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Đánh bạc đã trở thành trò sát phạt 
của một bộ phận sinh viên. các hình 
thức cờ bạc xuất hiện nhan nhản 
trong từng góc phường, ngách phố 
nơi có nhiều sinh viên tạm trú. từ 
quán cà phê cho đến các dãy nhà trọ, 
ở đây cũng có những sới đỏ đen để 
sinh viên nướng tiền. khi được hỏi, 
một số bạn chia sẻ rằng, trong thế 
giới bài bạc của SV, muốn sát phạt 
theo “thể loại” nào cũng được từ tiến 
lên, phỏm cho đến ba cây, bài cào, 
binh xập xám,…

tới làng Phùng khoang, vốn được 
mệnh danh là “thủ đô SV” dễ dàng  

bắt gặp mấy chục quán cà phê lớn, 
nhỏ phục vụ sinh viên. trong đó, nổi 
trội nhất quán A.r và quán c.F (nằm 
cách không xa cổng nhà thờ), là nơi 
sinh viên thường xuyên lui tới đánh 
bạc. 

Gần 14 giờ chiều, chúng tôi có mặt tại 
quán cà phê A.r, nơi được giới “giang 
hồ" đồn đại là nơi có thể đánh lớn. 
Đập vào mắt chúng tôi là 3 sòng bài 
đang “hoạt động” rất sôi nổi, thấy có 
khách chủ quán đon đả ra mời nước. 
Sau một hồi trò chuyện, chúng tôi 
được bà chủ quảng cáo: “tụi nó toàn 
là sinh viên, đánh bài chơi vài trăm 
ngàn với nhau thôi, công an hơi đâu 
mà vào bắt quả tang!”. nhưng theo 

quan sát của chúng tôi các con bạc 
đang sát phạt nhau số tiền lên đến 
hàng triệu đồng. kinh nghiệm của 
giới sinh viên chịu chơi tại các sòng 
bạc cho thấy, họ thường tìm đến các 
sòng bạc của dân địa phương. theo 
chân các con bạc khát nước hẹn nhau 
tại quán Bi-da S.D, chúng tôi tìm đến 
phố Vũ Hữu, nơi được coi là một sòng 
có tiếng hoạt động rầm rộ nhưng an 
toàn tuyệt đối. ngay ở gian sau của 
căn phòng nơi đặt các bàn bi-a, mấy 
chục SV đang tụ tập dán mắt vào sới 
bạc. khi người cầm cái bắt đầu lắc, các 
con bạc sinh viên thi nhau đặt tiền. 
có người thua nhiều quá, rít thuốc 
lá như điên để lấy bình tĩnh khi nhà 
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cái mở chén xí ngầu. có sinh viên quăng vào sới 
bạc một lần chơi từ 5 trăm đến cả triệu đồng. 

nhìn sang góc trái của sòng bạc, chúng tôi nhận 
ra V.G (sinh viên năm thứ 3, trường ĐH Hà nội), 
là một tay chơi đã nhẵn mặt ở nhiều sòng bạc 
khu vực thanh Xuân. Lúc nào trên tay  V.G cũng 
cầm điếu thuốc, vẻ mặt đăm chiêu như một tay 
chơi chuyên nghiệp, khi nhà cái chuẩn bị cho 
lần lắc tiếp theo, V.G móc ví rút ra 7 tờ mệnh giá 
100 nghìn đồng quăng ngay qua bên cửa tài. 

tiếng lốc cốc của 3 hột xí ngầu vừa dừng lại, nhà 
cái bắt đầu khui. 700 nghìn cuối cùng của V.G 
đã bay theo cơn “khát bạc” này. nhưng với “đẳng 
cấp” là một con bạc “đại gia” trong giới sinh viên, 
V.G móc ngay điện thoại gọi cho 
“chiến hữu”: “mày đang ở đâu đấy, 
hỗ trợ tao mấy củ đến S.D. ngày 
hôm nay đen quá...”. Để tìm hiểu 
rõ hơn về tệ nạn cờ bạc, chúng 
tôi tìm đến một số phòng trọ sinh 
viên. L.H.V (sinh viên năm nhất 
trường ĐHkHtn) cho biết: “trước 
tết vài ngày, xóm trọ đã xuất hiện 
tình trạng đỏ đen và tiếp diễn 
đến bây giờ, không biết khi nào 
chúng em mới thoát khỏi cảnh 
ngang tai trái mắt này...”. “các anh 
ấy, chơi từ chiều đến tận khuya, 
hết la ó rồi lại nói tục, đánh nhau, 
tụi em không thể nào học bài hay  
nghỉ ngơi được. có đêm mấy tay 
giang hồ địa phương kéo đến đòi 
nợ xách theo cả mã tấu khiến ai 
cũng hoảng hồn” - V. nhớ lại. 

nHữnG con nợ kHó Đòi 

Bắt đầu từ những ván bài chủ yếu để giải trí, cá 
cược nhau đi uống cà phê hay ăn sáng,  nhiều 
sinh viên bị cuốn vào tệ nạn đánh bạc ăn tiền. 
tiền sinh hoạt gia đình chu cấp cho hàng tháng, 
các vật dụng cá nhân như điện thoại, máy tính 
xách tay, xe máy… lần lượt “đội nón ra đi” theo 
những cơn “khát bạc”. như trường hợp của V.t 
(sinh viên năm thứ 3 trường ĐHkHXH&nV), sinh 
ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo ở huyện 
Diễn châu, nghệ An, sau khi đậu vào đại học, 
hành trang V.t mang theo là số tiền ít ỏi của cha 
mẹ dành dụm. chỉ vì đam mê trò may rủi, V.t đã 
vay mượn bạn bè và người thân gần chục triệu 
đồng. càng gỡ càng thua, t. rơi vào tình trạng 
“kiệt quệ” cả về sức khỏe lẫn tinh thần không 
chú ý gì đến chuyện học tập. Hậu quả là t. bị 

đuổi học, và nổi tiếng trong giới sinh viên về 
kỷ lục nợ nần tràn lan, không thể trả. “cao tay” 
hơn t. là m.n (sinh viên năm thứ 3 trường kiến 
trúc) mỗi ngày “nướng” vào sòng bạc không 
dưới 500 nghìn đồng. “chiến tích” lớn nhất của 
n. là mượn một lúc 2 chiếc xe máy của bạn học 
cùng trường đem đi cầm cố. Vì là con một trong 
gia đình thuộc vào hàng khá giả ở Hải Phòng, 
nên n. tự hào rằng mình có lý do để “xài tiền”. 
chỉ đến khi n. rơi vào nợ nần cùng quẫn, cha mẹ 
cậu mới giật mình phải lên tận nơi chuộc xe cầm 
cố và nhận thêm tờ giấy báo đình chỉ học tập 
của con mình. 

Qua tìm hiểu, chúng tôi ghi nhận được có hàng 
chục điểm chuyên cầm đồ, hầu hết là "phục 

vụ" sinh viên đánh bạc. tuy nhiên, những tiệm 
cầm đồ này có đặc điểm riêng không treo bảng 
hiệu nhưng có thể nhận cầm cố bất thứ thứ gì. 
có trường hợp chủ tiệm cầm đồ còn đến thẳng 
sòng bạc cầm điện thoại, xe máy, nhẫn, dây 
chuyền cho con bạc... 
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