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Lữ thay vội quần áo. Tin 
Uyên bị tai nạn xe làm chàng 
bồn chồn và bất an. Uyên bị 
nặng ra sao mà không gọi 
chàng thẳng phải nhờ nhân 
viên phòng cấp cứu gọi 
chàng. Cũng may nhà 
thương Fountain Valley ở 
gần đây, chàng chỉ mất vài 
phút lái xe. Chàng định gọi 
nhà thương hỏi tình trạng 
Uyên nhưng nghĩ sao lại 
thôi. Nếu bị nặng phải mổ 
chắc nhân viên nhà thương 
lúc nãy đã nói cho chàng 
biết. Có thể Uyên chỉ bị đụng 
xây xát thường chỉ cần chữa 
ở phòng Emergency Room 
nhưng nếu vậy tại sao Uyên 
muốn chàng đi ngay? 

Lữ đi ra bãi đậu xe. Chiếc 
Jaguar chàng mới mua sơn 
màu đỏ chói theo ý thích của 
Uyên. Nàng không muốn 
chàng đi Mercedes sơn đen 
già cỗi quá trưởng giả. Cũng 
như nàng không muốn 
chàng lái Lexus, chê xe của 
những người giàu mới nổi. Lữ 
mỉm cười. Mình không phải 
dân giàu mới còn là gì. Người 
Việt Nam tỵ nạn nào sang 
đây khá giả ai chẳng là người 
mới làm giàu. Uyên bắt 
chàng lái Jaguar lúc đi chơi 
với nàng để thấy mình còn 
trẻ trung. Như hẳn nàng thấy 
Lữ và nàng đã bắt đầu không 
còn tươi trẻ như mấy năm về 
trước. Lữ lắc đầu. Đàn bà 
thật kỳ quặc. Lúc nào cũng 
lo sắp già không còn xuân 
sắc. Xe cộ chỉ là vật dụng 
cần thiết để đưa chân, đâu 
ngụy tạo hay che dấu được 
giá trị của mình, nói gì đến 
tuổi tác! 

Lữ lần túi tìm xâu chìa 
khóa của chiếc Jaguar. Đã 
mấy tuần nay chàng không 
lái xe này vì Kim không thích 
màu đỏ của xe và mấy tuần 
nay chàng đi chơi với Kim 
nhiều hơn với Uyên. Như thể 
Kim có linh tính chiếc Jaguar 
màu đỏ này là xe dành riêng 
cho Uyên và nàng không 
muốn bước chân vào chiếc 
xe đó! Lữ lắc đầu mấy cái. 
Uyên đang bị thương nằm 
trong phòng cấp cứu tại sao 
chàng còn nghĩ quanh quẩn 
những chuyện không đâu? 

Lữ mở cửa lên xe. Chàng 
đổi chìa đưa chiếc khóa 
contact xe vào ổ khóa, sửa 
soạn đề rồ máy chạy… 

 
*** 
 
Vấn sốt ruột nhìn đồng 

hồ. Đã gần 20 phút sao chưa 
thấy động tĩnh gì. Lữ nghe tin 
Uyên bị đụng xe phải vội vã 
ra lái xe ngay mới đúng. 
Chàng bồn chồn như lửa đốt. 
Kế hoạch thủ tiêu Lữ chu 
đáo như thế không thể nào 
thất bại được. Vấn nhìn chiếc 
xe Mercedes của ai đó ra 
khỏi cổng gác và càng thêm 
nôn nóng. Một lúc nữa là giờ 
đi làm về, sẽ có nhiều xe cộ 
tấp nập đi ra vào khu này lại 
càng thêm rắc rối. Chàng đã 
mấy lần muốn bảo Wang Li 
đi ra xa hơn để tránh sự để ý 
của những người ra vào khu 
condo đắt tiền. Họ có thể sẽ 
chú ý đến chiếc xe sửa điện 
thoại đậu quá lâu ở góc 
đường và khai báo với cảnh 
sát khi xe của Lữ nổ tung. 
Vấn nhìn khuôn mặt cô hồn 

của tên Tàu Triad và đổi ý. 
Chàng không muốn cãi vã 
lôi thôi với tên giết người 
không gớm tay này. 

Tiếng nổ làm Vấn giật bắn 
mình dù chàng đang chờ đợi. 
Thỏi plastic C4 quả cực 
mạnh. Chàng nghe những 
tiếng kính bể loảng xoảng 
của các căn nhà trong 
condo. Ngọn lửa vọt tung lên 
cao hơn ngọn cây và Vấn ở 
bên này bờ tường rào khu 
condo cũng có thể nhìn thấy 
rõ ràng. Mùi khói khét lẹt xộc 
thẳng vào mũi Vấn. Chàng 
hít một hơi dài khoan khoái. 
Kẻ thù của chàng đã tan 
thành hàng ngàn mảnh vụn. 
Mọi việc đã diễn tiến như 
chàng và Henry Cheng trù 
liệu. Chàng đã rửa được mối 
thù và tất cả tài sản của 
VietCal Partnership sẽ về 
tay chàng. Một khi Uyên 
cũng sẽ biến mất khỏi cõi đời 
này! 

Vấn nhếch mép cười gằn. 
Chàng không còn một chút 
xúc động nào khi nghĩ đến 
Uyên. Nàng đã phản bội 
chàng và đã toa rập với tình 
nhân để giết chàng trên con 
đường 405. Tình nhân của 
nàng đã trả giá xứng đáng 
cho những đau khổ và tuyệt 
vọng chỉ cái chết của những 
người gây ra mới đền bù 
được.Vấn nhìn sang bên. 
Mặt tên Tàu Wang Li vẫn 
lạnh như tiền, như thể thành 
công trong việc đặt bom là 
sự đương nhiên, như hắn ta 
chưa bao giờ biết đến thất 
bại. Wang Li thản nhiên ra 
lệnh cho tên tài xế: 

- Đi! Công việc xong rồi! 
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Lữ nghe thấy tiếng nổ ba 

phút sau khi chàng lái chiếc 
Mercedes ra khỏi cổng gác 
của khu condo. Lữ đã sắp rồ 
máy chiếc Jaguar để đi 
nhưng chàng đổi ý. Chiếc 
Jaguar lần cuối chàng lái 
khoảng ba tuần nay đạp 
thắng có vẻ không an tâm. 
Chàng cần phải cho xem lại 
dầu thắng và tune up luôn 
thể. Lữ tặc lưỡi. Chàng cần đi 
ngay leo lên chiếc Jaguar rồi 
mới nhớ xe bị trục trặc. Uyên 
đang nằm trong phòng cấp 
cứu đâu cần gì để ý chàng lái 
chiếc Jaguar này hay chiếc 
Mercedes. Lữ ra khỏi xe, lại 
gần trạm gác và đưa chìa 
khóa chiếc Jaguar cho người 
gác: 

- John! Tôi cần xem lại 
dầu thắng và tune up xe. 
Anh lái chiếc Jaguar ra 
station ở đầu đường cho họ 
xem lại cho tôi. 

Lữ vẫn thường cho tiền 
bọn gác ở trạm này để chúng 
làm những việc lặt vặt cho 
chàng. Chàng cho rộng rãi 
nên được hầu hạ kỹ lưỡng, 
bảo gì làm nấy ngay. John 
tươi cười. Hắn đã ngửi hơi 
được vài chục đô la Lữ sẽ 
giúi vào tay: 

- Ông Lữ cứ yên chí! Tôi 
bảo thằng Eddie xem lại cho 
ông ngay. Xe mới tinh như 
thế này sao lại trục trặc 
thắng được! 

Lữ gật đầu không đáp. 
Chàng lại chỗ đậu chiếc xe 
Mercedes sơn đen lái xe ra 
khỏi cổng. Chàng thoáng 

thấy chiếc van màu xanh 
của hãng điện thoại đậu góc 
đường nhưng không để ý. 
Vừa lái được vài phút Lữ 
nghe tiếng nổ phát ra từ phía 
khu condo nhà chàng. Lữ 
quay ngay xe lại, suýt đụng 
chiếc van của hãng điện 
thoại vọt mạnh đi ngược 
chiều với chàng. Lữ thắng và 
quặt mạnh tay lái mới không 
bị chiếc van đụng phải. Vào 
qua cổng gác. Lữ đã nhìn 
thấy khói bốc lên từ chỗ đậu 
chiếc xe Jaguar chàng lúc 
trước, mảnh vụn của sườn xe 
tung tóe khắp nơi, Người gác 
phụ của trạm gác chạy lại 
gặp chàng mếu máo: 

- John chết rồi! Lái chiếc 
xe của ông bị nổ tung chết 
rồi! 

Lữ không nói. Môi chàng 
mím chặt. John đã thế mạng 
cho chàng. Nếu chiếc xe 
Jaguar không bị hư thắng, 
chàng đã nổ tung xác như 
John khi mở máy xe chạy. 
Và Lữ biết ngay ai là thủ 
phạm âm mưu giết chàng. 
Vấn đã hợp tác với bọn Tàu 
Triad để đặt bom nổ xe 
chàng, hắn đã trả đũa ngay 
việc chàng thuê Montello 
cho người bắn hụt Vấn trên 
xa lộ San Diego Freeway. 
Chàng không thể coi thường 
tên này. Hắn đã thoát vụ giết 
hụt của Mafia, đã suy đoán 
ra mối liên hệ của Triệu Tôn 
và bọn Triad và đã biết lợi 
dụng tổ chức tội ác Tàu này 
để hại lại chàng. Vấn có 
nhiều thủ đoạn và thông 
minh hơn chàng tưởng. 

Lữ bấm số điện thoại của 
Uyên bằng cell phone. 

Chàng đoán ngay chuyện 
Uyên ở nhà thương là sự dối 
gạt để chàng ra lái chiếc xe 
bị đặt bom. Giọng Uyên ở 
đây dây bên kia bình thường: 

-Có chuyện gì vậy anh 
Lữ? 

Lữ trả lời: 
-Xe anh bị đặt bom nổ! 

Anh không sao nhưng người 
gác cổng lái xe cho anh bị 
chết. 

Uyên hoảng hốt: 
-Anh nói gì? Ai đặt bom xe 

của anh? Anh thật không bị 
gì cả chứ? 

Lữ trấn an nàng: 
-Anh may đổi lái chiếc 

Mercedes chứ không lái 
Jaguar nên không sao. Chỉ 
tội nghiệp thằng John bị chết 
thế mạng anh. Em ở yên nhà 
đừng mở cửa cho ai vào. Anh 
xuống em ngay bây giờ. 

Chàng tắt phone, Lữ nghĩ 
đến chuyện Uyên cũng đang 
bị de dọa như chàng. Chàng 
phải tìm cách đối phó và bảo 
vệ nàng ngay.Lữ lên xe lái ra 
khỏi khu condo. Chàng bắt 
đầu nghe tiếng còi hụ cảnh 
sát. Chàng cần đón Uyên ra 
khỏi nhà và đến một chỗ kín 
đáo khác để đề phòng. 
Chàng không thể chần chờ ở 
lai. Cảnh sát sẽ hỏi cung, 
điều tra về vụ xe bị bom nổ 
này. Việc ra cảnh sát khai 
báo chàng sẽ lo sau cùng với 
Kim. 

Lữ vừa phòng xe xuống 
nhà Uyên vừa suy nghĩ về 
chuyện đặt bom nổ xe của 
Vấn và Triad. Với thế lực của 
bọn Mafia Tàu này. Vấn đã 
trở thành kẻ thù nguy hiểm 
và là đối thủ đáng ngại. Việc 
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đầu tiên là chàng và Uyên 
cần phải rút vào bóng tối để 
Triad không thể có cơ hội 
khác như vụ đặt bom vừa rồi. 
Chỉ trong chốc lát chúng sẽ 
biết ngay chàng không ở trên 
chiếc Jaguar và đã giết hụt 
chàng. Chàng cần đưa Uyên 
đến chỗ khác để chúng 
không thể tìm ra được chàng 
và Uyên. Và chàng phải cần 
đến Montello hơn bao giờ 
hết để đối phó với mối đe 
dọa này. 

Lữ rút điếu thuốc châm 
lửa hút. Đã lâu chàng không 
hút thuốc vì cả Kim lẫn Uyên 
đều phản đối. Nhưng những 
lúc khó khăn và nguy hiểm 
này Lữ thấy cần điếu thuốc 
để suy nghĩ và tính toán kế 
hoạch. Chắc chắn bọn Triad 
đã được Vấn cho biết hết về 
cái chết của Triệu Tôn, về 
điều lệ của partnership trong 
khoản thừa kế phần hùn 
trong công ty khi người 
partner bị chết. Âm mưu giết 
chàng ngoài việc trả thù còn 
vấn đề đoạt lấy tài sản của 
VietCal Partnership. Lữ thấy 
rõ ràng tính toán của Vấn. 
Giết chàng và cả Uyên xong, 
Vấn sẽ là người thừa hưởng 
tất cả tài sản vì trên giấy tờ 
Vấn vẫn còn là chồng Uyên. 

Bọn Triad chắc chắn đã 
được Vấn hứa hẹn chia lợi 
nên chúng sẵn lòng giúp 
Vấn trong việc thanh toán 
chàng. Lữ thấy hối chàng đã 
quá khinh địch và đánh giá 
Vấn quá thấp. Người chồng 
bị cắm sừng tuy bần tiện và 
khả ố có nhiều sáng kiến và 
mưu mô hơn chàng tưởng. 
Thế cờ đã đổi khác. Vấn đã 

bắt đầu chiếm được thượng 
phong với sự giúp đỡ của 
Triad trong việc hại chàng. 
Lữ thấy chàng phải cẩn thận 
và khôn khéo hơn nữa trong 
trận thư hùng sống chết này. 
Cũng như là bài học và cái 
giá chàng phải trả cho sự 
khinh địch và lòng tự phụ 
càng ngày càng tăng vì 
những thành công không 
ngừng của chàng trong mấy 
năm gần đây. 

Lữ cười gằn. Chàng sẽ 
cẩn thận hơn nhưng kẻ thù 
của chàng không thể thoát 
được. Chúng sẽ nếm mùi 
những trận trả đũa sắp đến 
của chàng. Một cách đích 
đáng. Và sự trừng phạt sẽ 
gấp hàng chục hàng trăm 
lần những gì chúng đã làm 
với chàng. 


