
 CHUYẾN XE DĨ VÃNG 

(mến tặng anh xe grab, sáng mồng năm đi chùa)  

Tới mồng 5 Tết, bà Năm mới đi lễ Phật và thăm cô học trò cũ phát tâm 

làm công quả ở ngôi chùa Pháp Tạng- Bình Chánh. Em chờ nhân duyên đủ 

chín để xuất gia. 

Trước khi ngồi lên xe Grab, bà giao hẹn: 

-Đường xa trên 20 cây số, anh chạy từ từ thôi. Tui già rồi dễ chóng mặt. 

Tiếng trả lời qua lớp khẩu trang cho biết người lái xe cũng lớn tuổi: 

-Chị yên tâm. Tui không chạy nhanh đâu. 

Ông lẩm bẩm: 

-Chùa Pháp Tạng chắc gần chùa Phật Cô Đơn 

-Tui không biết. Tui mới đi lần đầu. 

Đường xa, ông xe ôm vui chuyện: 

-Chùa Phật Cô Đơn thật ra lúc trước chỉ có tượng Phật Thích Ca tọa một 

mình giữa đồng không mông quạnh. Giờ người ta lập chùa lớn, đúc thêm 

nhiều tượng xung quanh, đã vậy còn nổi tiếng cầu tình duyên gia đạo. Thiệt 

tình! Sao gọi Phật Cô Đơn được. 

Ông chứng tỏ mình là người hiểu biết: 

-Ngày trước, thời Việt Nam Cộng Hòa, một chiếc trực thăng cẩu tượng 

Phật Thích Ca ngang khu đất trống thì đứt dây rớt xuống. May sao tượng Phật 

không sứt mẻ, họ tìm cách câu lên lại nhưng không được. Người ta cho rằng, 

Ngài linh thiêng muốn ngự ở đây nên để luôn ở đó. Chính thủ tướng Trần Văn 

Hương cũng công nhận điều đó. 

Bà Năm mỉm cười: câu chuyện của ông giống y bà bạn đi chùa với bà kể 

cách đây mấy năm khác hẳn với báo chí đăng lịch sử chùa bây giờ. Thấy bà 

Năm thích thú với câu chuyện của mình, ông xe ôm buộc miệng: 

-Ngày xưa, ông già tui là bạn dạy học với cụ Trần Văn Hương. 



Bà Năm nghĩ thầm: ông này huênh hoang, khoa trương thiệt! Sực nhớ 

cháu nội của vua Thành Thái chạy xe ôm hay con công tử Bạc Liêu vất vả 

mưu sinh nên lặng thinh lắng tai nghe: 

-Ông già tui sinh khoảng năm 1930. Ông đậu bằng thành chung của Pháp, 

không làm ông thông ông phán mà đi dạy học. Khi ba tui dạy ở Tây Ninh thì 

cụ Trần Văn Hương làm trưởng ty tiểu học; ba tui hay lên họp hành, cụ có 

cảm tình nên đưa về làm ở ty luôn. Cụ về Sài Gòn, làm đến chức thủ tướng thì 

đem ba tui theo; sau đó cụ đi chỗ khác thì gởi người kế nhiệm đối đãi tử tế. 

Có hồi cụ cho ba tui lên dạy trường Võ Bị Quốc Gia đến 2 năm. Ba tui dạy 

văn hóa, gia đình ở khu gia binh gần đó. Sau năm 1975, cụ Trần Văn Hương ở 

lại nhưng không bị đi tù cải tạo, ba tui cũng không gặp lại cụ. 

-Ba anh có đi tù cải tạo không. 

-Có chứ. Tuy ba tui là giáo sư dạy văn hóa, không có chức tước bên chính 

quyền cũng như quân đội. Nhưng khốn nỗi khi được cụ Trần văn Hương nâng 

đỡ nên nhà tui nhiều tướng tá tới chơi; chính quyền mới nghi ba tui là CIA 

cho đi tù. Nói cho ngay, Tây Ninh là vùng xôi đậu nên học trò ba tui một nửa 

là lính Việt Nam Cộng Hòa, một nửa là Việt Công nằm vùng. Học sinh bên 

thắng cuộc giúp đỡ; thêm nữa chị Hai tui khi còn đi học, bà lén tham gia 

nhóm sinh viên Huỳnh Tấn Mẫm nên có chút địa vị, lại lấy ông chồng từ núi 

xuống nên chị Hai có thế lực bảo lãnh ba tui, ông chỉ ở có 6 tháng. Ba tui 

không biết chị tui hoạt động nhưng ông giận bởi không biết lúc đó chị Hai có 

dò xét bạn bè ông không. Đi tù về, ông sống lủi thủi trong nhà bởi chẳng biết 

nói chuyện gì cho phải hai bên. Ông giận chị Hai dữ lắm nhưng nhờ chỉ mà 

ổng về sớm. 

-Không có chị Hai thì ba anh đi học lâu hơn, không biết chừng tụi anh 

được đi HO. 

-Ừ! Cũng có thể. Có chuyện này cũng vui: hồi còn trẻ, ở vùng quê Tây 

Ninh ba tui có dạy tướng Lê Minh Đảo dù không hơn ông tướng bao nhiêu 

tuổi. Trong lớp còn có tướng Trần Dậu, là cố vấn của Mặt Trận Giải Phóng 

miền Nam. Lúc đó, cả hai cũng chơi đùa hồn nhiên, sau tướng Đảo đi tỉnh 

khác, tướng Dậu ra Bắc. Năm 75, tướng Dậu làm Ủy Ban Quân Quản Tây 

Ninh và tướng Đảo bị tập trung ở ngôi trường đối diện nhà tui. Ba tui làm 

mâm cơm mời hai học trò tới ăn, ba tui dặn: 



-Đây là bữa cơm thầy trò gặp nhau. Nói chuyện gì cũng được, đừng đem 

chính trị vào đây.  

Sau đó tướng Đảo bị đưa ra Bắc, tướng Dậu ra Hà Nội. Không biết hai 

ổng có lần nào gặp lại không. 

Chẳng biết câu chuyện của ông xe Grab đúng bao nhiêu phần nhưng bà 

Năm cảm thán nỗi niềm của ông giáo già có học trò ở hai bên chiến tuyến: 

-Lúc đó tui mới có 18 tuổi, tui là bạn thân với Hùng, con Đô trưởng Đô 

thành Sài Gòn Đỗ Kiến Nhiễu, ông nói với tui: 

-Con đi với gia đình bác nghe. 

Tui nghĩ ba má với các em còn ở nhà, không đành đi một mình nên từ 

chối.  

-Nếu con ở lại, bác cho con căn nhà này luôn. 

Mấy ông Cách mạng vô đuổi tui về Tây Ninh. Mấy năm trước Hùng có 

về Việt Nam, mở tiệc đãi bạn bè cũ, nó đập vai tui cười: 

-Mày là thằng ngu nhất thế giới, ngu trời thần luôn. Hồi đó mày nghe lời 

ông già tao đi thì giờ này đâu lam lũ như vậy. 

Tui biết nó thương tui lại phần có hơi rượu nhưng thà nó nói chỉ toàn con 

trai thôi cũng được, đằng này có cả bạn nữ nên tự ái tui giận. Mấy lần về, nó 

nhắn tin xin lỗi nhưng tui từ luôn. 

Xe dừng trước cổng chùa. Bà Năm nhìn theo bóng ông xe Grab mà lòng 

bâng khuâng: 

Cuộc chiến trải qua hơn 40 năm, những người trong câu chuyện đã về cõi 

hư vô nhưng nỗi tưởng nhớ dĩ vãng của người hậu thế khó nguôi… 
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Phạm Mai Hương 

 

 

 


