
1 
 

 

QUÁ GIANG. 

 

Sau giờ trưa tôi bỗng cảm thấy chán học, rời trưòng Văn-Học bỏ ra về lang thang qua con dốc chợ Ngọc 
Lan trên con đường về nhà. Lúc băng ngang qua bến xe đò, tình cờ nghe loáng thoáng một bà đang hỏi 
giá, kỳ kèo thuê một chiếc xe đò nhỏ để về Saigòn có việc gấp . Máu giang-hồ trong lòng bỗng nổi dậy, 
nghĩ bụng nếu bà ta bao được chuyến xe, tôi xin đi quá giang thì có lẽ bà ta không đến nỗi từ chối . Nghĩ 
thế, tôi mon men lại gần và nói vô dùm một đôi lời vì người quản-lý cũng như đa số tài-xế ở đây đều biết 
tôi là khách hàng quá quen thuộc . Rốt cuộc hai bên bằng lòng và bà ta hẹn sẽ trở lại trong nửa tiếng, 
sau khi về nhà lấy chút hành trang . Tôi cũng thế, ba chân bốn cẳng chạy ù về, qươ bậy bạ lấy một bộ đồ 
bỏ vào cái ba-lô thằng bạn đi lính đem về cho, bảo người nhà của thằng bạn là tôi dông về SG chơi ít bữa 
. Gặp lại bà ta ở bến xe, sau khi ngỏ đôi câu cảm ơn đã cho đi quá giang, tôi lịch-sự, biết điều leo lên ngồi 
ở băng ghế cuối cùng của chiếc xe đò nhỏ hiệu Peugeot 203 của hãng Minh-Trung, còn bà ta ngồi băng 
ghế ngay sau lưng tài-xế . Tưởng tượng chỉ sáu, bẩy giờ nữa là khung cảnh sẽ được thay đổi, gặp lại 
những bạn bè quen thuộc… tôi ngả lưng, dựa vào một góc và duỗi chân cho thoải mái, nhìn bên đường 
hai hàng thông chạy lùi nhanh dần phía sau . Khi không còn thấy bóng dáng hồ Xuân-Hương phía sau 
lưng, tôi làm quen hỏi thăm người bao thuê, cho mình quá giang chuyến xe :  

- Thưa, có lẽ phải là việc gấp rút lắm cô ( thật ra đáng tuổi “bác”, tôi nhưng gọi thế cho có vẻ ga-lăng 
  một chút !) mới đi vội vã như thế, vì đến nơi sớm lắm là cũng phải 8, 9 giờ tối . 

Hình như câu hỏi của tôi đã dò được “đúng đài” hay sao, bà ta nghe thế bèn xổ bầu tâm sự ngay tại chỗ : 

- Vội đâu mà vội, tôi nghe tin người nhà tôi gọi điện-thoại nói là gặp chồng  tôi đi chơi với con nhỏ ca-ve  
   nào ở Sàigon . Tôi đã nghi từ hồi hắn đi buôn  về tuần trước mà miệng lưỡi hắn cứ chối leo lẻo . Phen  
   này tôi phải xuống tận nơi bắt quả tang cho hết chối cãi . Đàn ông thật là tệ bạc !!!  
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Thấy đương sự chưa chi đã vơ đũa cả nắm - có vẻ nóng giận, cay cú. Tôi chả dại gì muốn “chọc kít ra 
ngửi” , nên nói một cách châm chế, vuốt đuôi vài câu rồi tự động “khoá mõm”, ngồi một góc im thin thít 
. Ông tài-xế hình như cũng “thông cảm” điều đó nên cũng lẳng lặng , chăm chú lái xe , mặc cho người 
đàn bà đang nóng lòng đi đánh ghen kể lể chuyện gia đình, lải nhải bên tai phía sau lưng . Lúc xe bắt đầu 
xuống đèo Prenn, tôi bỗng thấy ông tài xế ngồi gác chân phải lên thành cửa – nghĩa là ông ta chỉ dùng 
chân trái để đạp thắng, đạp am-ba-ja (clutch) để sang số . Không biết ông ta muốn “biểu diễn” hay vì 
bực mình giọng nói lải nhải của bà hành khách ngồi phía sau . Chiếc xe lao nhanh xuống đèo, lạn qua, lạn 
lại một cách muốn chóng mặt . Kinh-nghiệm với nhiều tay tài-xế xe đò có máu bốc đồng, tốc kê, chớ bao 
giờ bảo hắn chạy chậm lại hay khuyên hắn chạy cẩn thận . Nói thế chỉ tổ làm người tài-xế thêm điên tiết 
hay dễ nổi khùng . Trong lúc tôi ngồi yên lặng . Người đàn bà ghen tương bắt đầu cảm thấy… teo và dịu 
giọng : 

- Từ từ thôi bác tài . Tôi chả vội lắm đâu . Thủng thẳng rồi mình cũng đến nơi…  

 

Ông tài-xế chẳng thèm trả lời, vẫn im lặng , gài xe số không để chiếc xe phóng xuống đèo một cách ào 
ào, vùn vụt . Tay ôm vô-lăng, bẻ qua, bẻ lại cho xe ôm sát theo con đường đèo có lúc đạp thắng thập gấp 
khi chiếc xe gần như muốn va vào thành núi, hay lại một màn’..eeee…iie...keeétt… lúc như muốn bay 
thẳng xuống thung lũng, vực thẳm phía dưới . Bà hành khách mới đầu còn lịch sự, sợ mếch lòng ông tài 
xế nên nói năng vừa phải bảo ông lái chậm lại . Nào ngờ càng nói ông ta càng như điên tiết, lái một cách 
ngông cuồng hơn. Sẵn máu họan-thư cộng với máu buôn bán ngoài chợ . Bà ta bắt đầu đổi tông, trở 
giọng Bắc kỳ tru tréo :  

- Này này…tôi nói ông lái nhanh vừa phải thôi đấy nhé . Muốn chết thì dừng xe lại mà nhẩy xuống vực, 
  chứ đừng có giở quẻ với tôi !!!  

- …..  

Eeeeeét…kkeéet… Tiếng bánh xe nhấp thắng, lạng thật sát qua một bên đường để tránh chiếc xe vận tải 
chở gỗ đang ỳ ạch leo dốc. Chỉ gang tấc nữa là tai nạn đã xẩy ra . 

- Ối giời ơi ! Giê-su ma, lậy chúa tôi… thằng này nó muốn giết người ...!!  

Ông tài xế mặt vẫn lạnh như đá, chẳng thèm trả lời. Giây lát sau, tiếng bà họan-thư bắt đầu gào to hơn : 

- Tổ cha mày ! bà đi đánh ghen chứ bà có đào mồ cuốc mả nhà mày đâu mà mày tính giết bà…  

Đang từ cái danh xưng “tôi” trong giây phút bỗng trở thành chữ “bà”, và từ “ông” cho đến “thằng’, rồi 
“mày” … bà họan-thư la toáng, gào than, chửi rủa người tài xế . Lúc lên giọng, lúc xuống giọng, trầm 
bỗng nhưng không kém những danh-từ mầu mè, hơi thiếu thuần-phong mỹ-tục một chút xíu – chẳng 
hạn như : “cái thứ đồ đội váy”, “mặt trơ như cái…hĩm..”, hay “cái thằng … kia”, v.v… Còn tôi thì chỉ biết 
ngồi âm thầm đọc kinh… xám hối . Lậy trời nếu tránh khỏi chết thì cũng đừng bị teo …! Mặc cho hai 
người đôi co – một bên chửi bới, một bên thì lì lợm lái xe ẩu tả, bạt mạng .  
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Khi chuyến xe qua khỏi đèo Prenn và con đường đỡ ngoằn nghèo, không còn tuột dốc . Tôi bắt đầu thấy 
mình hoàn hồn trở lại, vội vàng khám cùng khắp “thi thể” coi có chỗ nào bị thương hay “mất mát” gì 
không . Thời may mọi “thứ” vẫn còn nguyên vẹn, chưa bị hề hấn . Còn bà họan-thư cũng thế, cũng hạ 
giọng, bớt nguyền rủa mặc dù miệng vẫn lẩm bẩm những câu gì chả ai nghe rõ . Chưa yên thân được bao 
lâu, không biết vì sợ mấy cây cầu bị lính địa-phương-quân đóng lại khi chiều xuống , hay cũng nóng lòng 
muốn về Sàigon cho thật nhanh . Ông nội tài xế bèn giơ cẳng đạp ga lút cán, phóng xe chạy tốc váy . Thế 
là bà họan-thư lại nổi máu tam bành lục lạc như trước :  

- Đồ khốn nạn, bộ mày tính giết bà phải không ?.. 
- … 
- Giời đất hàng xóm ơi ! tôi có tội tình gì đâu mà gặp phải thằng chó đẻ này hả giời !!! 
- … 
- … Về đến nơi bà sẽ bảo thằng tỉnh-trưởng rút bằng lái của mày… ối ối !! mày tình cán chết con bò của  
      người ta hả, thằng khốn kiếp !!!.. 
- ….  

Cứ như thế, sự việc diễn đi, diễn lại khi xe xuống đèo Bảo-Lộc, khi qua đèo Chuối . Đến Phương-Lâm, 
Định-Quán thì bà họan-thư bắt đầu mỏi mệt, khản giọng , nhưng chân tay vẫn quơ cào, xỉa xói thiếu điều 
mấy lần như xém bợp tai lão tài xế . Thấy từ đây đến Sàigon không còn phải qua một đọan đèo nào nữa, 
tôi thở phào, mừng thầm rằng mình… gần được thoát nạn . Mà “gần” thật . Chưa kịp mừng rỡ được bao 
lâu, tôi thấy xa xa trước mặt là một cây cầu . Bấy giờ đã hơn sáu giờ chiều, trời bắt đầu tối, xa lộ ở vào 
giờ này ít xe cộ và người lai vãng cho nên lính gác cầu thường hay kéo giây kẽm gai, đóng cầu và kéo 
nhau vô chòi hay lô-cốt ngồi nhậu . Tôi thấy hai, ba người lính cầm súng đang kéo đống kẽm gai ra gần 
giữa đường. Họ thấy chiếc xe đò nhỏ phóng như điên lọan nên vội vàng nhẩy qua bên lề, tức giận nổ 
súng lướt trên mui xe như để cảnh cáo . Tôi nghe họ chửi thề, văng tục um xùm . Bà họan-thư lại một 
phen được “kích thích” nên xổ nho , xổ tiếng Đan-Mạch (ĐM) liền tức thì. Lão tài-xế vẫn tỉnh khô coi lời 
nói như củ…khoai lang . Tôi thì có lẽ cạch đến già, định bụng sau này sẽ điều tra xem lão này là ai mà có 
hành động điên điên, khùng khùng như thế . Dù gì đi chăng nữa, tôi sẽ nhớ mặt lão suốt đời để về sau, 
trước khi mua vé, tôi phải hỏi kỹ mà tránh cái tình trạng gặp lại lão tài-xế này . Về Saigòn gần chín giờ 
tối, tôi nghe giọng của bà họan-thư đã hết còn “oai phong” như hồi mới bắt đầu xẩy ra cái “sự cố” . 
Giọng bà ta bây giờ chỉ còn thều thào như kẻ khát nước, khản cổ sắp chết. Thế thì còn xí-quách mẹ gì 
nữa để đánh ghen ! Tôi nghĩ bụng . Bà ta bước xuống xe, chân đi không vững, tay phải vịn vào thành cửa 
. Có lẽ tôi cũng quá… teo lúc ngồi trên xe hay sao nên không để ý đế cái mùi nước đái khai khai. Quần 
đen của bà hoạn-thư mặc bây giờ ướt đẫm, khai nghính . Có lẽ bà ta sợ quá…tè trên xe từ hồi nào tôi 
cũng không rõ !!! 

Đó thật là một chuyến đi quá giang tuy không mất tiền nhưng quá ư là hào hứng ngoài mức tưởng 
tượng . Về sau điều tra ra thì mới biết, tên tài xế này ngày xưa có một thời là “khách” quen của dưỡng-
trí-viện Biên-Hòa (nơi nhiều người ngồi cả ngày tay bắt chuồn chuồn, miệng cười hềnh hệch vô tội vạ, vô 
duyên, vô mục đích ) . Hắn mới được xuất viện cách đó 5 năm, thỉnh thoảng hắn lạc vào cơn “mê” không 
cần biết chuyện gì xẩy ra xung quanh . Từ đó, tôi luôn luôn nhớ rõ mặt hắn và cái bảng số “GA-1952”, số 
của chiếc xe đò hãng Minh-Trung mà hắn thường hay lái .  
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