Chương 53
Lữ tỉnh dậy. Chàng nhìn
quanh và biết mình đang
nằm trong nhà thương. Một
ống dài chạy xuống cổ họng
chàng nối với máy thở bên
cạnh. Lữ biết chàng vừa tỉnh
thuốc mê sau cuộc giải
phẫu. Cơn đau nhói ùa đến
như vũ bão cùng lúc với tâm
trí chàng bắt đầu minh mẫn.
Nhưng đồng thời trí nhớ
chàng lảm việc và sự đau
đớn, cái đau khác hẳn đau
của thân xác, bao phủ lấy
chàng và đưa chàng đến nỗi
tuyệt vọng của vô cùng.
Những hình ảnh hiển hiện rõ
mồn một trong đầu chàng.
Hình ảnh của tên Tàu Triad
sắp sửa nổ súng vào đầu
chàng. Tiếng hét thất thanh
của Uyên. Và hình ảnh của
Uyên tung cửa phòng tắm
chạy tới ôm lấy chàng, đúng
lúc tên Tàu nhả đạn.
Lữ vặn người trong cơn
đau khủng khiếp. Chàng
thấy rõ hình ảnh của Uyên
ngã khuỵu xuống ôm lấy
chàng. Máu từ người nàng
phủ đầy chan hòa lên mình
chàng. Tên Tầu như ngỡ
ngàng không hiểu chuyện gì
xảy ra nhưng hắn sửa soạn
để bắn tiếp tục vào cả hai
thân xác trước mặt. Nhưng
Lữ đã không để cho hắn thực
hiện điều hắn được giao
trọng trách đển đây để làm.
Chàng rút lưỡi dao buộc
trong ống chân quần và
vung tay phóng mạnh. Lưỡi
dao cắm phập vào tim Wang
Li, giòng máu phụt ra như vòi
nước phun mạnh.
Tên Tàu loạng choạng
ôm lấy ngực và dương cặp

mắt thất thần nhìn Lữ như
không thể tưởng tượng được
việc vừa xảy ra. Người hắn
đổ gập về phía trước. Lữ nhìn
theo nhưng chàng không
còn chú ý gì đến kẻ sát nhân
đang dẫy chết. Chàng chỉ
biết đến Uyên trong vòng tay
chàng và nàng không còn
nhúc nhích. Lữ kêu lớn gọi
tên nàng. Tiếng kêu thảm
thiết của chàng như đánh
thức nàng dậy lần cuối. Uyên
mở mắt nhìn chàng và môi
nàng mấp máy. Lữ ghé sát
tai để nghe nàng nói. Và câu
cuối cùng của nàng là câu
nàng đã nói với chàng hàng
trăm hàng ngàn lần trước
dây:’”Lữ! Em yêu anh”. Môi
nàng thoáng nở nụ cười và
mắt nàng nhắm lại, vĩnh
viễn.
Lữ hét lớn một lần nữa.
Chàng lay mạnh Uyên
nhưng Lữ biết mọi sự đều vô
ích. Và cơn tuyệt vọng ùa
đến chiếm ngự chàng hoàn
toàn. Máu từ vết thương bên
ngực và vai phải của Lữ tiếp
tục chảy ào ra lênh láng. Lữ
thấy hoa mắt và trước khi
ngất đi chàng chỉ còn thấy
hình ảnh căn phòng ngả
nghiêng và nghe vẳng tiếng
của một người Mỹ cao lớn
vừa vào phòng:
- Larry đây! Lữ, anh ở đâu
thế!

cho nàng biết cuộc giải phẩu
thành công không có gì trở
ngại. Lữ bị đạn vào phổi
nhưng không đụng đến tim
hay động mạch nào quan
trọng. Vai chàng bị đạn bắn
gẫy xương nhưng bó bột ít
lâu sẽ lành. Điều người bác
sĩ không hiểu được là sau khi
tỉnh thuốc mê, Lữ như bị
những chấn động khủng
khiếp và chàng chưa thể bỏ
máy thở nhân tạo để tự thở
được. Những lần ngắn ngủi
chàng tỉnh giấc, mạch và áp
huyết chàng rối loạn như
người bị kích xúc nặng và
chàng lại tiếp tục rơi vào cơn
hôn mê. Người bác sĩ giải
phẫu nói với Kim:
- Bình thường giờ này ông
ta đã phải hồi tỉnh hoàn toàn
và tự thở không cần máy rồi.
Chúng tôi sẽ tiếp tục cho
thuốc để ông ta chóng quân
bình nhưng tôi cũng khá e
ngại. Ngày mai nếu mọi sự
yên lành chúng tôi mới biết
chắc ông ta qua khỏi được
hay không.
Kim gật đầu không nói.
Nàng biết Lữ bị xúc động
mạnh vì cái chết của Uyên
và sự hồi phục khó khăn của
Lữ do niềm ân hận và đau
đớn chàng tự qui tội cho
mình. Nhưng Kim biết Lữ sẽ
thoát khỏi cuộc nguy hiểm
sau khi giải phẩu này. Vì tình
yêu của nàng. Vì nàng đứng
***
đây, cạnh Lữ. Và nàng sẽ ở
bên chàng mãi mãi để chia
Kim đứng nhìn Lữ qua xẻ những đớn đau của
khung cửa kính của phòng chàng.
hậu giải phẫu. Nàng lo ngại
nhìn người yêu tranh đấu với
***
tử thần. Vị bác sĩ giải phẩu
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Chương 53
Lữ ở lại phòng intensive
care gần 7 ngày trước khi
người bác sĩ giải phẫu tuyên
bố chàng đã qua cơn nguy
kịch và có thể nằm phòng
ngoài để chờ vết thương lành
hẳn. Mỗi ngày Kim và Sơn
đều đến thăm chàng, Lữ
khồng hề nói chuyện với Kim
về những gì đã xảy ra, chàng
chỉ hỏi Sơn về diễn tiến mọi
việc sau khi chàng ngất đi.
Larry, thủ hạ của Montello
lên đến nơi vừa lúc chàng
phóng dao giết được tên Tàu
Triad Wang Li nhưng Larry
biến mất ngay không muốn
ở lại đụng độ với cảnh sát
đang ùa đến. Sơn cho chàng
biết toàn thể bọn Triad tại
vùng Los Angeles đã bị
nhóm Montello hạ hết và FBI
đang điều tra vụ thanh toán
này.
Lữ không hỏi Sơn về
Uyên nhưng Sơn nói chàng
đã lo liệu cả. Đám tang Uyên
chỉ có chàng, Kim và một
người chú họ của Uyên từ
Texas sang đưa đám.
Không. Sơn trả lời Lữ, Vấn
không hề xuất hiện và hiện
giờ không ai biết hắn ở đâu.
Lữ chỉ hỏi và cần biết có thế,
chàng tiếp tục rơi vào sự im
lặng đã vây tỏa chàng từ lúc
tỉnh dậy sau cuộc giải phẫu
đến nay.
Kim hiểu tâm trạng Lữ.
Nàng không nói gì nhiều
ngoài những câu hỏi thăm
chàng vô thưởng vô phạt.
Nhưng nàng ngồi đó, nắm
lấy bàn tay Lữ, chia xẻ
những đớn đau, dằn vặt bủa
vây lấy chàng. Kim không
khuyên giải gì Lữ. Nàng biết

sức mạnh tinh thần của Lữ
và chàng cần thời gian để
hàn gắn về cái chết của
Uyên. Nhưng nàng muốn sự
hiện diện của nàng, tình yêu
của nàng sẽ làm Lữ chóng
hồi phục. Và nàng cần giúp
Lữ trả lời với cảnh sát và FBI
tới bệnh viện mỗi ngày để
điều tra và lấy lời khai của
chàng.
Kim kể tất cả cho Anthony
Tucker, nhân viên FBI quen
với nàng và đã giúp nàng
trong nhiều vụ án hình trước
đây. Tucker được biệt phái
để lo về các tổ chức tội ác
của người Á Châu tại miền
Nam California. Vụ Triad bị
nhóm Mafia của Montello
thanh toán giết gọn tại
Chinatown dĩ nhiên làm sôi
động sở cảnh sát Los
Angeles và văn phòng FBI
của Nam Cali. Kim cho
Tucker biết về việc Triad tìm
cách giết Lữ và vụ nổ xe tại
khu condo Palos Verde,
nhưng nàng không biết gì
hơn về việc cả sào huyệt
Triad bị hạ tại Hill Street và
vụ bắn giết tại khách sạn
Four Seasons.
Kim dặn Lữ khai tối thiểu
với cảnh sát Los Angeles và
FBI về vai trò của chàng dính
líu đến Montello. Chàng chỉ
đóng vai một kẻ bị Triad tìm
cách giết vì những đụng
chạm về làm ăn tại Orange
County. Hai tên thủ hạ của
Montello bị Wang Li giết tại
khách sạn chỉ là những nhân
viên an ninh chàng thuê bảo
vệ. Việc chàng phóng dao
giết Wang Li là hành động tự
bảo vệ sau khi chàng bị
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thương và Wang Li giết chết
người hùn vốn làm ăn với
chàng là Uyên. Tất nhiên
cảnh sát Los Angeles và
Tucker của FBI thừa hiểu Lữ
còn nhiều điều dấu diếm
nhưng họ không thể làm gì
hơn để bắt chàng cung khai
thêm, nhất là khi có người nữ
luật sư sắc sảo của chàng
ngồi bên cạnh.
Tucker tuy không nói ra
cũng để Kim ngầm hiểu cơ
quan chính phủ không có
điều gì phàn nàn khi hai tổ
chức tội ác thanh toán nhau.
Càng bớt đi bọn này chút
nào càng đỡ chút đó. Ngoài
ra, Mafia là một tổ chức tội
ác FBI đã quá quen thuộc và
dễ dàng trong việc đối phó
hơn. Bọn Triad là tổ chức tội
ác từ Hồng Kông hoạt động
mạnh và giết người không
gớm tay hơn bọn Mafia
nhiều. FBI gặp khó khăn
trong việc điều tra vì chưa
quen thuộc với đường lối tổ
chức của Triad, nay có Mafia
giải quyết hộ nên chỉ điều tra
lấy lệ và đóng hồ sơ một khi
lấy lời khai Lữ và một số
nhân chứng khác xong.
Lữ cũng chỉ cho Kim biết
những điều tối thiểu về việc
dính líu giữa chàng và Triad
để nàng cố vấn chàng trong
việc khai báo với chính
quyền. Vấn đề liên hệ với
Montello chàng không hề
nhắc đến. Kim cũng như
Tucker thừa hiểu việc bắn
giết tại khách sạn của Lữ và
vụ Mafia cùng lúc thanh toán
Triad tại đường Hill Street
không phải là chuyện tình
cờ.

Chương 53
Một ngày sau khi những
buổi lấy lời khai của cảnh sát
cũng như của Anthony
Tucker chính thức chấm dứt,
Lữ có một người khách thăm
chàng vào buổi tối gần giờ
chót cho các cuộc viếng
thăm theo qui luật của bệnh
viện. Kim còn ở trong phòng
với chàng nhưng Lữ nhắc
khéo Kim khi vừa thấy bóng
người khách:
- Anh cần nói chuyện
riêng với ông này! Mai em
mang cho anh ít đồ ăn Việt
vào nhé. Ăn đồ Mỹ mãi chán
quá!
Kim hiểu ý chàng đuổi
khéo hôn lên trán chàng và
ra về. Nàng nhìn người
khách lạ tỏ vẻ lo ngại nhưng
Lữ trấn an:
- Em cứ về đi! Ông này là
bạn anh!
Montello đưa nàng ra cửa,
bắt tay từ giã nàng và quay
trở lại cười với Lữ:
- Anh may mắn thật! Bao
giờ cũng có người đẹp lo
lắng cho anh!
Lữ không trả lời. Chàng
nhìn Montello như hỏi mục
đích cuộc viếng thăm. Hắn
nói:
- Trước hết tôi muốn chia
buồn và xin lỗi anh về vụ bà
Uyên. Tôi sơ hở để cho bọn
vô dụng không bảo vệ nổi
anh và bà ta. Cũng may anh
chỉ bị thương! Thằng Larry
làm ăn không nên chuyện
cũng đang nằm bệnh viện vì
bị tôi trừng phạt bể quai hàm.
Anh muốn tôi xử tội nó hơn
nữa, anh cứ cho tôi biết!
Lữ lắc đầu. Chàng thừa
hiểu Montello chỉ phái bọn

tép riu đến hotel bảo vệ
chàng. Những tay súng lợi
hại nhất hắn ta phải mang đi
thanh toán sào huyệt Triad.
Tuy nhiên chàng cũng
không trách hắn ta được. Cả
chàng và Montello không
ngờ tên Tàu Wang Li quá
ghê gớm. Nếu chàng không
cẩn thận nhét thêm lưỡi dao
dưới ống chân quần, cả
chàng và tên Larry vừa ló
đầu vào phòng cũng sẽ bị
tên này hạ sát. Và may cho
Montello tên này đã không ở
lại sào huyệt Triad lúc
Montello tổng công kích căn
nhà Henry Cheng. Lữ nói:
- Mọi chuyện xong cả rồi!
Nhắc lại cũng vô ích. Anh
cho tôi biết tình hình các anh
và bọn Triad Hồng Kông ra
sao?
Montello cười:
- Chúng nó biết điều lắm,
không như thằng Henry
Cheng. Tôi đã liên lạc với tên
họ Bành, thủ lãnh tối cao của
bọn chúng tại Kowloon. Tôi
nghe nói tên Henry Cheng
cũng không được lòng lão
này. Lão ta còn có vẻ hài
lòng có người diệt Cheng hộ
hắn. Nhưng tóm tắt, tôi sẽ để
chúng phái bọn Triad khác
sang thay thế Cheng nhưng
chỉ được phép hoạt động
trong phạm vi Chinatown mà
thôi. Chuyện ai nấy lo, sẽ
không ai đụng đến ai nữa.
Lão họ Bành cũng bảo đảm
sẽ để anh yên. Triad sẽ
không dính líu và không biết
gì đến anh. Đó là một trong
những điều kiện tôi đưa ra
với chúng nên tôi muốn đích
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thân đến thăm anh hôm nay
để cho anh biết điều đó.
Lữ gật đầu cám ơn
Montello. Chàng thừa biết
nếu bọn Triad từ Hồng Kông
muốn tiếp tục giết chàng,
Montello cũng không thể
bảo vệ chàng mãi được. Vả
lại mục đích của Montello
tiêu diệt bọn Henry Cheng
đã xong, hắn cũng không
còn lý do để dây dưa với
chàng. Êm thấm với bọn
Triad Hồng Kông vẫn là điều
hay hơn cả, nếu chàng
không muốn suốt đời phải
trốn tránh. Lữ hỏi:
- Còn tên Vấn? Các anh
biết hắn ở đâu không?
Montello cau mày:
- Tôi còn mắc nợ anh về
chuyện này. Tên Vấn đã biệt
tăm từ khi bọn Triad bị diệt.
Không ai biết hắn trốn đâu.
Tôi có cho tra hỏi mấy tên
Tàu ở chợ Á Trung. Dĩ nhiên
anh thừa hiểu chúng tôi
không tra vấn thường như
cảnh sát. Nhưng chúng nó
không hề biết gì đến tên này.
Chỉ có hai tên biết chỗ ở của
Vấn là Henry Cheng và
thằng phó cho hắn là Wang
Li. Nhưng cả hai tên đều
chết rồi.
Lữ gật đầu. Vấn chắc
chắn phải biến mất ngay khi
thấy mưu kế dùng Triad giết
Lữ không thành. Nhiều phần
hắn đã trốn ra ngoại quốc,
không còn ở đất Mỹ.
Montello nói tiếp:
- Tôi sẽ giúp anh tin tức để
điều tra tên này. Hắn có trốn
đâu cũng không qua khỏi tai
mắt của chúng tôi. Nhưng tôi
chỉ giúp anh về tin tức thôi.
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Các chuyện khác giữa anh
và tên này anh phải tự lo liệu
lấy. Tôi đến để chào anh lần
chót. Sau buổi hôm nay,
chúng ta sẽ đường ai nấy đi.
Có lẽ chúng ta chưa hề biết
nhau thì hơn. Anh hiểu ý tôi
muốn nói gì!
Lữ gật. Chàng biết
Montello e ngại việc chàng
bị FBI điều tra và sẽ theo dõi
những liên hệ giữa chàng và
Montello. Anthony Tucker là
người thông minh. Hắn dù có
cảm tình với Kim và chàng
nhưng bổn phận là bổn
phận, Tucker sẽ dùng chàng
để buộc tội Montello nếu
cần. Và Montello có đầy đủ
thông báo về những cuộc
điều tra của cảnh sát và FBI
với Lữ tại giường bệnh của
chàng. Ngay việc Montello
đến đây đã là một chuyện
nguy hiểm. Lữ nói với
Montello về điều đó. Hắn
cười:
- Tôi biết chứ! Nhưng tôi
đã cho người canh gác kỹ
lưỡng rồi. Người bồi làm
phòng sáng nay cũng là
người của tôi đã rà tìm máy
thu âm ngầm ở phòng anh
cho tôi rồi. FBI không còn
nghi ngờ gì anh nữa nên đã
ra lệnh ngưng theo dõi tất cả.
Tôi đích thân đến đây là để
cảm ơn anh. Không có anh
tôi không thể diệt bọn Triad
một cách gọn ghẽ như vậy
được. Và tôi muốn xin lỗi anh
một lần nữa về bà Uyên.
Lữ lặng thinh không nói.
Nỗi đau đớn ùa đến tâm hồn
chàng. Nếu chàng không
quá tự tin, bắt Uyên đi tránh
khỏi khách sạn, nàng đã

không bị trúng lằn đạn oan
nghiệt của tên Tàu Traid. Và
nàng đã nhào tới ôm lấy
chàng để cùng chết khi thấy
Lữ không tài nào tránh khỏi
mũi súng của tên Tàu sát
nhân. Chàng không đủ tài để
bảo vệ cho nàng, đã phụ
lòng tin tưởng tuyệt đối của
nàng nơi chàng. Lữ không
dám nghĩ tiếp nữa. Những
điều này đã thường xuyên
ám ảnh chàng lúc tỉnh cũng
như giấc ngủ hằng chục
ngày nay.
Montello xiết chặt tay
chàng và quay lưng ra khỏi
phòng. Lữ bấm chuông điện
gọi y tá đến. Chàng cần mũi
thuốc ngủ để quên đi mọi
chuyện. Nhưng làm sao
chàng ngưng không nghĩ
đến Uyên được. Khi cả trong
cơn mê chàng vẫn thấy
Uyên gục chết trong vòng
tay chàng, như một đoạn
phim chiếu đi chiếu lại
thường xuyên không bao giờ
ngơi nghỉ trong trí tưởng.
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