa. Loại rắn này tuy sở hữu 

nọc cực độc, nhưng lại có kích cỡ to lớn hơn các nhánh rắn hổ mang chúa khác; trong 



thiên nhiên, có người chứng kiến những con rắn hổ mây dài đến 20m, đường kính từ 4 

đến 5 tấc (theo một số người dân ở rừng U minh, ở núi Cấm (Thất sơn - miền Tây Nam 

Việt Nam)   

 
(3) Chảo đụng: loại chảo to bằng sắt có đường kính rộng 1m đến 2m dùng để nấu thức 

ăn cho nhiều người ăn. 

(4) Ở động vật, con cái thường to lớn và hung hãn hơn con đực. 

(5) Câu “tiền hung hậu cát” (trước dữ sau lành)  

(6) Thấy nhiều sự lạ cả thể, nhiều phép tắc của Chúa hiển hiện ban ngày ban mặt… 

nhưng để tin Chúa, theo Chúa lại là chuyện khác! Vì lòng người chai đá hay vì Chúa cho 

ai tin Người thì người ấy mới được?! Dân Do Thái xưa băng qua Biển Đỏ với phép lạ 

hùng vĩ mà vẫn cứng lòng. Dân Bồ Đào Nha chứng kiến tận mắt mặt trời nhảy múa mà 

số người tin Chúa bao nhiêu? Ngày nay đó đây vẫn xảy ra phép lạ nhưng kẻ cứng lòng 

cũng vẫn cứng, ví dụ khi bạn đang đọc những dòng chữ này thì phép lạ vẫn đang diễn ra 

tại Bình Triệu (Thủ Đức, VN) nhưng liệu có ai tin Chúa? Trước phép lạ, người cứng 

lòng: hoặc cho rằng hiện tượng tự nhiên, hoặc cho rằng do mê tín, hoặc phớt tỉnh coi 

như không có… để cố tránh né sự thật và trách nhiệm hồi tâm tỉnh ngộ. Phép lạ cũng là 

một hình thức Lời Chúa phán. Đọc lại những câu: “Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng 

Chúa, và đừng cứng lòng” (Tv 94,8ab) Và “Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu Người 

còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?” (Lc 18,8) để chúng ta suy nghĩ thêm.   

(7) “Tin chết bỏ” là câu nói cửa miệng của ông chủ nhà, sau này ông trở lại đạo và làm 

ông từ (chăm sóc nhà thờ) rồi thành ông trùm (chăm sóc họ đạo) ở Tri tôn (Xà tón) dưới 

thời cha sở Stanilaô Nguyễn Hữu Trí (1909-2006) 

(8) Ngươi sống Lời Chúa hay thực thi Lời Chúa, tức là người công chính theo Tin Mừng. 

Nữ thánh Tiến sĩ Têrêxa Hài Đồng Giêsu sau một đêm mơ thấy hai tên quỷ chạy trốn ánh 

nhìn của Ngài, Ngài quả quyết như thế (Một tâm hồn)       

 


