
Lệ Hải: Giai Nhân Gây Sóng Gió  
trong giới Giang Hồ Sài Gòn một thời 
 
 
Sinh ra trong gia đình quý tộc, sống trong nhung lụa từ nhỏ và tương lai xán lạn chờ đón nhưng ở cái tuổi “ăn 
chưa no lo chưa tới”, Lệ Hải đã sa chân vào chốn giang hồ và làm bồ nhí của ông “vua giang hồ không ngôi” 
Đại Cathay. Cũng từ đây người phụ nữ ấy làm mưa làm gió trên chốn giang hồ… 
 
Dùng Tình Để Mua Địa Vị 
 
Những năm trước 1975, các đại ca có máu mặt trong giới du đãng Sài Gòn mỗi khi nhắc đến Lệ Hải (tên thật 
Vũ Thị Bảo) là mặt mày biến sắc, kiêng nể. Lệ Hải còn có tên là “yêu nữ”, bởi cô có thể sai khiến thủ lĩnh các 
băng nhóm chỉ bằng cái liếc nhìn, ngay cả Đại Cathay - "ông vua giang hồ không ngai" cũng bị ả làm chết mê 
chết mệt từ cái liếc nhìn đầu tiên.  

 
Đường phố Sài Gòn nơi Lệ Hải cùng đồng bọn gây ra hàng chục vụ cướp 

 
Xuất thân trong gia đình có địa vị ở quận Gò Vấp, TP.HCM, từ nhỏ Lệ 
Hải được ba mẹ chuyển lên trường Couvent Des Oiseaux Đà Lạt để 
học chương trình của Pháp, sau đó trở về Sài Gòn và học trung học 
ở trường dòng các xơ Saint Paul và Trường Marie Curie - ngôi 
trường nổi tiếng thời bấy giờ.  
 
Khi mới lớn, Lệ Hải đã làm hàng chục công tử, thiếu gia, các tay chơi 
lừng danh say đắm bởi cử chỉ nhã nhặn cùng vẻ đẹp mặn mà. Việc 

học ở trường đối với Lệ Hải như để đối phó với gia đình, thời gian còn lại cô dành hết cho ăn chơi ca múa, lân 
la với đám giang hồ hỗn loạn bên ngoài.  
 
Học xong tú tài I, Lệ Hải tự ý bỏ học và kết thân với Đức Raymond, tay chơi khét tiếng và là bạn thân của Đại 
Cathay. Thấy con gái bỏ học tụ tập chơi bời với đám bạn xấu, gia đình muốn cho con đi du học ở Pháp nhưng 
Lệ Hải phản đối quyết liệt. Nhiều lúc thấy ba mẹ mình buồn chán vì đứa con gái “hư hỏng”, Lệ Hải cười nói 
trấn an: “Nếu cần tiền thì con chỉ cần ngồi với đám đại gia trong vũ trường là có đủ rồi. Nhan sắc của con thế 
này là đủ để con có quyền lực rồi”. Câu nói này của Lệ Hải như một sự so sánh mà cô đem ra ngụy biện nhằm 
miễn cưỡng với gia đình để khỏi bị “đày” qua trời Tây du học.  
 
Trên thực tế, Lệ Hải không đẹp đến mức “hoa nhường nguyệt thẹn” nhưng cũng đủ để hàng trăm gã đàn ông 
lắm tiền nhiều của tiêu vài ba đời không hết ao ước sở hữu trái tim cô. Nhưng vốn bản chất thông minh, ăn nói 
nhỏ nhẹ lịch thiệp, mục đích của Lệ Hải là ngoi lên làm trùm trong thế giới ngầm thời bấy giờ. Nghe danh Đại 
Cathay, thủ lĩnh tứ đại thiên vương Sài Gòn: Đại – Tỳ - Cái – Thế, nhưng chưa có dịp diện kiến; biết Đức 

Raymond là bạn thân với Đại Cathay, Lệ Hải dùng tình cảm chinh phục để Đức 
Raymond xếp cho mình được gặp thần tượng. Một đêm đi dạo cùng Đức Raymond, 
Lệ Hải rót mật vào tai thế nào mà vị thiếu gia này lái thẳng chiếc xe Toyota vào nhà 
hàng Mỹ Cảnh nhậu nhẹt, Đại Cathay cũng có mặt tại đây. Ngay lần đầu tiên gặp thần 
tượng, Lệ Hải như giải tỏa được sự khao khát tận mắt chứng kiến ông trùm du đãng 
bằng xương bằng thịt. Tại buổi tiệc này, đôi mắt đa tình của cô thiếu nữ tuổi trăng tròn 
đã hớp hồn gã tướng cướp không ngai trong thế giới ngầm.  
 
Đại Cathay 
 
Tan buổi tiệc hôm đó, Lệ Hải vui vẻ tay trong tay với Đại Cathay đi hưởng “tuần trăng 
mật”. Khi ấy, Lệ Hải vừa tròn 17 tuổi. Nói về Đức Raymond, sau khi tan buổi tiệc thì 
chân thấp chân cao bước đi không nổi khỏi nhà hàng. Lúc này gã mới nhận ra con nhỏ 
ranh miệng còn hôi sữa và thằng bạn thân cắm sừng mình. Nhưng vì thế lực của Đại 
Cathay quá lớn nên gã đành nín lặng và chỉ biết trách mình ngu ngơ bị người tình lợi 

dụng. Nhưng với vị thế của mình, Đại Cathay xem Lệ Hải cũng chỉ là khách qua đường, bởi trong tay gã có 



biết bao mỹ nhân khác. Lệ Hải cũng chỉ lợi dụng uy danh của Đại Cathay để ngoi lên làm trùm. Vì vậy, mối 
quan hệ hai người chỉ tồn tại một thời gian là rạn nứt, nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ để đám giang hồ Sài Gòn 
bấy giờ kiêng dè trước Lệ Hải. 
 
Những vụ lấy số của Lệ Hải và hàng loạt vụ cướp rúng động Sài Gòn 
 
Lúc này tên tuổi của Lệ Hải nổi như cồn trong giới giang hồ, cô tiếp tục cặp với công tử Bạch Tuyết. Vị thiếu 
gia này không phải là tay đâm thuê chém mướn nhưng cách tiêu tiền không khác gì công tử Bạc Liêu. Mỗi khi 
có chuyện rắc rối, Bạch Tuyết sẵn sàng rút hầu bao để giải quyết mâu thuẫn nên được giang hồ xếp chiếu 
trên.  
 
Trong thời gian theo đuổi Lệ Hải, Bạch Tuyết phát hiện ra mối quan hệ phức tạp của người người tình và Đại 
Cathay cùng Đức Raymond. Giới giang hồ cho rằng, thời gian này tinh thần vị công tử này suy sụp hoàn toàn, 
nếu Đại Cathay và Đức Raymond là một người nào khác thì có lẽ chết không toàn thây, nhưng thế lực của Đại 
Cathay quá lớn, ngay cả chính quyền Sài Gòn lúc bấy giờ còn kiêng nể nên ý định trả thù của thiếu gia Bạch 
Tuyết gác lại.  
 
Buồn chán, Bạch Tuyết lên Đà Lạt mua rất nhiều loại hoa về chất đầy trong phòng khách sạn Palace, sau đó 
đi uống rượu thật say. Tối về Bạch Tuyết uống một nắm thuốc ngủ và an giấc ngàn thu. Sau khi khám nghiệm, 
nhà chức trách phát hiện Bạch Tuyết để lại hiện trường một bức thư trong đó có câu: “Ta gọi tên em là yêu 
nữ”. Từ đây tên "yêu nữ" Lệ Hải ra đời, một thiếu nữ diễm lệ mới chân ướt chân ráo vào chốn giang hồ đã trở 
thành chiếu trên nhờ sự ma mị và lạnh lùng. Sau này Lệ Hải cặp bồ với nhiều nhận vật có thế lực khác, vừa 
có tiền vừa thỏa mãn tình.  
 

Vũ nữ Sài Gòn đều phải đóng "hụi chết" cho Lệ Hải. 
 
Để lột xác trở thành nữ chúa có uy lực, Lệ Hải nhờ Đạt “ba thau” xăm hình một bông 
hồng dưới rốn và một con rắn phùng mang trợn mắt ở ngực trái. Từ đây ả bắt đầu lao 
vào những cuộc thanh trừng đối thủ để soán ngôi. 
 
Khi địa vị và danh tiếng đang nổi, Lệ Hải liền tận dụng ngay cho phi vụ đầu tiên đề lấy 
số má. Ỷ mình giàu có và thế lực, Hoàng Kim Lân, biệt danh Âu Dương – con của ông 
"vua kẽm gai" kiêm thượng nghị sĩ, tỷ phú Hoàng Kim Quy, nếu phải lòng vũ nữ nào là 
hằng đêm vũ trường đó đóng cửa không tiếp khách mà chỉ tiếp công tử cùng vũ nữ 
đó. Tại vũ trường trên đường Tự Do (nay là Đồng Khởi, quận 1), Hoàng Kim Lân 
đang ngồi thưởng thức điệu nhảy của mỹ nhân Thùy Châu thì bất ngờ Lệ Hải cùng 
đàn em xông thẳng vào. Biết Lệ Hải từng là người tình Đại Cathay nên nhóm bảo vệ 
không đám ngăn chặn mà lễ phép cúi đầu chào.  
 
Vào bên trong thấy Thùy Châu đang hát, Lệ Hải đi tới giật chiếc micro vứt xuống sàn 
rồi nhảy tót lên bàn Hoàng Kim Lân ngồi nhếch môi cười đểu. Sau đó bắt quản lý vũ 
trường đưa hóa đơn tính tiền của công tử họ Hoàng ra để dằn mặt: “Tối mai mày 

không đưa tao gấp ba số tiền trong hóa đơn này thì xem như mày và con nhỏ này không còn tồn tại ở thành 
phố này nữa”. Nói xong thị ngoắt tay cùng đám lâu la rút lui.  
 
Thùy Châu sợ hãi, mặt cắt không còn giọt máu. Bản thân Hoàng Kim Lân phần sợ cái uy của Lệ Hải, phần 
thương Thùy Châu nên hôm sau nhờ Thanh “rỗ” và Mary Paul đem tiền đưa cho “nữ quái”. Sau phi vụ này, 
tiếng tăm Lệ Hải nổi như cồn. Từ đó danh sách các ca ve có tiếng hoạt động vũ trường ở Sài Gòn đều phải 
đóng hụi chết hằng tháng.  
 
Ngoài ra, thủ đoạn dằn mặt của Lệ Hải với đối phương hết sức tàn bạo. Để bảo kê vũ trường này, Lệ Hải gặp 
mặt và yêu cầu Ngọc Hạnh - chủ vũ trường ở đường Trần Hưng Đạo, quận 5, hằng đêm phải đưa cho mình 
một số tiền trên trời. Nghe Ngọc Hạnh năn nỉ giảm bớt xuống vì mình không có khả năng thì Lệ Hải trợn mắt 
nói: “Vậy tối nay tao tặng mày món quà”. Nói là làm, ngay đêm đó, một chiếc xe hơi đời mới chầm chậm đỗ 
trước vũ trường đón Ngọc Hạnh thì bất ngờ hai thanh niên lao tới “tặng” cô nhiều vết dao lam trên mặt. Bạn 
trai của vũ nữ này cũng bị đàn em Lệ Hải dần cho một trận.  



 
Từ đó mỗi khi Lệ Hải tới vũ trường nào là các "má mì", vũ nữ tự động đem tiền tới nhét vào túi y thị. Lệ Hải 
còn bắt tay với Minh "đen" thực hiện vụ cướp 4 triệu tiền mặt, vàng (tương đương 200 cây vàng thời đó), 50 
chiếc nhẫn hột xoàn, có cái lên tới 8 carats ở đền Sòng Sơn. Sau khi Minh "đen" sa lưới, Lệ Hải kết hợp với 
Bình Toyota thực hiện vụ cướp xe hơi táo tợn.  Bằng sắc đẹp của mình, Lệ Hải giả vờ làm quen với các đại 
gia rồi dụ họ lái xe hơi tới những nơi vắng vẻ để đồng bọn ra tay cướp.  
 
Theo giới giang hồ, sau ngày giải phóng 30.4.1975, Lệ Hải lấy một thiếu tá chế độ cũ rồi xuất cảnh, trong một 
lần ân ái, ông này bị thượng mã phong và Lệ Hải một mình lầm lũi trong chuỗi ngày cô độc ở Anh. Có giai 
thoại kể rằng, sau này Lệ Hải có về nước, nhắc lại chuyện xưa nàng cười: “Quá khứ, quên hết rồi!”. 
 


