
The Curse of James Dean's Porsche  
 

James Dean driving his new Porsche with his mechanic Rolf Wutherich on 
the day of his death. 

 
Friends told James Dean that the car was trouble when they 
saw it - a rare Silver Porsche Spyder, one of only 90 in 1955. 
Nicknamed "The Little Bastard," the car carried the iconic 
screen rebel to his grave on September 30, 1955.  
 
After the accident, many fans refused to believe Dean was 
dead. A story circulated that he was still alive although terribly 
disfigured, and in true urban legend fashion this tale took on a 
life of its own. I won't go into all the James Dean as a cult idol 
stuff except to say his mystique has staying power.  For 

example, his tombstone was stolen twice in 1983, and in 1985 had to be replaced because of damage done to 
it by fans. Seems he was still the popular fellow despite having been dead for three decades.  
 
After the tragedy, master car customizer George Barris bought the wreck for $2,500. When the wreck arrived 
at Barris' garage, the Porsche slipped and fell on one of the mechanics unloading it. The accident broke both 
of the mechanic's legs.  While Barris had bad feelings about the car when he first saw it, his suspicions were 
confirmed during a race at the Pomona Fair Grounds on October 24, 1956. Two physicians, Troy McHenry and 
William Eschrid, were both racing cars that had parts from the "Little Bastard." McHenry died when his car, 
which had the Porsche's engine installed, went out of control and hit a tree. Eschrid's car flipped over. Eschrid, 
who survived despite serious injuries, later said that the car suddenly locked up when he went into a curve.  
The car's malevolent influence continued after the race: one kid trying to steal the Porsche's steering wheel 
slipped and gashed his arm. Barris reluctantly sold two of the car's tires to a young man; within a week, the 
man was nearly involved in a wreck when the two tires blew out simultaneously.  
 
Feeling that the Porsche could be put to good use, Barris loaned the wrecked car to the California Highway 
Patrol for a touring display to illustrate the importance of automobile safety. Within days, the garage housing 
the Spyder burnt to the ground. With the exception of the "Little Bastard," every vehicle parked inside the 
garage was destroyed. When the car was put on exhibit in Sacramento, it fell from its display and broke a 
teenager's hip. George Barkuis, who was hauling the Spyder on a flatbed truck, was killed instantly when the 
Porsche fell on him after he was thrown from his truck in an accident.  
 
The mishaps surrounding the car continued until 1960, when the Porsche was loaned out for a safety exhibit in 
Miami, Florida. When the exhibit was over, the wreckage, en route to Los Angeles on a truck, mysteriously 
vanished. To this day, the "Little Bastard's" whereabouts are unknown. 
 
 
From SNOPES: 
 

 Eerily, only a short while before his death, Dean had appeared in a car safety television spot, 
admonishing young people not to speed because "The life you might save might be mine." I won't go 
into all the James Dean as a cult idol stuff except to say his mystique has staying power. For example, 
his tombstone was stolen twice in 1983, and in 1985 had to be replaced because of damage done to it 

 by fans. Seems he was still the popular fella despite having been dead for three decades. 

 After the accident the Porsche was sold to a second-hand car dealer who put it on public view 
(supposedly in support of a campaign for road safety). He charged viewers twenty-five cents each to 

 look at it. 

 Car designer George Barris next bought the car and planned to sell it for parts. When the car was 
 delivered to his yard, it rolled back off the truck and broke a mechanic's legs. 

 Troy McHenry, a Beverly Hills doctor, bought the Dean engine and used it to replace the engine in his 
Porsche. The doctor was killed in a crash the first time he took the car out. (Troy McHenry died on 22 

http://www.snopes.com/movies/actors/dean.asp


October 1956 during a automobile race at the Pomona Fairground near Los Angeles. He was driving a 
 Porsche Spyder, but I've yet to determine if Dean's engine was in that car.) 

 Another unnamed doctor bought the Dean transmission. He too was later seriously injured in a car 
 crash. 

 An unnamed New Yorker bought two of the Dean tires. His car crashed when both tires mysteriously 
 blew out at the same time. 

 The shell of the Dean car was being transported to a road safety exhibition in Salinas when the truck 
 skidded and crashed. The driver was killed. 

 Stolen from the scene of that fatal accident was the shell of James Dean's car. It's never been 
recovered. Another version of the disappearance of the shell was reported in a Los Angeles Times 
article on 30 October 1989. George Barris (the guy who sold the car for parts) was quoted as saying 
the last time he saw the shell was when he exhibited it in Florida in 1958. The car was loaded on a 
truck afterwards, but eight days later when the truck arrived at its destination, the car wasn't there. No 

. mention of an accident

 
 

Chiếc Xe Hơi của James Dean 
  
Chúng ta biết James Dean là một diễn viên điện ảnh Hoa-Kỳ, không những nổi tiếng ở Mỹ mà còn cả thế-giới. 
Nhắc tới điện ảnh, người ta không thể quên những tài tử lừng danh một thời như Marilyn Monroe, Richard 
Burton, Elizabeth Taylor, John Wayne, Marlon Brando, Clint Eastwood,... và James Dean là một trong số đó, 
những nhân vật đi vào huyền thoại của Hollywood. 
  
James Dean có nhiều tiền lại mê xe hơi nên mua một chiếc xe thể-thao đắt tiền, loại nhỏ nhưng máy rất mạnh, 
ông ta đặt tên là “Gã con hoang nhỏ xíu”. James Dean rất thích và rất yêu chiếc xe nầy. Khi biết James có 
chiếc xe đó, Sir. Alec Guiness - một người quen của James - cảnh cáo ông ta: “nó sẽ giết chết anh” nhưng 
James không tin điều nầy. James là một tay lái cừ khôi, đầy kinh-nghiệm về cách điều-khiển xe cộ và từng lái 
nhiều kiểu xe hơi, ông tự tin nơi mình nên coi thường lời nói của Sir. Guiness. 
  

   
James Dean bên cạnh "Gã con hoang nhỏ xíu"                       Nét phong trần trên gương mặt James Dean 

  
Không lâu sau đó, sự thật đã xảy ra, James đã chết khi đang lái chiếc xe nầy: chính nó đã gây ra cái chết cho 
người chủ đầu tiên của nó. Sau nầy, nhiều người khác cũng bị liên lụy. “Gã con hoang nhỏ xíu” là một chiếc 
xe gây ra nhiều tai-họa cho người dùng nó hay ở gần nó, trở thành huyền thoại: chiếc xe hơi “có huông”. 
  
Tai nạn đầu tiên gây cho chủ đầu tiên của nó chính là diễn viên điện ảnh tài danh nổi tiếng, được nhiều người 
mến mộ. Trên đường dự định đến Salinas, một thành-phố ven biển của miền Bắc California, một mình James 
Dean lái chiếc xe nầy, đã bị một tai nạn thảm-khốc và ông ta đã tử thương. Trong một cú va chạm ở đầu xe 
khi ông đang lái với vận-tốc 80 Mile per hour/ (MPH), ông chết ngay bên trong chiếc xe của mình. Các nhà 
điều tra và các người quen biết James Dean đều ngạc-nhiên và có nhiều nghi-vấn trong tai nạn: tại sao James 
Dean đã không làm gì để điều-khiển chiếc xe nên mới gây ra tai-nạn mặc dù James là tay lái lão lu yện, có 



nhiều kinh-nghiệm về lái xe và thường có những ứng-biến nhanh nhẹn trong mọi tình huống. Người ta không 
tìm ra nguyên-nhân tai-nạn vì không có một dấu vết, chi-tiết nào liên-quan đến tai-nạn để lại nơi hiện trường 
hay trên chiếc xe. Các người điều tra đành phải cho là “tai nạn xảy ra không tìm ra lý do”, để mặc nhiên nói lên 
tính “huyền-bí” của tai-nạn. 
  
Sau tai họa này, chiếc xe còn tiếp tục gieo rắc nhiều tai họa khác, nhiều lúc có những tai hoa mang tính mơ-
hồ, không có chút căn-cứ khoa-học nào. Một số người hâm mộ James Dean và bạn bè của ông ta muốn có 
một chút gì làm kỷ-niệm, họ tìm cách gở một món gì đó trong chiếc xe để mang về nhà nhưng tất cả đều bị 
chấn thương, không trừ một ai, với những nguyên do “không xác định”. Nhiều người tin là có điều bí hiểm nào 
đó, có người không tin vì họ cho là không có bằng chứng, không có cơ-sở khoa-học, cũng có lắm kẻ hoại 
nghi. Dù tin hay không tin, những việc xảy ra liên-quan đến chiếc xe nói trên đã là những sự thật. 
  

  Chiếc xe được Cảnh-sát California giao cho thân-nhân người quá vãng. Một người bạn của James 
đứng ra nhận trách-nhiệm đem nó về và ông ta bán nó cho một garage. Tại đây, chiếc xe vô cớ ngã đổ 
và đè lên một người thợ máy đang làm việc cạnh đó và làm cho anh thợ này gãy chân. 

  Người ta quyết-định tháo rời ra vì nghĩ rằng nó là một chiếc xe tốt, thuộc loại đắt tiền nên các cơ-phận 
còn có thể dùng được. Có hai vị bác-sĩ mua hai bộ-phận để gắn trong chiếc xe đua của họ: sau đó một 
người chết và người kia bị thương nặng, cũng trong trường-hợp được ghi “không biết rõ nguyên nhân”. 

  Hai chiếc vỏ xe duy nhất không hư hại được một người mua lại, đem về thay vào xe của ông ta. Một 
hôm, hai chiếc vỏ xe nầy bị nổ cùng một lúc một cách kỳ lạ và gây thương vong cho người nầy, ông ta 
được đưa vào bệnh-viện với thương-thế trầm trọng. Một cuộc điều-tra xảy ra sau đó giữa chính-quyền, 
nhà sản-xuất vỏ xe, các chuyên-viên xe hơi và các thân nhân, bạn hữu hầu để tìm ra nguyên-do nhưng 
không một ai biết được nguyên nhân hai chiếc vỏ xe nổ. Họ cũng không tìm ra bất cứ một khiếm 
khuyết nào của chiếc vỏ xe để đến nỗi nó gây ra tai-nạn. Điều đặc-biệt là hai chiếc vỏ xe cùng phát nổ 
một lúc mà không do một tác-động nào bên ngoài gây nên, nhất là tai-nạn gây ra khi có mặt chủ xe tại 
đó. 

  
Sau các biến-cố nầy, nhiều người cho là chiếc xe có một điều gì đó bí-ẩn đặc-biệt, nên đem ra trưng bày cho 
nhiều người xem. Họ đề nghị với Đơn-vị Tuần-tra Xa-lộ California (California Highway Patrol) nên lập kế-
hoạch để trưng bày các tàn tích chiếc xe trong cuộc triển-lãm xe hơi vào kỳ trưng-bày kế đó. 
  

  Mọi việc đã chuẩn bị xong xuôi cho ngày khai-mạc. Tất cả các chiếc xe tham-dự cuộc triển-lãm được 
mang tới khu triển-lãm trước đó, ngay cả phần còn lại của chiếc xe nhiều tai tiếng của James Dean. 
Trong đêm trước ngày khai mạc triển-lãm, một trận hỏa hoạn đã thiêu rụi mọi chiếc xe khác, ngoại trừ 
chiếc xe của James: điều kỳ lạ là nó không bị một vết xém nào cả. 

  Sau trận hỏa-hoạn, một đoàn điều tra đến để tìm ra nguyên nhân gây ra hỏa hoạn nhưng cũng không 
ai tìm ra chứng cớ nào cả. Biên-bản giới hữu-trách ghi là “không rõ nguyên-nhân”. 

  
Sau việc nầy, người ta quyết định đưa chiếc xe về thành-phố Salinas , nơi mà James Dean định đến trước khi 
chết. Mọi người hâm-mộ cũng như thân-nhân của James Dean muốn mang di-vật của ông ta về nơi ông ta dự 
định đến như là một thiện-ý đối với ông ta. 

  Chiếc xe được đưa lên một chiếc xe vận tải chuyên để chở xe hơi, một tài-xế gan dạ lãnh trách-nhiệm 
lái nó. Trên đường đi, một tại-nạn thảm-khốc xảy ra: tài xế bị hất văng ra khỏi phòng lái, ông ta bị chiếc 
xe tải nghiền nát khi lật. Riêng chiếc xe của James, nó lăn ra khỏi chiếc xe tại một cách an-toàn, không 
bị hư hại gì khác. Người ta cho biết nguyên nhân gây ra tai-nạn do tài xế lạc tay lái. Thế nhưng đó có 
phải là nguyên do thật sự hay không, câu hỏi này không ai trả lời được. 

  Đến năm 1959, người ta cố đem chiếc xe nhiều tai vạ nầy ra trưng bày một lần nữa. Chiếc xe được 
hàn gắn, sửa chữa trước đó một cách hoàn-chỉnh, cẩn-thận. Đến hôm mở cửa phòng triển lãm, người 
ta thấy nó bị vỡ ra làm nhiều mảnh mà không một ai biết lý-do gì mặc dù khu vực này được khóa cẩn-
thận và cũng không có dấu vết vì do phá-hoại. Hơn nữa, chỉ riêng chiếc xe này bị hư-hại như vậy mà 
thôi. 

  Cuối cùng, sau nhiều thảo-luận, Cảnh-sát tiểu-bang Florida định đưa chiếc xe nầy đến thành-phố 
Miami để trưng-bày trong cuộc “Triển-lãm an-toàn giao-thông” do Cảnh-sát Florida tổ-chức. Chiếc xe 
được sửa-soạn cẩn-thận, người ta đóng một chiếc thùng gỗ lớn, đặt nó vào trong đó và đưa lên một 
chiếc xe vận-tải, cột lại cẩn thận chờ đến giờ khởi hành. “Gã con hoang nhỏ xíu” của James Dean 



bỗng dưng biến mất, không một ai thấy dấu vết gì để lại, một sự kiện lạ lùng xảy ra. Từ đó đến giờ, 
không một tin-tức nào cho biết chiếc xe kỳ bí này ở đâu. 

  
Sau lúc chiếc xe biến mất đến ngày nay với những tài liệu về nó được công-bố, nhiều người vẫn không tin các 
việc đã xảy ra vì không có căn-cứ trên mặt khoa-học. Hơn nữa, chiếc xe là một vật thật, không thể “biến mất” 
không có lý do. Tuy nhiên, tất cả các sự kiện liên-quan đến chiếc xe của James Dean, sự thật là như vậy, tin 
hay không là quyền của mỗi người. 
  
Chiếc xe biến mất nhưng để lại cho mọi người nhiều nghi-vấn không một ai giải-đáp được, kể cả người chủ 
đầu tiên rất yêu mến nó: tài-tử James Dean. Ông đã không tin khi còn sống và không thấy gì sau khi chết. Quả 
là “vật có huông”, giống như chiếc xe của Công-tước nước Áo, Franz Ferdinand mà lịch sử nó đã gắn liền với 
cuộc chiến-tranh thế giới thứ nhất, hay chiếc chiến hạm Scharnhorst của Quân-đội Đức Quốc Xã trong Thế 
chiến thứ hai hoặc chiếc ngư thuyền ma quái Charles Haskell nổi tiếng với kết lu ận sau cùng là "sự kiện kỳ 
bí" mà thôi cho dù con người đang sống trong thế giới văn minh, tân tiến. 

 


