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     Nhà văn và thần học người Anh GK
Chesterton nói rằng “The criminal is the
creative artist; the detective only the critic”
tạm dịch “Kẻ phạm tội là nhà nghệ sĩ sáng
tạo, còn thám tử chỉ là kẻ phê bình”.
     Nếu nói những tên phạm tội là nghệ sĩ
sáng tạo cũng không sai lắm, bởi họ biết
cách tránh né luật pháp, họ có những ý
tưởng mới để có thể phạm tội công khai mà
không bị tóm bởi cảnh sát. Tuy thế trong
thực tế không phải tất cả kẻ phạm tội đều có
thể đạt đến mức độ của một nghệ sĩ sáng
tạo vì có những trường hợp họ bị bắt vì
hành động ngớ ngẩn không ngờ, tưởng như
đó là một trò đùa quá lố.
     Dưới đây là những tên phạm tội đã bị
tóm gọn không phải vì cảnh sát giỏi mà vì
sư ngu ngốc khờ khạo của chính họ.

Giấu đầu lòi đuôi'
     Chuyện nước Mỹ: Eric Dion Warren, 50
tuổi ở Lubbock, Texas yêu cầu đại lý phân
phối cho lái thử chiếc BMW lần cuối trước
khi mua. Lợi dụng lúc này, hắn quyết định lái
xe đến một ngân hàng thành phố Wolfforth,
Texas để thực hiện vụ cướp.
     Cướp xong, hắn lái xe trở lại đại lý và
mua một chiếc BMW mới bằng tiền vừa
cướp. Thật không may cho Warren, ngân
hàng đã gọi cho đại lý ôtô để thông báo về
vụ cướp và cho biết một trong những chiếc
xe của họ có liên quan. Các nhân viên tại
đại lý đã giữ Warren ở lại cho đến khi cảnh
sát đến. Sau đó hắn đã bị bắt. Warren nhận
tội và bị tòa tuyên án 20 năm tù.

Trốn nhầm vào xe cảnh sát khi tháo chạy
     Lúc 10 giờ đêm cảnh sát hạt Bergen,
(New Jersey, Mỹ) nhận được tin báo về một
vụ đột nhập nhà riêng. Vợ chồng gia chủ
cho biết phát hiện một người đàn ông lạ mặt
ở tầng hai. Thấy bị lộ, kẻ đột nhập vội chui
qua cửa sổ, nhảy từ mái nhà xuống đất, trốn
trong vườn cây.
     Hắn đặt xe qua ứng dụng gọi xe trực
tuyến Lyft (tương tự Grab và Uber) để chạy
thoát thân. Một lúc sau, một chiếc ôtô xuất
hiện. Tưởng đó là xe của Lyft, hắn mau
chóng nhảy lên. Không may, hắn đã lên
nhầm "xe ma" (ghost car) của cảnh sát và
lập tức bị bắt.

     Nghi phạm được xác định là Nicholas
Maziot, 28 tuổi, vô gia cư, từng có tiền án
đột nhập trộm cắp và sử dụng ma túy.

Đã trộm xe còn dừng lại... hỏi đường
cảnh sát
     Chuyện xảy ra ở Chicago (Mỹ): Một sĩ
quan đang điều tra một vụ tai nạn thì một
người đàn ông tên Lafayette Moore đến gần
hiện trường trong chiếc xe ô tô hắn vừa ăn
cắp và nhờ cảnh sát chỉ đường đến xa lộ
Interstate 80. Người cảnh sát đã chỉ đường
cho Moore nhưng sau đó nhận ra rằng chiếc
xe này khớp với mô tả của một chiếc xe ô tô
bị trộm vào buổi chiều trước đó. Sau khi xác
minh chiếc xe đúng là đã bị đánh cắp từ một
trạm xăng. Chủ xe khai để xe của mình mở
khóa và nổ máy trong khi anh ta đi vào bên
trong cửa hàng mua đồ. Moore bị bắt.

Ngủ quên khi đột nhập nhà cảnh sát
     Thấm mệt khi hành nghề, tên trộm Athit
Kin Khunthud, 22 tuổi, hồn nhiên bật máy
lạnh rồi ngủ ngon lành trong nhà một viên
cảnh sát tại Thái Lan lúc 2 giờ sáng. Khi
viên cảnh sát chủ nhà phát hiện kẻ trộm
đang nằm ngủ ngon lành anh nhanh chóng
gọi đồng nghiệp đến hỗ trợ và tóm gọn tên
trộm trong sự ngơ ngác. Hắn tỏ ra bối rối khi
bị cảnh sát đánh thức khi vẫn còn say ngủ.

Cướp nhầm xe cảnh sát
     Năm 2012, một người ở Lousiana, (Mỹ)
đã cố gắng cướp một chiếc xe hơi. Ai ngờ
xe này hiện có một thám tử và hai cánh sát
ngồi bên trong. Tên cướp xe cố gắng đe dọa
bắt người lái xe mở cửa nhưng sau đó mới
nhận ra rằng đây là xe cảnh sát. Bé cái lầm!
Hắn bị bắt giữ ngay khi cố gắng bỏ chạy.

Trốn cảnh sát, chạy nhầm vào… nhà tù
     Vô gia cư, đã từng có 24 tiền án tiền sự,
nhưng Blake Leak, 23 tuổi, có vẻ vẫn “khờ
khạo”. Lần này, hắn lang thang tới New
York. Đêm nay, hắn chọn điểm đến là siêu
thị Minimart (Ossinning) và thực hiện phi vụ
thành công êm xuôi. Chỉ tiếc là đến phút 90,
ra tới cửa rồi hắn còn bị phát hiện. Cảnh sát
liền đuổi theo khiến Leak co giò cắm đầu
cắm cổ chạy trốn. Hơn 3 giờ sáng, trời tối
đen như mực Qua rất nhiều con phố, cuối



cùng hắn cũng nhìn thấy một khu vực rộng
rãi và một tòa nhà đồ sộ, khá yên lặng. Ngay
tức khắc, hắn quyết định chọn nơi này làm
chỗ trốn. Thật không may, tòa ấy chính là
Sing Sing, nhà tù lớn nhất của thị trấn
Ossinning (New York). Thật xui!

Giật điện thoại rồi chạy vào đồn cảnh sát
để… trốn
     Người đàn ông Trung Quốc tên là
Chang, vì mới đến Thâm Quyến không lâu
nên không rành địa bàn. Đang đi tung tăng
trên đường, thấy một nàng đang cầm chiếc
điện thoại nên sẵn tay giật luôn. Sau đó anh
ta đã băng qua con đường và chạy thẳng
vào một tòa nhà để trú ẩn mà không biết căn
nhà này lại là một đồn cảnh sát. Tất nhiên
kết quả là tên ngu ngốc này bị tóm cổ.

Hai kẻ trộm lạc đường ở Canada
     Năm 1981 hai tên trộm từ Edmonton,
Canada đột nhập vào một trạm xăng ở
Vancouver. Cả hai sau đó đã rời khỏi trạm
xăng với số hàng hóa đã cướp được.
     Tuy nhiên, trong quá trình chạy trốn, hai
tên trộm đã bị mất phương hướng và sau
khi chạy thế nào mà loanh quanh bị lạc
đường, lại rẽ vào con đường cũ và vào trạm
xăng cũ để hỏi đường. Hai tên cù lần này
nhanh chóng bị nhận diện và bị bắt giữ.

Dùng miệng hút để trộm xăng
     Năm 2013, cảnh sát đã phát hiện một
người đàn ông trong tình trạng nằm co quắp
tại thành phố Seattle, tiểu bang Washington,
Mỹ. Người này nằm bên một chiếc ô tô và
xăng tràn ra lênh láng xung quanh. Sau đó
cảnh sát mới biết được hắn có ý định ăn cắp
xăng… bằng miệng. Hắn muốn ăn cắp xăng
có sẵn trong các ô tô tại bãi xe hơi, nhưng
lại không có công cụ. Thế là, hắn dùng một
ống cao su để hút xăng ra bằng miệng.

Cướp xe hơi nhưng không biết lái xe
     Tại Rio de Janeiro (Brazil) một chiếc xe
hơi đang chạy chậm thì bị một thanh niên
vác súng nhảy tới và cướp xe. Tên cướp
đuổi tài xế xuống xe rồi hắn nhảy lên ghế lái
của chiếc xe. Nhưng xe không lăn bánh nổi
vì tên cướp không biết lái xe. Ngay sau đó,
kẻ cướp mở cửa, thò người ra ngoài vẫy tay
gọi tài xế kia lại gần nhờ trợ giúp. Chỉ lát
sau, tên cướp xuống khỏi xe, hai tay giơ cao
và nằm xuống đường chờ cảnh sát xuất
hiện và bị tóm gọn.

Nữ đạo chích bị trả tiền đồ vừa trộm
     Chuyện Việt Nam: Một nữ đạo chích mở
cửa vào shop trộm một bộ quần áo và cái túi
xách. Trên đường thoát thân, cô vụng về va
vào cạnh bàn khiến nữ nhân viên đang ngủ
gật giật mình tỉnh giấc.
     Cô bán hàng tưởng khách muốn thanh
toán nên nhanh chóng tính tiền các món đồ.
Nữ đạo chích cay đắng móc ví thanh toán
300 nghìn đồng cho số đồ mình vừa trộm.

Đạo chích bị nhốt trong tiệm tạp hóa vì
tham lam.
     Santo Gaiter, 33 tuổi, ăn cắp trót lọt hai
thùng bia trong một cửa hàng tạp hóa tại
Miami (Florida, Mỹ). Khi thấy tên trộm quay
lại để ăn cắp thêm hai thùng nữa, nhân viên
bán hàng đã khóa trái cửa và gọi cảnh sát.
Santo Gaiter cố gắng đá và cậy cửa nhưng
không thành. Cảnh sát ngay sau đó đến
hiện trường, bắt nghi phạm. Cửa hàng cho
biết hắn từng tới đây trộm bia vào tuần
trước nhưng trốn được.

Kẻ cướp sập bẫy 'câu giờ' của nạn nhân
     Một ngày Edner Flores, 34 tuổi bước vào
dòng người đang xếp hàng trong một ngân
hàng tại Chicago (Mỹ). Tới lượt mình, hắn ta
đưa cho giao dịch viên tờ giấy đòi 10.000
USD cùng hai dòng chữ "có vũ khí" và
"không thuốc nhuộm”. Sau khi lén bấm nút
báo động, giao dịch viên muốn "câu giờ"
nên hỏi Flores muốn gửi tiền lại ngân hàng
hay rút tiền ra. Khi Flores nói muốn rút tiền,
giao dịch viên yêu cầu tên cướp điền vào
mẫu đơn ngân hàng và xuất trình giấy tờ
định danh cá nhân.
     Sập bẫy, Flores bị lừa bởi các giao dịch
viên nhanh trí. Flores mất thời gian điền
thông tin vào mẫu đơn và thậm chí xuất
trình ra căn cước có tên tuổi, ảnh, ngày
sinh, cùng địa chỉ cá nhân. Khi cảnh sát tới
nơi 15 phút sau khi nhận tin báo, Flores vẫn
còn đang đứng trước quầy giao dịch. Tên
cướp lập tức bị bắt.

Cầm dao đâm chồng vì thấy chụp ảnh
cùng “gái lạ”
     Một phụ nữ tên là Leonora R. sống tại
Mexico nhìn thấy những bức ảnh thân mật
giữa chồng với một người phụ nữ trẻ tuổi
khi xem qua điện thoại của chồng. Nàng nổi
cơn ghen, chửi bới và cầm dao đâm chồng.
Nàng đã bị bắt.



     Nhưng sự thật theo lời khai của chồng thì
anh này đã tìm thấy ảnh giường chiếu thân
mật của mình và vợ trong một email cũ. Để
nhớ một thời ta đã yêu, anh này liền tải toàn
bộ album về điện thoại để thỉnh thoảng lôi ra
ngắm. Nhưng ai ngờ, vợ anh không nhận ra
đó chính là hình ảnh bản thân nàng ngày
trẻ. Như thế nàng đã thay đổi đến mức
không nhận ra chính mình thuở xa xưa.

Kẻ tống tiền ngu ngốc
     Ở Đức, một người đàn ông 37 tuổi có tên
Sttugart yêu cầu đại lý xe hơi nộp 100.000
USD tiền chuộc nếu không muốn gặp hậu
quả. Kẻ tống tiền này khờ khạo đến mức để
lại tài khoản ngân hàng, số điện thoại liên
lạc khiến cho công ty bị tống tiền tưởng rằng
đây là một trò đùa.
    Dựa trên các thông tin cá nhân nói trên,
cảnh sát đã nhanh chóng bắt giữ người đàn
ông ngay sau đó. Cảnh sát khám phá thêm
là Sttugart từng là một khách hàng cũ của
đại lý xe hơi này.

Trộm chạy trốn nhưng bỏ quên... con
     Một băng nhóm đến từ New Jersey (Mỹ)
đã bị bắt quả tang ăn trộm một chiếc xe đẩy
em bé tại cửa hàng dành cho trẻ sơ
sinh. Băng nhóm này bao gồm 3 người phụ
nữ. Một kẻ trổ tài trộm cắp còn hai kẻ kia có
nhiệm vụ đánh lạc hướng nhân viên cửa
hàng. Cả ba thành công khi đánh cắp được
một chiếc xe đẩy mới tinh và chuồn êm.
     Nhưng bọn kẻ cắp lại để quên lại ở cửa
hàng đó một manh mối cực kì quan trọng,
đó là “con của một ả trong bọn”. Cảnh sát
sau đó đã bắt giữ được hai trong số những
ả này và chiếc xe đẩy bị đánh cắp đã được
trả lại cho cửa hàng.

Đi cướp nhưng đưa đầy đủ tên tuổi địa
chỉ của mình cho ngân hàng
     Một số kẻ đi cướp ngân hàng sẽ đội tóc
giả, số khác đeo mặt nạ. Nhưng riêng tên
này, Michael Harrell, 54 tuổi, bước vào ngân
tại Cleveland (Mỹ) với thần thái tinh anh.
Hắn đưa cho nhân viên một tờ giấy với dòng
chữ cộc lốc: "Đưa hết tiền cho tao". Tất
nhiên là đưa giấy rồi, Michael không mở
miệng thốt ra bất kỳ lời nào, nói sợ ngân
hàng nhận biết giọng nói. Nhưng kế hoạch
có lỗ hổng. Hóa ra ở phía sau tờ giấy mà
Michael đưa cho nhân viên lại chứa thông
tin và tên tuổi của "siêu trộm". Đó là tờ giấy
mà ngân hàng thường đưa cho khách hàng

ghi chú đầy đủ khi giao dịch. Chàng cướp
này tuy khôn nhưng lại có lúc quá lơ đãng
mà trở nên cù lần!

Kẻ trộm chịu thua bà cụ 93 tuổi
     Tên trộm Ruth Bradshaw đột nhập vào
nhà một bà cụ 93 tuổi ở Iowa. Tuổi đã cao
bà cụ hiểu rằng mình không thể chống lại
tên cướp bằng sức lực mà phải sử dụng
mưu mẹo. Bà cụ giả vờ nhận ra tên trộm là
người bạn của con trai mình và tiếp đãi hắn
tử tế. Tên trộm “tưởng bở” và không hề nghi
ngờ mà ở lại ăn sáng và ngủ trên ghế sofa.
     Cảnh sát sau đó đã tới nơi và phải đánh
thức tên trộm dậy rồi còng tay đồng thời tỏ ý
cảm phục sự thông minh của bà cụ già

Tù vì cái miệng ham tranh cãi
     Sau khi bị bắt vì cướp ngân hàng không
thành công, Ellis Cleveland bị viên cảnh sát
của tiểu bang Hawai buộc tội: “Chính anh là
kẻ đã cướp tới 4 ngân hàng!”. Ngay lập tức,
Cleveland ngắt lời cành sát và cãi lại: “Bốn
à? Không, không đúng. Tôi chỉ cướp có 3
ngân hàng thôi. Mà được rồi. Tôi không
quan tâm vì tôi không muốn nói với anh làm
gì cả. Tôi cần một luật sư”. 
     Toàn bộ những lời này ngay tức khắc
được ghi lại và không một luật sư nào có thể
cứu hắn ta khỏi song sắt nhà tù!

Ngụy trang mặt bằng những cái vạch
không thể tẩy xóa
     Năm 2009, cảnh sát tiểu bang Iown nhận
được điện thoại báo tin có hai người đàn
ông mặc áo choàng trùm đầu cùng với
gương mặt được sơn lên đang cố đột nhập
vào nhà của một người ở Carroll, Iowa.
Cảnh sát huy động lực lượng đến để bắt giữ
và ngạc nhiên khi nhìn thấy hai người đó có
kiểu ngụy trang rất ngu ngốc.
     Hai chàng người Mỹ tên là Matthew Allan
McNelly, 23 tuổi, và Joey Lee Miller, 20 tuổi
đã ngụy trang vạch mặt của mình bằng
những cái vạch màu đen không tẩy xóa
được. Kết quả cảnh sát dễ dàng tìm kiếm và
nhận ra họ rồi truy tố về tội trộm cắp.

Trộm tiền khá tự nhiên
     Ở New Zealand, nhân lúc nhân viên bán
đĩa nhạc không chú ý, một tên trộm đã
nhanh chóng cướp lấy một vài tờ 10 và 20
USD rồi biến mất.
     Không những bị camera an ninh ghi lại
hình ảnh, sự việc còn tồi tệ hơn vì trước đó



tên trộm đã đăng ký mua đĩa CD của cửa
hàng này bằng tên thật với địa chỉ. Người
chủ cửa hàng gọi điện cho cảnh sát và kẻ
trộm đã bị bắt giữ một cách dễ dàng.

Đổ lộn xăng vào xe lấy trộm
     Năm 2009, chàng Tacoma trộm được
một chiếc xe tải Chevrolet. Vào buổi chiều,
một nhân viên của công ty phát hiện ra chiếc
xe tải bị đánh cắp đang ở trên Quốc lộ 167
và gọi 911 để báo cáo.
     Một vài phút sau, cảnh sát lại nhận được
cuộc gọi của chính Tacoma. Anh ta báo
rằng chiếc xe của mình đang bị mắc kẹt vì
hết xăng và yêu cầu được giúp đỡ.
     Cảnh sát tới nơi và bắt Tacoma ngay tại
chỗ. Sau đó, người ta còn phát hiện lý do
mà chiếc xe tải bị nằm đường không phải là
hết xăng mà là Tacoma đã đổ đầy bình
“xăng không chì” trong khi đó loại xe tải này
lại cần loại dầu diesel. Ngớ ngẩn hết sức!
 
Chỉ dùng cây gậy đánh bóng chày mà đòi
cướp súng
     Một tên trộm bước vào cửa hàng bán vũ
khí với cây gậy đánh bóng chày trên tay.
Hắn đập vỡ tủ kính để yêu cầu chủ cửa
hàng phải đưa cho hắn súng.
     Ngay lập tức, chủ cửa hàng đã chĩa súng
vào tên trộm “khờ khạo” này và bắt hắn phải
quỳ gối cho đến khi cảnh sát có mặt tại hiện
trường và còng tay hắn.
 
Trộm xong còn ở lại… tắm gỡ!
     Tại Texas (Mỹ), người đàn ông về nhà
bỗng thấy cửa ra vào bị phá. Ông ta gọi
cảnh sát đến. Tới nơi, cảnh sát thấy một
đống quần áo vứt bừa bãi trên sàn và tiếng
nước đang xối xả trong buồng tắm cùng
tiếng người hát líu lo rất to. Hóa ra, ở bên
trong có một tên trộm. Hắn vẫn đang hồn
nhiên… tắm mà không hay biết gì. Ngay tức
khắc, cảnh sát phá toang cửa và phải miễn
cưỡng “làm phiền” tên trộm đang trong tình
trạng không một mảnh vải che thân. Sau đó
hắn khai tên là Larry Ticey.

Tên trộm ngủ quên tại hiện trường
     Michael Dwyer, 44 tuổi, là một tên trộm
vô gia cư lại nghiện rượu. Đêm đó hắn trèo
qua cửa sổ và đột nhập thành công vào một
căn nhà vắng chủ. Nhanh tay “thu dọn”
chiến lợi phẩm, Dwyer trút tất cả những vật
dụng đắt tiền và gọn nhẹ của chủ nhà như

laptop, đầu DVD, CD… vào một chiếc va li
to, hắn chuẩn bị chuồn.
     Nhưng khi đi qua phòng ăn, bỗng nhìn
lên tủ rượu, hắn không kìm được lòng nên
đành nấn ná rót một chai uống cho đỡ khát,
coi như ăn mừng chiến thắng. Cứ thế,
Dwyer lai rai hết ly này tới ly khác rồi quá
“xỉn” nên ngủ quên luôn trên ghế sô-pha của
chủ nhà…
     Sáng hôm sau, chủ nhà về và gọi cảnh
sát tới và “đã phải rất vất vả mới gọi được
hắn dậy” để rồi đưa hắn vào nhà tù.

Đeo mặt nạ vào cướp nơi mình làm việc
     Andre T. Puskas vốn là nhân viên của
công ty Radio Shack tại Sunset Point Road.
Một buổi sáng đẹp trời, anh ta nghĩ mình sẽ
cướp được cửa hàng này nên anh đeo
chiếc mặt nạ màu xanh cùng với khẩu súng
stun và bình xịt cay xông vào cướp. Nhưng
không cướp được gì nên anh tẩu thoát.
     Anh ném mặt nạ vào thùng rác rồi 4 giờ
chiều ngày hôm đó quay lại chỗ làm để làm
việc và xem như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Chàng bị nhận diện và bị bắt.

Kẻ buôn ma túy ngây thơ
     Một tay buôn ma túy 23 tuổi người Ba
Lan chủ động hỏi các nhân viên cảnh sát
người Đức ở tỉnh Mecklenburg-Vorpommern
rằng liệu án phạt mà hắn phải nhận ở tận
North Rhine-Westphalia có còn hiệu lực ở
đây hay không? Trên thực tế, án phạt có
hiệu lực trên toàn lãnh thổ Đức.
     Cảnh sát sau đó đã bắt giữ kẻ buôn ma
túy này ngay lập tức. Bản án mà hắn nhận
được là một năm và 3 tháng tù giam. Đúng
là “lạy ông tôi ở bụi này”!

LS. Ngô Tằng Giao




