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Lệ ra khỏi tiệm ăn. Cơn giận vẫn 

còn bốc cao làm nàng không chú ý 
đến hai người đàn ông và đàn bà 
đứng trước mặt nàng, đang sửa soạn 
vào tiệm ăn. Vòng tay ôm chặt của 
người đàn bà làm Lệ giật mình nhưng 
nàng nhận ra ngay. Đã lâu nàng 
không gặp Hoa, người bạn gái đã 
cùng nàng đi ăn đi chơi hơn nửa năm 
trước. Và người đàn ông đi cùng 
đứng bắt tay với Tuyến làm Lệ sững 
sờ hơn. Vì Tài là một trong những kẻ 
nhân tình một đêm của nàng hơn hai 
năm trước đây! 

Lệ không thể hiểu tại sao nàng có 
thể ngủ với Tài. Và mỗi lần gặp lại 
hắn đều làm nàng khó chịu, da dẻ 
nàng rợn lên như mọc gai vì nhờm 
tởm. Nhất là khi hắn nhìn thô lố vào 
thân hình nàng, cục yết hầu nổi lộ 
giữa cổ chạy lên chạy xuống vài lần 
đều đặn như đưa thoi, sau cùng 
đứng lại một chỗ khi hắn đã nuốt 
nước bọt nghe ực một tiếng rõ mồn 
một. Lệ gặp Tài trong một buổi party 
ở nhà người bạn. Nàng đi một mình 
vì Tuyến bận việc phải bay lên New 
York. Và Tài bám lấy nàng trong 
suốt buổi hôm đó. 

Lệ đã nghe nói nhiều về nhân vật 
Tài với hỗn danh Tài bún của con 
đường Bolsa nhưng đây là lần đầu 
tiên nàng biết mặt hắn. Tài đến lập 
nghiệp tại Cali năm 1978 từ thành 
phố Kansas City. Như hàng bao 
người khác đổ xô từ các tiểu bang 
trên nuớc Mỹ về đây, hắn đã xoay sở  
mọi kiểu và sau cùng  thành công 
bằng cách  mở tiệm ăn. Nhà hàng 
của  Tài nổi tiếng  với nhiều món   ăn 
Bắc Kỳ  chính gốc như  bún ốc, bún 
thang, bún chả Hà  Nội...Khách đến 
ăn phải đợi hàng nửa  tiếng hay một 
tiếng là chuyện thường, nhất  là 
những ngày cuối tuần. Chỉ trong  hai 
ba năm, Tài đã thành người giàu có,  
với tiền vào như nuớc và không có  
tiền ra. Ngoài ra làm nhà hàng lại 
toàn tiền mặt, Tài đóng  thuế cho 
chính phủ tối thiểu, có năm lại còn 
khai lỗ! Nên tiền cứ thế chất chứa lên 
dần! 

Khi đã kiếm đủ vốn liếng, Tài 
sang lại tiệm cho người khác và nhảy 
ra làm ăn bằng cách đầu tư vào một 
khu shopping và apartments cho 

thuê. Giá nhà cửa tại Cali lên vùn 
vụt, Tài mua đi bán lại và chẳng mấy 
chốc đã tạo được một sản nghiệp 
lớn. Tuy bắt đầu được giới thượng lưu 
người Việt tại Quận Cam biết đến, 
tên tuổi của Tài đã dính liền với nghề 
đầu tiên và đưọc mọi người biết đến 
với hỗn danh Tài bún, tuy không ai 
dám gọi thẳng trước mặt hắn. 

Tài đi kè kè bên cạnh Lệ trong 
buổi party, hắn nói huyên thuyên về 
những vụ đầu tư, về nhà cửa, về 
những món lời lớn sau khi hắn bán đi 
bán lại mấy khu shopping tại Garden 
Grove và Wesminster. Lệ mới đầu 
nghe một cách hờ hững nhưng một 
lúc nàng cũng phải chú ý. Vì Tài quả 
thực thành công lớn trong thương 
trường ở đây. Và Lệ cũng đã bắt đầu 
ngà ngà say. Nàng đã uống gần ba 
ly Martini, lại thêm một ly lớn Vodka, 
chưa kể hai ly Bloody Marys nàng 
làm buổi chiều trước khi đến. Buổi 
party không có lấy một người đàn 
ông cho ra hồn. Toàn những anh già 
sắp đến tuổi vào viện dưỡng lão, lụ 
khụ, ốm yếu. Tài tuy trông thô bỉ 
nhưng ít nhất hắn cũng chưa đến nỗi 
già. Và vẻ thèm muốn không bộc lộ 
của hắn với Lệ cũng làm nàng một 
chút hãnh diện ngầm. 

Đêm đó Lệ bằng lòng để Tài đưa 
về. Nàng không nhớ rõ vì đã say 
mèm nhưng buổi sáng tỉnh dậy, thấy 
Tài nằm bên, há hốc mồm ngáy, Lệ 
đã chạy vội vào phòng tắm để nôn 
mửa và mặc vội quần áo ra về ngay. 
Từ đó mỗi lần gặp lại Lệ cố tình làm 
ngơ như không hề quen biết dù Tài 
tìm đủ cách để bám lấy nàng, hy 
vọng được hưởng ân huệ một lần thứ 
nhì. 

Lệ quay sang nhìn Hoa, người 
bạn gái mấy tháng nay không gặp. 
Sự ngạc nhiên về chuyện Hoa đi với 
Tài làm nàng nói gần như không ra 
tiếng. Và cũng làm nàng nể Tài hơn 
một chút. Người kiêu điệu như Hoa, 
mở miệng ra là chê bai người này 
không sang đủ, người khác gốc tích 
bần hàn, sau cùng cũng cặp kè với 
một anh mới giầu nổi là Tài bún! 

Hoa nổi tiếng tại khu Bolsa với 
các văn phòng pháp lý của nàng. 
Một văn phòng lớn tại đường 
Brookhurst ở Orange County, văn 
phòng kia trên đường Beverly ở Los 
Angeles. Hoa không phải là luật sư 

nhưng dưới trướng nàng có dăm bẩy 
luật sư Mỹ, những anh luật sư già, 
hết thời, không kiếm ra tiền hay có 
nhiều thành tích bị American Bar 
Association khiển trách khó kiếm ra 
chỗ làm với những tổ hợp luật sư Mỹ 
khác, được Hoa trưng dụng trả lương 
mỗi tháng và đứng tên để nàng mở 
văn phòng pháp lý cho người Việt. 
Hoa kiếm tiền như nước nhờ phong 
trào đụng xe tại Orange County. 
Nàng có một lô thủ hạ Việt có, Mễ 
có, chuyên môn đi tìm những chiếc 
xe sang, đẹp, đắt tiền tại các khu 
nhà giàu tại Beverly Hills, Bel Air, 
Santa Monica, Newport Beach có 
các bà già Mỹ giàu lái Mercedes, 
Lexus, Porsche  để tìm cách cho 
đụng xe. Những tên thủ hạ này của 
Hoa đi từng cặp, lái những chiếc xe 
Ford cũ mèm, một chiếc đi ngang 
hông để kềm, chiếc kia vọt lên trên 
chiếc xe con mồi và bất thần thắng 
gấp để bà già Mỹ lái Mercedes thắng 
không kịp, đâm vào đít chiếc xe 
trước. Tuy chỉ đụng nhẹ nhưng mấy 
tên thủ hạ của Hoa giả vờ bất tỉnh 
nằm lăn quay để xe cứu thương đưa 
vào bệnh viện. Sau đó đi chụp hình 
xương, hình đầu, đi đấm bóp, chạy 
điện... để làm hồ sơ bệnh lý cho vụ 
kiện do văn phòng luật sư của Hoa 
đảm trách. Các hãng bảo hiểm 
thường ít khi để vụ kiện kéo dài và 
điều đình để bồi thường. Sau khi trả 
tiền bác sĩ, tiền luật sư làm công cho 
Hoa, chia tiền cho các tên thủ hạ 
đứng tên kiện, mỗi vụ kiện cũng đem 
lại cho Hoa khoảng năm sáu ngàn 
đô la. Mỗi ngày trung bình hai văn 
phòng của Hoa làm giấy tờ cho 3 vụ 
kiện mới và mỗi tháng nàng thu được 
hai trăm ngàn. 

Mỗi văn phòng nàng chỉ giữ 
chừng 6 tháng. Hoa là người khôn 
ngoan. Nàng biết cơ quan FBI đang 
điều tra những vụ kiện đụng xe tại 
miền Nam California và một số văn 
phòng luật sư Mễ đã bị đổ bể. Các 
văn phòng pháp lý của người Việt 
làm về tai nạn xe hơi tại Orange 
County chỉ là tép riu so với bọn luật 
sư Mễ nên cơ quan FBI chưa thèm 
để ý đến. Nhưng không vì thế mà 
Hoa lơ là không tính trước. Nàng chỉ 
làm mỗi nơi 6 tháng, sau đó dù chưa 
có động tịnh gì, Hoa cũng đóng cửa, 
kiếm một văn phòng gần đấy nhưng 
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ở đường khác, đặt tên mới cho văn 
phòng, dùng một số luật sư người Mỹ 
chết đói khác, kiếm một số thủ hạ 
khác và nàng để tên bố , mẹ hay anh 
chị em đứng tên làm chủ để không 
còn vết tích gì của văn phòng pháp lý 
cũ. Hoa cũng biết việc làm ăn của 
nàng không thể kéo dài. Không sớm 
thì muộn, sau khi đã nhắm vào bọn 
luật sư Mễ, FBI sẽ chuyển hướng để 
ý đến nhóm người Việt tại Orange 
County và dù đã cẩn thận mọi bề, 
Hoa biết việc làm ăn của nàng sẽ 
không bền. Vả lại, phong trào đụng 
xe của người Việt tại miền Nam Cali 
này lên quá cao, các hãng bảo hiểm 
trả tiền bồi thường nhiều, bắt đầu xót 
của, để ý hơn trước. Những tay ra 
sau, làm ăn vét chuyến tàu chót, 
không cẩn thận được như Hoa, nhiều 
phần sẽ dính lưới của FBI và các 
nhân viên điều tra của các hãng bảo 
hiểm. 

Việc làm ăn bắt đầu không kiếm 
ra tiền nhiều như trước, Hoa lại lậm 
vào đường cờ bạc tại Las Vegas. 
Nàng bay đi mỗi tuần và trở thành 
thượng khách của Caesar's Palace. 
Credit sòng bài này cấp cho nàng để 
đánh bạc lên đến một triệu đô la. 
Hoa đi máy bay first class lên Las 
Vegas, ở trong suite của khách sạn 
và ăn uống hoàn toàn không mất 
tiền, tất cả do casino đài thọ. Lý do 
Hoa trở thành high roller của sòng 
bài và được hậu đãi vì nàng đánh 
mỗi tiếng từ hai ngàn đến năm ngàn 
đô la trong sòng black jack. Mỗi tuần 
nàng ăn thua từ một đến hai trăm 
ngàn và cờ bạc đã thành một đam 
mê không thể dứt bỏ cho Hoa. Khi 
mới bắt đầu, Hoa đỏ một cách kỳ lạ, 
đúng với câu "cờ bạc đãi người mới". 
Nàng ăn rền hàng tháng trời, chiều 
thứ bảy bay lên và tối chủ nhật đi về, 
Hoa được bạc cả trăm ngàn mỗi lần, 
tưởng chừng như cờ bạc có thể trở 
thành một nghề kiếm tiền mới cho 
nàng. Nhưng dĩ nhiên sòng bài có lý 
do của họ để chiều đãi hậu hĩ những 
người đánh lớn high rollers. Vì kỹ 
nghệ đánh bạc là một kỹ nghệ lớn 
hàng trăm tỷ Mỹ Kim mỗi năm, cả 
thành phố Las Vegas sinh sống và 
tạo công ăn việc làm cho hàng mấy 
trăm ngàn người hoàn toàn nhờ lợi 
tức do đánh bạc. Và dĩ nhiên lợi tức 
đánh bạc này do các người thua bạc 

cung cấp! Tiền máy bay, tiền phòng, 
tiền ăn uống, tiền coi show, casino 
cho free những khách đánh bạc lớn 
như Hoa dĩ nhiên vì họ tin tưởng 
không sớm thì muộn, người đánh bạc 
sẽ thua bạc để bù vào đó và thua 
thêm đem lợi lớn cho sòng bài. 

Không ai khi được bạc lúc đầu lại 
nghỉ ngang xương không bao giờ 
chơi nữa. Đã thắng trong canh bài, 
bất cứ người nào cũng sẽ trở lại để 
chơi tiếp, hy vọng ăn thêm. Và dù 
vận may có đến rền trong vài tuần, 
vài tháng, khi tiếp tục chơi đều, người 
chơi bạc sẽ thua trở lại, mất hết phần 
ăn và mất thêm nhiều hơn nữa. Hoa 
được bạc lúc vận đỏ. Lúc nàng đang 
làm ăn tiền vào như nước, gặp đủ 
chuyện may mắn. Nhưng sau khi đã 
đổi văn phòng pháp lý 3 lần và bị 
cạnh tranh ráo riết do các văn phòng 
pháp lý mới mở khác tại Bolsa, vận 
đen bắt đầu đến với nàng. Khi được 
tin cơ quan FBI đang để ý đến nàng 
và bắt đầu điều tra, cũng là lúc Hoa 
bắt đầu thua bạc nặng. 

Trong hai tháng đánh black jack 
tại Las Vegas, Hoa thua hết số tiền 
sáu trăm ngàn Mỹ Kim nàng đã 
thắng trong gần nửa năm trước. 
Trong một tháng sau đó nàng thua 
thêm bốn trăm ngàn tiền vốn liếng 
nàng để dành được bấy lâu nay. 
Càng thua Hoa càng đánh lớn. Mỗi 
quân bài nàng đặt tới mười ngàn Mỹ 
Kim và tuy có tuần ăn gỡ lại chút 
đỉnh, phần lớn Hoa thua trong tháng 
6 năm đó. Lần cuối cùng nàng đánh 
bài trong 48 tiếng liền và thua đến 
mức chót một triệu Mỹ Kim credit của 
casino cho nàng ký giấy vay. Hoa 
biết nàng đã trắng tay và đeo thêm 
vào cổ tiền nợ một triệu đô la của 
casino. Và nàng đã nghe nói đến 
hậu quả xảy ra cho những kẻ quịt nợ 
của sòng bài tại Las Vegas. Bãi sa 
mạc cách mấy dặm đưòng bên ngoài 
Las Vegas Boulevard Strip đã có biết 
bao nắm xương của những kẻ thua 
bạc quịt nợ sòng bài và được các tay 
anh chị "the mob" làm cho casino 
đưa ra thủ tiêu ở đó. 

Hoa nằm một ngày một đêm 
trong phòng nghĩ cách đối phó với 
món nợ casino. Sau cùng nàng nảy 
ra ý táo bạo. Hoa ra thẳng văn 
phòng FBI tại Las Vegas và tố cáo 
sòng bài đã hăm dọa giết nàng nếu 

nàng không trả đủ số nợ. Dĩ nhiên 
khi có một tố cáo dù mơ hồ đến đâu 
đi nữa, FBI bắt buộc phải điều tra. 
Hoa cũng gọi điện thoại cho các báo 
Mỹ xuất bản tại Las Vegas làm ầm 
lên về việc bị đe dọa giết và đang 
nhờ cơ quan FBI bảo vệ. Sòng bài 
Caesar's Palace là một casino làm 
ăn lớn, chính thức của một xí nghiệp 
lớn là ITT, một trong những công ty 
lớn nhất Hoa Kỳ nằm trong danh 
sách Fortune 500 liệt kê các đại 
công ty mạnh nhất. Vì thế ban quản 
trị của Caesar's Palace không muốn 
bị rắc rối với chính quyền và bị điều 
tra dù do lời tố cáo vu vơ của một 
người đàn bà. Công ty mẹ là ITT đã 
ra lệnh cho ban quản trị casino phải 
tìm cách để làm êm chuyện Hoa ra 
FBI và báo chí tố cáo là Caesar's 
Palace dính líu đến tổ chức tội ác tìm 
cách thủ tiêu nàng. Hoa được mời 
lên văn phòng quản trị và gặp viên 
giám đốc Caesar's Palace để thương 
thảo. Kết cuộc, hai bên thoả thuận 
để Hoa rút lại đơn tố ra FBI và 
Caesar's Palace giảm số nợ một 
triệu Mỹ Kim xuống chỉ còn một phần 
mười là một trăm ngàn Mỹ Kim, cho 
phép Hoa trả trong vòng 5 năm. 

Thực sự ban quản trị casino đã 
đưọc lệnh để tha hết số nợ cho Hoa 
nhưng trên giấy tờ và để giữ nguyên 
tắc, món nợ của Hoa vẫn còn đó, tuy 
chỉ là môt phần mười số nợ nguyên 
thủy. Và viên giám đốc sòng bài đã 
cho Hoa hiểu ngầm là khi trở về 
California, Hoa khai phá sản 
bankrupcy, sòng bài tại Las Vegas 
sẽ xóa sổ nợ của Hoa và hai bên 
không còn dính líu gì với nhau nữa! 

Tuy thoát khỏi món nợ sòng bài, 
Hoa đã trở thành tay trắng. Văn 
phòng pháp lý của nàng phải đóng 
cửa vì các luật sư Mỹ nàng mướn sợ 
bị điều tra đều theo nhau xin rút lui. 
Hoa phải tìm cách chuyển sang nghề 
khác và đúng lúc đó nàng gặp Tài. 
Hoa nghe nói đến Tài bún qua Lệ kể 
cho nàng nghe, nhưng trong số 
những người Việt hoạt động thương 
trường của Orange County, có văn 
phòng trong khu Bolsa, ai chẳng  
biết đến Tài. 

 


