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Lữ mang khẩu Beretta 
Sơn đưa lại cho chàng ra lau 
chùi. Chàng chợt thấy mình 
trở lại như những ngày xa 
xưa trước trong cánh rừng 
già trên dãy Trường Sơn. Mỗi 
lần sắp đi hành quân chàng 
đều mang súng ra lau kỹ 
lưỡng. Và âu yếm như vuốt 
ve người tình nhân. Không 
cẩn trọng và thương mến 
khẩu súng sao được khi nó 
sẽ là vật cứu mạng mình, 
cũng như chàng không 
muốn trong lúc khẩn cấp 
nhất mới khám phá ra súng 
bị kẹt vì không được lau dầu 
kỹ lưỡng.  

Lữ ngổi chờ sửa soạn với 
khẩu súng trên lòng. Chàng 
không muốn Uyên thấy cảnh 
này những bảo thế nảo nàng 
cũng không chịu đi khỏi. 
Chàng chỉ còn cách khuyên 
nàng vào phòng tắm đóng 
chặt cửa lại nếu có chuyện 
nổ súng. 

Lữ đã nghi ngờ ngay tên 
bồi phòng Tàu khi thấy hắn 
lén lút nhìn chàng bằng cặp 
mắt khác lạ và đẩy vội chiếc 
xe chở đồ ăn ra ngoài như bị 
ma đuổi. Lữ mở cửa phòng 
nhìn theo tên bồi và khi thấy 
hắn chạy vội vào căn phòng 
nhỏ cuối dẫy để gọi điện 
thoại chàng đi theo. Đứng áp 
tai ngoài cửa, Lữ chỉ nghe 
thoáng thấy tên chàng và tên 
Á Trung khi Tsu gọi cho ngôi 
chợ của bọn Triad. Nhưng 
như thế cũng quá đủ. Lữ biết 
ngay tên bồi đã phi báo cho 
Triad và chỉ trong vòng nửa 
tiếng là cùng, bọn Triad sẽ 
phái tay súng đến hạ thủ 
chàng ngay. 

Lữ quay vội về phòng 
trước khi tên bồi gọi xong 
điện thoại. Chàng gọi liền 
cho Montello. Chương trình 
đã được định sẵn từ hai hôm 
trước và Montello chỉ chờ cú 
điện thoại của chàng để bắt 
tay vào việc. Montello đã 
cho Lữ biết thủ hạ của 
Cheng khá đông và nhiều 
tay súng cừ khôi. Hắn lo ngại 
nếu xông vào tổng hành dinh 
của Triad với đầy đủ các tay 
súng của bọn này tụ tập, 
phần tổn thất của Mafia sẽ 
khá nặng. Nếu chia được lực 
lượng của Triad, việc thanh 
toán bọn chúng dễ dàng hơn 
nhiều.  

Lữ cũng đã chán cảnh 
thay đổi chỗ ở sau mỗi đêm 
và thường xuyên ở thế bị 
động, chạy trốn trước sự săn 
đuổi của Triad. Chàng đề 
nghị để cho Triad tìm ra chỗ 
chàng ở và trong khi Cheng 
phái người đến hạ thủ 
chàng, Montello sẽ tấn công 
tổng hành dinh của Triad. 
Tại khách sạn, Montello sẽ 
phái một ít thủ hạ đến để 
phục kích đàn em Cheng khi 
bọn này vừa ló mặt đến 
khách sạn. Lữ cứ yên tâm. 
Montello trấn an chàng. Ba 
tay súng của Mafia sẽ hờm 
sẵn ở hành lang khách sạn 
và tên Tàu nào xông vào 
phòng chàng sẽ bị phục kích 
hạ thủ ngay! 

Gọi xong cho Montello, 
Lữ ngồi chờ và như lời tay 
trùm Mafia hứa hẹn, chỉ hơn 
mười phút sau, điện thoại 
phòng chàng đã reo. Một 
người tên Larry sau khi đọc 
xong ám hiệu qui định trước 

giữa chàng và Montello, cho 
Lữ biết hắn và hai tay súng 
nữa đã có mặt tại Four 
Seasons và sẵn sàng chờ 
đàn em Henry Cheng đến 
nộp mạng. 

Lữ cứ ở yên trong phòng. 
Hắn nói. Đừng sợ hãi gì! Mọi 
sự đã có Larry này lo hết! Lữ 
mỉm cười. Hắn có biết đâu 
chàng dã quá quen với cảnh 
súng đạn và giết chóc. 
Không hiểu tay súng Larry 
này bắn đến cỡ nào và nếu 
chàng phải tự bảo vệ, sau 
hơn mười năm bàn tay cầm 
súng của chàng có còn được 
như ngày xưa? Lữ thầm nghĩ, 
ve vuốt khẩu súng trên lòng, 
âu yếm hơn những lần yêu 
đương với Uyên, với Kim hay 
với Miriam của những năm 
trước, mới gần đây mà tưởng 
như đã của một dĩ vãng xa 
xôi nào, mất hút. 

 
*** 
 
Ricky rỉa một tràng đạn 

vào căn phòng khách rộng. 
Không một tiếng súng bắn 
trả. Toán đột nhập cổng hậu 
của hắn đã hạ được 4 tên 
Tàu Triad. Johnny xông vào 
từ cửa trước gặp hắn trong 
phòng khách này và báo tin 
đã hạ được 3 tên khác. Tổng 
cộng 7 tên Tàu dơ bẩn đã về 
gặp tiên tổ, nhưng phía bên 
hắn cũng bị thiệt hại hai 
người. Một tay súng cừ khôi 
còn lại trong ngôi nhà đã bắn 
vào đỉnh đầu hai tên xông 
vào phòng khách. Một cách 
thiện nghệ và vô cùng chính 
xác. Điều đó có nghĩa Henry 
Cheng còn ẩn nấp đâu đây 
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trong căn phòng khách rộng 
mênh mông và toán tay súng 
Montello phải rất cẩn thận 
để tìm ra tay thủ lãnh Triad. 

 
*** 
 
Cheng nấp sau chiếc bình 

đồng đen vĩ đại nhìn ra. Một 
nhóm từ mặt trước phòng 
khách đã nhập với toán vừa 
xông vào bằng mặt sau. 
Tám tay súng dàn hàng ria 
đạn bao phủ hết căn phòng 
khách rộng lớn. Chúng từ từ 
tiến từng bước một và Henry 
Cheng biết mình không còn 
lối thoát. Chỉ trong giấy lát 
chúng sẽ tiến đến gần cuối 
phòng chổ Cheng ẩn núp. 
Hắn nhắm vào một tên cao 
lớn nhất trong bọn có vẻ là 
tay cầm đầu và lẩy cò.  

Viên đạn ghim giữa trán 
Ricky, tên này bật ngửa ra 
sau. Nhưng đồng thời 7 tay 
súng còn lại đồng loạt khạc 
đạn liên thanh vào chiếc 
bình đồng đen. Chiếc bình 
bật tung ra sau để lộ Henry 
Cheng trơ trọi. Hắn giơ súng 
định hạ một tên cuối nhưng 
không kịp. Hàng trăm viên 
đạn từ 7 họng súng Uzi đã 
ghim vào thân thể Cheng và 
chỉ trong thoáng chốc, hắn 
chỉ còn là một đống thịt bầy 
nhầy không còn hình thù 
nằm gục sát chân tường, bên 
cạnh chiếc bình cổ quý giá 
đã trở thành méo mó như 
người chủ của nó. 

 
*** 
 
Wang Li, Paul Huang và 

Frank Teng bước vào khách 

sạn Four Seasons. Wang Li 
muốn đi một mình nhưng 
Henry Cheng bắt hai tên kia 
đi theo. Tên Lữ này là một 
tay khá nguy hiểm. Cheng 
nói và muốn lần này Lữ 
không thể thoát khỏi bàn tay 
Triad. Vào đến phòng đợi 
của khách sạn, Wang Li nhìn 
quanh và hất đầu ra lệnh cho 
Huang và Teng: 

- Hai đứa bay lên thang 
máy. Tao lên cầu thang để 
phòng ngừa bất trắc. Chúng 
mày đợi tao lên tới nơi mới 
bắt đầu xông vào phòng tên 
Lữ. 

Wang Li đã đụng độ nhiều 
phen trong các khách sạn tại 
Hồng Kông và tại đất Mỹ. 
Hắn biết nếu bị phục kích, 
bọn này sẽ từ cầu thang đi 
ra. Tuy Lữ không hề biết 
cuộc viếng thăm này của 
Triad nhưng Wang Li không 
muốn giao phó mọi việc cho 
tình cờ. Hắn lúc nào cũng 
kiểm soát ngả cầu thang 
trước khi hành sự tại khách 
sạn. 

Paul Huang và Frank 
Teng vào thanh máy và bấm 
nút lên lầu 6. Hai khẩu súng 
bắn tự động loại nhỏ được 
nhét kín sau chiếc áo bằng 
da đen khoác ngoài. Wang 
Li nhìn theo lắc đầu. Tại sao 
hai tên này có thể được Triad 
thu nhập? Đi hành sự mà 
mặc áo đen như thể khoe 
khoang dấu hiệu của Triad 
và sắp sửa giết người! Hắn 
nhảy từng ba bốn bậc trên 
cầu thang đi lên không một 
bóng người. Trong thoáng 
chốc hắn đã lên đến lầu 6. 
Wang Li đảo mắt nhìn quanh 

một lần cuối. Ở trên và dưới 
cầu thang vẫn hoàn toàn 
không có ai. Hài lòng, hắn 
đẩy cửa đi ra. Vừa đúng lúc 
hắn nghe tràng đạn nổ ròn từ 
phía thang máy. 

 
*** 
 
Larry nhìn thấy ba tên Tàu 

bước vào khách sạn Four 
Seasons và hắn biết ngay ba 
tên này là tay súng của 
Triad. Nhất là hai tên mặc áo 
khoác ngoài đen tuyền và 
đeo kính đen. Một lũ ngu 
ngốc! Đi giết người mà như 
quảng cáo cho mọi người 
biết! Larry thầm nghĩ. Một 
tên tách ra khỏi nhóm và 
biến mất ở cuối hành lang. 
Larry không hiểu hắn ta đi 
đâu. Có thể đi vào rest room 
đi tiểu không chừng. Bọn 
Tàu này có lắm trò và tục lệ 
kỳ cục. Larry chửi thề một 
tiếng, nguyền rủa tất cả bọn 
Tàu dơ bẩn trên cõi đời. Hắn 
nói khẽ vào chiếc walkie-
talkie khi thấy hai tên áo đen 
bấm thang máy đi lên: 

- Hai tên Triad lên thang 
máy. Chúng mày biết phải 
làm gì rồi! 

Tiếng thắng Dick nói gọn: 
- OK! Tụi tao chờ sẵn ở 

cửa thang máy. Xong ngay! 
Larry mỉm cười. Cửa 

thang máy mở, hai tên Tàu 
kia sẽ lãnh một tràng đạn do 
hai thằng Dick và Valentino 
đứng hờm sẵn. Hạ bọn Triad 
ngon ơ! Có gì đâu mà 
Montello phải dặn dò kỹ 
lưỡng! Riêng thằng thứ ba, 
Larry sẽ vào rest room và 
cho nó một phát súng vào 
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đầu là mọi sự êm thắm ngay. 
Hắn đi theo hành lang đến 
gần rest room chỗ sát với 
cầu thang emergency exit và 
hắn nghe tiếng súng nổ ròn 
từ phía trên lầu. 

 
*** 
 
Wang Li liếc nhìn về phía 

thang máy và biết ngay bọn 
hắn đã bị phục kích. Hai tên 
Mỹ cao lớn đứng quạt những 
tràng đạn liên thanh vô lòng 
thang máy. Huang và Teng 
vừa ngừng ở lầu 6 và cửa hé 
mở đã bị hai tên đàn em của 
Montello hờm sẵn và quạt 
súng tự động hết tràng này 
đến tràng khác. Hai tên Tàu 
gục xuống không kịp phản 
ứng.  

Wang Li móc súng ra cười 
gằn. Một tên Mỹ quay người 
lại nhưng không kịp. Viên 
đạn từ nòng súng Wang Li 
đã ghim ngay vào ngực bên 
trái. Tên kia chưa biết 
chuyện gì xảy ra đã lãnh 
ngay một viên đạn vào màng 
tang bên phải. Hai cây thịt từ 
từ đổ xuống. Wang Li tiến 
đến thang máy và nhổ bãi 
nước bọt xuống đất. Hắn 
không tiếc thương gì hai tên 
đồng bọn. Những tay súng 
ngu ngốc như cả 4 tên nằm 
phơi xác ở đây không sớm thì 
muộn cũng phải chết. Trái 
đất đâu đủ chỗ dung túng 
những kẻ khờ khạo lại thích 
chơi súng như bọn này. 

Wang Li chậm rãi tiến đến 
phòng 645. Hắn nổ súng vào 
ổ khóa và đạp tung cửa. 
Chiếc cửa bật mở và Wang 
Li bước vào, hắn quạt những 

tràng đạn dài vào căn phòng 
nhưng không thấy ai. Hắn 
hơi ngẩn người nhưng phản 
ứng thật nhanh. Hắn thụp 
người xuống và lăn tròn vào 
phòng. Viên đạt sớt ngang 
qua đầu hắn chỉ nhếch một 
ly.  

Wang Li rủa thầm. Tên Lữ 
này không phải tay mơ. Hắn 
không thể khinh địch được. 
Wang Li nhỏm dậy và bắn về 
phía cuối phòng chỗ làn đạn 
vừa bắn ra. Hắn nghe một 
tiếng kêu rất nhỏ nhưng im 
bặt ngay. Lữ đã bị trúng đạn. 
Nhưng đã kịp thời ngăn được 
tiếng rú. Wang Li thầm thán 
phục. Tên này phải có bản 
lĩnh ghê gớm để chặn được 
tiếng kêu khi bị trúng thương 
như thế. Nhưng điều đó có 
nghia hắn còn sống. Và ở 
góc phòng của penthouse 
rộng mênh mông sang trọng 
này của khách sạn Four 
Seasons, Lữ đang nằm đó bị 
thương và chờ hắn đến kết 
liễu mạng sống. 

 
*** 
 
Lữ nghe tiếng súng vang 

động từ phía thang máy gần 
phòng chàng và chàng xiết 
chặt khẩu súng trong lòng. 
Bọn Triad đã đến và nhóm 
thủ hạ của Montello đã bắt 
đầu phục kích. Chàng nhổm 
dậy lùi về phía góc phòng 
chờ. Nếu mọi sự xuông xẻ, 
bọn Triad sẽ bị tay chân 
Montello hạ hết và chàng 
không có gì phải lo ngại. 
Nhưng nếu Triad thắng thế? 
Lữ dặn Uyên khóa chặt cửa 
phòng tắm không được ra 

ngoài và chàng ngồi ẩn sau 
chiếc bàn viết kê cuối 
phòng.  

Tiếng súng bỗng im bặt. 
Lữ nghe tiếng chân dừng 
trước cửa phòng và tiếng 
súng bắn vào ổ khóa. Chàng 
rủa thầm. Triad đã hạ được 
nhóm đàn em của Montello. 
Nhưng Lữ không có thì giờ 
suy nghĩ lâu. Những tràng 
đạn từ khẩu súng tự động 
của Wang Li đã bao phủ căn 
phòng. Lữ hơi nhỏm dậy để 
thấy bóng tên Tàu nhỏ thó 
đứng trước cửa phòng đang 
ria đạn vào giường chàng 
nằm. 

Lữ bắn liền ba phát. 
Nhưng tên Tàu đã nhanh 
nhẹn hụp đầu xuống và lăn 
dài. Lữ chợt nghe nhói ở bên 
ngực và nơi cánh tay phải. 
Khẩu súng chàng cầm trong 
tay bị hất văng ra xa. Lữ chỉ 
kịp chặn tiếng kêu đang 
thoát ra trong cổ họng chàng 
và ngã xuống đất. Mọi việc 
diễn ra với tốc độ thần tốc 
như một cuốn phim quay 
nhanh. Chàng nhắm mắt lại 
vì cơn đau như xé lồng ngực. 
Và khi mở mắt ra chàng thấy 
tên Tàu đang từ từ tiến lại 
gần, nòng súng hướng vào 
đầu chàng sắp sửa nhả đạn. 


