Chương 50
Richard Tsu đẩy chiếc xe
chở đồ ăn room service vào
phòng 645. Hắn gõ nhẹ cửa
phòng và đứng chờ. Tsu hy
vọng người ra mở cửa sẽ là
một người đàn bà đẹp. Vừa
tắm xong lại càng tốt. Niềm
vui mỗi ngày của Tsu là đẩy
chiếc xe chở khay đồ ăn này
vào các phòng khách lười
không chịu ra ngoài ăn, gọi
bồi mang lên tận phòng.
Nhiều lần hắn đã bắt gặp
các người đàn bà đẹp, đa
tình gần như không mặc tí
quần áo nào ra mở cửa cho
hắn mang đồ ăn vào. Dĩ
nhiên hắn chỉ dám lấm lét
nhìn trộm, không dám mơ
tưởng gì khác.
Công việc dạo này khó
kiếm, hắn biết nếu có cử chỉ
gì sỗ sàng sẽ bị khách than
phiền và hắn sẽ bị đuổi cổ ra
khỏi hotel này ngay. Khách
sạn Four Seasons này đâu
dễ vào xin việc được. Nhưng
sợ mất việc là một chuyện,
nhìn những người đàn bà
đẹp như thế trong khung
cảnh gợi tình của khách sạn
sang trọng này, hắn làm sao
không mơ tưởng một ngày
đẹp trời nào đó… Tsu không
dám nghĩ tiếp, hắn nuốt vội
nước bọt đang trào lên trong
họng và đứng chờ.
Cửa mở. Đúng như mong
ước của Tsu, một người đàn
bà đẹp mở cửa cho hắn vào.
Nàng không quấn sơ sài
chiếc khăn tắm như Tsu
mong ước nhưng chiếc áo
ngủ mỏng dính cũng làm hắn
hài lòng đủ. Nàng đẹp quá.
Lại Á Đông nữa. Tsu đẩy xe
đồ ăn vào và xếp ra bàn, mắt

chỉ dám liếc trộm người đàn
bà. Chợt hắn đứng khựng
lại.
Người đàn ông trong
phòng tắm bước ra, không
nói lời nào móc ra ít bạc lẻ
đưa cho hắn và vẫy tay ra
hiệu cho hắn ra khỏi phòng.
Những luồng điện như xẹt tứ
tung trong óc hắn. Tsu chợt
nhớ tới khuôn mặt này,
khuôn mặt hắn đã thấy trong
tấm hình Triad đã cho người
mang tới khách sạn Four
Seasons ba hôm trước. Kèm
thêm lời hứa hẹn sẽ thưởng
mười ngàn đô la nếu ai bắt
gặp hắn và phi báo ngay cho
người liên lạc của Triad ở
chợ Á Trung.
Tsu cúi gầm đầu đẩy vội
chiếc xe ra cửa. Tim hắn đập
liên hồi. Không còn nghi ngờ
gì nữa. Người Triad đang săn
đuổi ở ngay trong hotel này.
Và cặp này chỉ ở đúng một
đêm. Hắn đã được Triad cho
biết kẻ bị săn đuổi đổi khách
sạn mỗi đêm và hắn phải
liên lạc với tên Paul Huang ở
chợ Á Trung ngay. Mười
ngàn đô la! Tsu đẩy chiếc xe
chạy như bay về góc hành
lang, nơi đó có sẵn điện
thoại trong phòng nhỏ chứa
đồ của khách sạn.
Tsu móc chiếc sổ nhỏ
trong túi quần sau. Hắn quay
số của chợ Á Trung. Điện
thoại được nhắc lên sau
tiếng reng đầu tiên. Triad
chắc hẳn có người trực ngày
đêm ở số điện thoại này. Tsu
nói:
- Cho tôi nói chuyện với
Paul Huang.
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Tiếng người trả lời cụt lủn,
khô khan:
- Huang đây!
Tsu nói nhanh qua hơi
thở:
- Tôi là Richard Tsu ở
khách sạn Four Seasons.
Người các ông muốn kiếm,
tên Lữ hiện đang ở đây.
Paul Huang đổi ngay thái
độ. Hắn nói gấp:
- Ở phòng nào? Số mấy?
Tsu trả lời:
- Phòng 645. Nhưng còn
tiền thưởng của tôi?
Hắn bật người lùi lại mấy
bước. Tiếng gầm qua điện
thoại làm cho hắn giật mình
như kẻ đối thoại đang đứng
trước mặt:
- Hừ! Mày sẽ có tiền!
Đừng lộn xộn! Bây giờ mày
phải canh chửng tên Lữ này.
Hắn làm gì, đi ra ngoài hay
bất cứ chuyện gì phải gọi lại
cho tao ngay!
- Các ông cứ yên chí! Tôi
sẽ đứng coi chừng ở ngay
đây. Hắn không đi đâu cả.
Tsu gác máy. Mười ngàn
đô la sẽ chắc chắn về túi
hắn. Xưa nay Triad có bao
giờ sai lời. Tất cả người Tàu
ở Los Angeles đều biết rõ
điều đó và Tsu cũng đã được
dạy bảo về vai trò của Triad
trong cộng đồng Tàu ở đây.
Ngay từ khi hắn bước chân
lên miền Nam California này
từ chiếc tanker chở dân Tàu
nhập cảnh lậu đi từ Phúc
Kiến hằng nửa vòng trái đất
sang Peru rồi Mexico và sau
cùng là Califonia.
***
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Paul Huang vội vã gọi
ngay cho Henry Cheng.
Ngày hôm qua. Triad đã hụt
Lữ ở khách sạn Bonneville.
Tên bồi Tàu ở đây chỉ bắt
gặp được Lữ buổi sáng lúc
gần giờ check-out. Triad đến
ngay nhưng quá muộn. Lữ
đã lên xe ra khỏi hotel và
sang thuê chỗ khác. Huang
không muốn một lần nữa
phải đối diện với cơn thịnh nộ
của Henry Cheng. Nếu
không có Huang ngăn lại,
tên bồi Tàu ở Bonneville
chắc đã bị một phát đạn vào
đầu. Mà nào phải lỗi hắn ta,
hắn chỉ mới đến làm từ buổi
sáng và khi gặp Lữ đã vội
thông báo cho Triad ngay.
Huang đứng dậy ra khỏi
chợ Á Trung. Mệnh lệnh của
Henry Cheng rất rõ ràng.
Wang Li, hắn và một tay
súng nữa đi ngay đến khách
sạn Four Seasons, Henry
Cheng và ba tay súng khác
sẽ đến sau, phòng hờ có
chuyện gì bất trắc. Huang
cười gằn. Một mình hắn cũng
đủ làm thịt tên Lữ, huống gì
thêm Wang Li và một tay
nữa. Cheng việc gì phải đề
phòng kỹ thế! Chỉ mình Lữ và
một con đàn bà, có gì đâu
mà Triad phải huy động toàn
lực ra đối phó, làm giảm uy
phong của tổ chức như vậy?

148

