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Nữ quản giáo lăng nhăng tình ái với tù nhân.
Trong nhà tù Berwyn tại nước Anh, nữ quản giáo Ayshea Gunn, 27 tuổi, có
quan hệ không phù hợp và lén lút mang đồ cho một nam tù nhân tên là
Khuram Razaq, 29 tuổi,
Tại phiên xét xử ở tòa án, tòa cho biết Gunn và chàng tù nhân này không
giấu giếm mối quan hệ "không phù hợp" của họ trong nhà tù. Hình ảnh hai
người ôm hôn nhau, trong đó có những bức được chụp tại phòng giam
được phát hiện trong phòng ngủ của nàng. Nàng đã gửi ảnh, video "nóng"
cho chàng qua điện thoại và lén giấu quần áo để mang vào tù cho chàng.
Các đồng nghiệp nghi ngờ khi nhận thấy nàng ở lâu trong phòng giam với
anh ta. Hai người cũng đã trao đổi hình ảnh "khiêu dâm". Nữ quản giáo
vẫn giữ liên lạc với chàng này ngay cả sau khi bị bắt. Điều tra cho thấy hai
người đã gọi cho nhau cả ngàn cuộc điện thoại khi chàng ta đang bị giam.
Nữ quản giáo Gunn từng tốt nghiệp ngành tội phạm học và tâm lý học.
Nàng nói với các điều tra viên rằng nàng đã "trở thành nạn nhân của
những lời tán tỉnh" và yêu anh chàng tù nhân. Nàng thừa nhận hành vi sai
phạm và bị tòa án tuyên phạt 12 tháng tù giam. Còn chàng Razaq thời
đang thụ án 12 năm tù tại đây vì âm mưu cướp tài sản. Giờ đây chàng còn
bị tuyên án thêm 8 tháng tù vì sở hữu một số đồ dùng bị cấm đoán trong

lúc thụ án.
Cuộc tình này làm người ta nhớ lại câu tục ngữ nước Đức từng nói rằng:
"Ái tình như ngọn đũa phù thủy biến túp lều tranh thành lâu đài bằng vàng".
Câu nói nghe thật lãng mạn và êm tai nhưng trong trường hợp của cô "cai
tù" này thời chẳng thấy có túp lều tranh nào cả mà tình ái tuy "như ngọn
đũa phù thủy" nhưng cũng đã chẳng biến nổi cái nhà tù thành lâu đài bằng
vàng để cho cả hai anh chị được dịp đầu gối tay ấp bên nhau mà thôi!
Buồn!
Đột nhập vào nhà tù để gặp bạn gái.
Một anh chàng lén đột nhập vào trong một nhà tù ở một thị trấn phía tây
bắc nước Đức chỉ để mong gặp bạn gái cũ và đòi hỏi cô này ban phát cho
chút tình yêu. Thanh niên 18 tuổi này đã đột nhập vào nhà tù bằng cách
trèo qua bức tường cao những 4 mét. Anh ta leo đến cửa sổ phòng người
yêu cũ đang thi hành án trong đây. Anh lên giọng năn nỉ cô này đáp lại tình
cảm của anh vì trước đó cô này, cũng 18 tuổi, đã gọi điện nói muốn chia
tay anh.
Các nhân viên nhà tù đã tìm cách chặn kẻ đột nhập trái phép lại nhưng
không được. Sau đó, lính cứu hỏa được huy động để đưa anh ta xuống
bằng một cái thang. Trước khi trèo vào trong tù, anh ta chỉ mặc quần, vì đã
lột bỏ nhiều quần áo để không bị mắc vào dây thép gai. Sau chuyện này
không rõ bạn gái cũ có đồng ý quay lại hay không, nhưng chàng trai chắc
chắn bị rắc rối với pháp luật vì tội đột nhập nhà tù và tiếp xúc trái phép với
tù nhân. Sẽ lại phải nhận một trái đắng của ái tình mà thôi! Lại buồn!
Cướp ngân hàng để mua nhẫn cưới
Cuối năm 2017 một chàng người Mỹ ở Ohio tên là Dustin Pedersen, 36
tuổi bị cáo buộc là đã vào cướp một chi nhánh ngân hàng. Chàng cần tiền
để mua nhẫn cưới tặng hôn thê. Chưa đầy một giờ sau khi thực hiện vụ
cướp được 8.800 USD chàng đã mang ngay tiền đó đi mua một nhẫn đính
hôn giá khoảng 4.500 USD. Tại phiên tòa cảnh sát và nhân chứng cho biết
kẻ cướp mặc áo khoác, đeo kính mát, găng tay trắng và đội mũ màu cam.

Y trao tờ giấy đòi 20.000 USD, ra dấu có bom trên người. Trong lúc nhân
viên ngân hàng chuẩn bị tiền, kẻ cướp chộp lấy một túi tiền rồi bỏ chạy.
Chàng cũng chính là thủ phạm trong một vụ cướp tại một ngân hàng khác
nữa. Một bức ảnh trên Facebook cho thấy Dustin đội mũ giống mũ của kẻ
cướp trong hai vụ án trên. Camera an ninh của hàng xóm nhà chàng cũng
cho thấy chàng từng mặc trang phục giống như vậy khi rời nhà vào một
buổi sáng xảy ra chuyện cướp bóc. Kính mát, găng tay và mũ được tìm
thấy trong xe chàng lái. Trong thời gian bị giam, chàng và hôn thê có nhắc
đến các vụ cướp khi gọi điện cho nhau. Dustin chối không thực hiện hai vụ
cướp trên tuy thế chàng đã bị tạm giam trong lúc chờ quyết định của bồi
thẩm đoàn.
Tình yêu của hai anh chàng trong hai vụ án trên thật "vĩ đại". Một chàng thì
đột nhập vào nhà tù để gặp và tỏ tình cùng bạn gái, một chàng thì vào
cướp ngân hàng để mua nhẫn cưới tặng người yêu. Chắc hai chàng từng
khoái thơ thẩn của mấy ông Tây thời xưa và nhớ lời của thi sĩ Lamartine
đã từng nói: "Khi đã yêu, không một trở ngại nào làm cho người ta lo sợ".
Chao ơi không sợ dù đó là một chốn tù tội hay sao? To gan thật!

Mẹ mải "làm tình" bỏ mặc con chết ngạt trong xe hơi.
Một ngày trong năm 2016, cô Cassie Barker gọi tổng đài 911 của thành
phố Long Beach, (Mississippi, Mỹ) xin xe cứu thương tới chở con gái nhỏ
của cô ta. Khi cán bộ y tế tới nơi, bé gái 3 tuổi đã hoàn toàn mất ý thức,
thân nhiệt cao, ngay sau đó đã tử vong dù được hô hấp nhân tạo nhưng
đã muộn. Đứa trẻ chết sau bốn tiếng bị bỏ trên xe hơi.
Cassie hiện làm cảnh sát. Bé gái 3 tuổi là con của cô với chồng cũ. Sau khi
ly hôn cô đã bí mật qua lại với Clark Ladner (36 tuổi) - một sĩ quan cấp trên
tại sở cảnh sát. Như vậy cô đã vi phạm quy định của cơ quan. Khi cô vừa
hết ca trực sáng, Clark đã gọi điện bảo cô đến nhà mình để nói về công
việc. Sau khi nhận điện thoại, cô lái xe cảnh sát đi đón con nhưng lại để
đứa trẻ một mình trên xe khi vào nhà tình nhân. Chiếc xe hơi nổ máy, điều

hoà mở. Cô kể lại rằng do vừa hết ca trực, vốn đã mệt nên cô và Clark
cùng lăn ra ngủ say ngay sau khi "làm tình".
Khi tỉnh dậy cũng là lúc hơn bốn tiếng đã trôi qua kể từ khi con gái ở trong
xe. Cảnh sát cho rằng nhiệt độ cao nhất lên đến 37 độ C khiến không gian
trong xe sẽ nóng như lò nướng. Xe mở điều hoà nhưng không khí do máy
thổi ra hoàn toàn không mát. Về phần Clar, anh ta khai không biết Cassie
để con trên xe. Hơn nữa sau khi quan hệ tình dục, anh ta uống thuốc an
thần nên ngủ say. Nhà chức trách chỉ khởi tố Cassie nhưng cả hai đều bị
Sở cảnh sát Long Beach sa thải.
Cassie bị khởi tố về tội Giết người cấp độ hai nhưng phủ nhận tội này. Sau
đó cô buộc phải xuống nước và nhận tội Ngộ sát - tội trạng nhẹ hơn- theo
đề nghị của luật sư. Cô có tiền sự từ trước. Hơn một năm trước đó, cô có
lần chở con gái đến siêu thị và để con lại một mình trên xe khi cửa kính bị
đóng chặt. Phát hiện bé gái trong xe, người đi đường đã gọi điện thoại báo
cảnh sát. Vì việc này, cô bị đình chỉ công tác một tuần. Đây là lần thứ hai
cô để con gái trên xe dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.
Tòa án đã tuyên Cassie mức phạt 20 năm tù với tội Ngộ sát. Lúc này, cô
đã có thai được năm tháng. Cô dự tính sau khi sinh con sẽ cho gia đình
nào đó nhận làm con nuôi để không phải sống trong tù với mẹ. Cô cho biết
đứa con này không phải của Clark song từ chối tiết lộ ai là cha của đứa trẻ.
Tình ái của cô nàng này thật "hoang" hết xẩy!

Chánh án "mây mưa" với nàng kế toán trong phòng làm việc.
Việt Nam cũng không chịu thua kém hơn ai! Một chàng chánh án Tòa án
cắc ké cấp huyện (huyện Minh Hóa, Quảng Bình) lộ clip "mây mưa" với
nàng kế toán của mình ngay tại trong phòng làm việc và đã phải nhận
quyết định thi hành kỷ luật là bị cách hết tất cả các chức vụ. Trước đó
người ta nhận được clip của một người giấu mặt gửi tố cáo quan hệ bất
chính của chàng này với bà kế toán ngay tại phòng làm việc và ngay trong
giờ hành chính. Qua xác minh, giám định, người ta khẳng định nội dung
đoạn clip là đúng thực tế, không cắt ghép chỉnh sửa. Chàng "quan tòa" và
nữ kế toán cũng đã thừa nhận sự việc ái ân. Chàng đổ lỗi do say rượu,

không làm chủ được bản thân nên mặc cho "con heo" lòng trỗi dậy làm
bậy! Chắc chàng "quan tòa" này đã từng thuộc nằm lòng mấy câu thơ của
Xuân Diệu: "Ðời không ân ái, đời vô vị. / Kiếp sống không yêu, kiếp sống
thừa."
Jacques Prevert cũng từng nói: "Nếu lời nói là bạc và im lặng là vàng thì
tiếng kêu của con tim là một hạt kim cương muôn màu muôn sắc." Không
biết tiếng kêu "ân ái" và tiếng kêu "làm tình" của con tim các kẻ phạm pháp
kể trên có mang lại được chút kim cương, hột xoàn quý giá nào không
nhưng chắc chắn ai cũng thấy một lần nữa là ái tình trong hai trường hợp
này quả thật như một ngọn đũa phù thủy đã làm con người mụ mẫm mất
hết lý trí. Nhiều lúc "tình ái" lại chỉ còn biến thành "tình dục"!
*
Từ ngàn xửa ngàn xưa tình yêu nam nữ luôn luôn là một nguồn cảm hứng
bất tận của biết bao nhiêu văn sĩ, thi sĩ và nhạc sĩ... Khi đã yêu thì nhìn cái
cành cây khô cằn trơ trụi giữa trời cũng hình như phảng phất đầy hoa
thắm, nụ tươi. Tục ngữ nước Pháp từng nói: "Đời không tình yêu như trời
không có nắng". Còn ông thánh Paul lại hăm he là: "Thiên đường sẽ chẳng
mở cửa để đón chào những người cằn cỗi, thiếu tình yêu". Thôi thì chúng
ta thử điểm qua một số vụ ái tình dưới đây xem chiếc đũa phù thủy đôi khi
đã biến hóa những mảnh tình yêu đó ra sao?

Ái tình "đũa lệch" của chàng trai kết hôn với bà lão hơn mình 32 tuổi.
Tại Trung Quốc ở tuổi 32, nàng Ma Yuqin là nữ ca sĩ nổi tiếng, goá chồng,
có hai con đã lớn. Còn chàng Li... mới chào đời. Thế mà 27 năm sau họ
trở thành vợ chồng.
Năm lên 8 tuổi, lần đầu tiên Li được xem Ma biểu diễn và đã hâm mộ. Đặc
biệt khi nghe bố mình nói bà Ma từng là bạn thời tiểu học của bố, anh cảm
thấy một sự gần gũi kỳ lạ. Lần thứ hai gặp mặt, cậu bé đã thể hiện sự ái
mộ của mình, gọi Ma là "dì". Người phụ nữ này cũng quý mến đứa cháu,
thỉnh thoảng còn bế lên sân khấu. Tình cảm đó cứ lớn dần trong lòng
chàng trai trẻ. Anh phấn đấu được đứng chung sân khấu với Ma. Mùa
đông 1996, khi cùng nhau về nhà, chỉ vì sợ bà Ma cảm lạnh mà anh kiên

quyết cõng bà lội qua con sông quen thuộc. Từ những sự quan tâm như
vậy, bà Ma dần dần nảy sinh tình cảm với "cháu".
Chuyện tình của họ cũng gặp những trắc trở giống như nhiều cặp đôi "đũa
lệch" khác. Bố Mẹ của Li phản đối kịch liệt chuyện con trai lấy một bà già.
Nhưng hai người vẫn quyết tâm đến với nhau. Họ kết thành vợ chồng lúc
Ma 59 tuổi, còn Li 27 tuổi. Cách nhau 32 tuổi.
Vào kỷ niệm 18 năm kết hôn, Li nói: "Tôi yêu vợ và luôn nhớ về hình ảnh
của bà ấy như buổi ban đầu, lúc tới trường tiểu học của tôi biểu diễn". Bà
Ma cũng chia sẻ: "Chồng tôi ngày xưa là một cậu bé rất bạo dạn. Tôi thực
sự quý cậu bé nhưng tôi không hề nghĩ là có ngày chúng tôi lại kết hôn với
nhau". Mấy năm trước, họ bắt đầu livestream lên mạng ca hát cùng nhau.
Khi chàng Li đã 50 tuổi và bà Ma đã 82 tuổi, vào năm kết hôn thứ 23, xuất
hiện những tin đồn họ sẽ ly hôn rồi chuyện tình của họ tan vỡ là có thật
sau hơn 20 năm hạnh phúc... Than ôi! Đôi đũa.. lệch nay đã... gãy!

Ái tình "đắt giá" của đại gia 70 tuổi lấy vợ kém 50 tuổi.
Đám cưới trong không gian sang trọng của ông Chana Jirusertpong (một
CEO doanh nghiệp cà phê nổi tiếng Thái Lan) và cô dâu xinh đẹp đã từng
phủ sóng khắp các mặt báo Thái Lan. Chú rể Chana sinh trưởng trong một
gia đình khá giả và là người thành công. Ông là giám đốc điều hành của
doanh nghiệp cà phê Khao Chong Industry 1979 Co., Ltd., có mặt ở Thái
Lan từ đầu những năm 1960 và được nhiều người Thái yêu thích. Một vị
khách cho biết cô dâu lớn lên trong một gia đình tốt. Tiền dẫn cưới lên tới
20 triệu baht (khoảng 15 tỷ đồng VN). Số tiền này được coi như lời cám ơn
đến mẹ vợ đã nuôi dạy cô dâu.

Ái tình "tốc hành" trong 4 tháng của ông cụ 70 lấy cô gái 28.
Tại Nam Dương, cụ Radi, 70 tuổi trở thành đối tượng lựa chọn lý tưởng
của cô Reda, 28 tuổi, vì cô luôn tìm kiếm một người chồng trưởng thành và
có trách nhiệm. Đám cưới của cặp lệch tuổi được tổ chức tại hội trường

làng, đảo Java. Cả hai lộ rõ vẻ hạnh phúc. Đám cưới nhận được lời chúc
phúc của gia đình hai bên.
Lần đầu cô gặp cụ Radi vào 4 tháng trước, khi cả hai vào rừng lấy nước.
Họ trở thành bạn bè. Sau đó, cụ ông đến nhà thăm cô. Những cuộc trò
chuyện thường xuyên khiến cả hai nảy sinh tình cảm, dẫn đến quyết định
kết hôn. "Kém chồng nhiều tuổi, nhưng tôi không thấy xấu hổ, tôi rất hạnh
phúc", cô dâu 28 tuổi tâm sự. Trên mạng xã hội, nhiều người cho rằng cô
nàng đến với ông cụ vì tiền. Nhưng khi biết số tiền dẫn cưới dành cho cô
dâu rất ít, họ quay sang ca ngợi tình yêu đích thực của hai người.

Ái tình "chớp nhoáng" vì ly hôn ngay trong ngày cưới.
Đám cưới được tổ chức tại một khách sạn ở Wales (nước Anh). Trong lễ
cưới, chú rể Steffan say rượu, nên được cô dâu Erin và người nhà dìu lên
cầu thang. Đúng lúc đó, anh trai chú rể là cũng say rượu, lao tới hét lớn
"Steffan không nên cưới cô ta". Rồi chàng ta túm váy, kéo cô dâu xuống
cầu thang, đấm vào mặt cô. Chàng này tiếp tục tấn công hai chị gái và mẹ
của cô dâu, khiến bữa tiệc bị phá hủy.
Bị anh trai chú rể hành hung trong ngày cưới thô bạo như thế nên ngay
sau đó cô dâu Erin yêu cầu chú rể phải chọn một trong hai người là cô
hoặc anh trai. Quyết định của chú rể Steffan khi chọn tên anh trai say xỉn
đã chấm dứt cuộc hôn nhân của họ. Họ chia tay nhau chỉ mới 2 giờ sau khi
trao lời thề thốt đầy nhạc tính "yêu ai yêu cả một đời".
Cuộc hôn nhân kết thúc trong một ngày. Quả là kỷ lục. Chú rể được cha
đưa về nhà. Cảnh sát bắt giữ tên anh trai chú rể. Tên anh trai sau đó bị
phạt làm việc không lương trong 240 giờ và lao động công ích 12 tháng.
Sau cuộc hôn nhân chóng vánh, chú rể Steffan trở về doanh trại. Sau đó
trong cuộc sống anh ta bị buộc tội giết người trong một cuộc ẩu đả ở một
hộp đêm. Về phần cô dâu thời cô đã tìm được tình yêu mới của mình sau
đổ vỡ.

Ái tình biến hóa thành "hận tình".
Một Video gây tranh cãi trên mạng xã hội Trung Quốc được ghi lại trong
một đám cưới. Sau khi giới thiệu, MC mời quan khách hướng về màn ảnh
lớn để xem lại hành trình tình yêu của đôi uyên ương nam nữ. Tuy nhiên,
thay vì những cảnh lãng mạn, tình tứ của đôi trẻ trong thời gian qua thì trên
màn hình lại là cảnh giường chiếu với nhân vật nữ là cô dâu và nhân vật
nam chính là "anh rể của chú rể". Thật buồn!
Phía cuối video, chú rể thay vì phải bắt chước như ca sĩ Kim Anh mà hát
lớn rằng "Ngộ ái nị!" thì chàng lại gân cổ hét lên: "Cô đừng tưởng là tôi
không biết gì nghe không?". Đám cưới sau đó trở lên hỗn loạn khi cả hai
gia đình cùng lao lên sân khấu. Ngọn đũa phù thủy trong phút chốc đã biến
những đợt sóng tình du dương thành biển... "hận tình" mất rồi!

Ái tình biến hóa thành "ái tiền".
Tại Việt Nam, nàng Vũ Thị Huyền Trang, 19 tuổi, ở Bà Rịa, Vũng tàu, quay
cảnh quan hệ tình dục với cụ ông 70 tuổi rồi dùng để tống tiền nạn nhân
bằng cái video sex này. Trang có quan hệ tình cảm với cụ ông. Trong một
lần đi nhà nghỉ ở Bà Rịa, cô chủ động chụp ảnh, quay cảnh làm tình giữa
hai người. Sau đó Trang dọa tung video sex lên mạng, buộc cụ người tình
hai lần đưa 17 triệu đồng. Lần cuối cô ta hẹn nạn nhân đến khu vực gần
một siêu thị để lấy thêm 10 triệu đồng nữa thì bị cảnh sát bắt. Trang bị khởi
tố về tội có hành vi Cưỡng đoạt tài sản. Trong câu chuyện này "ái tình"
thực chất là "ái tiền" và "biển tình" lại một lần nữa biến thành... "biển bạc"
mất rồi!

Ái tình "quá sớm" của cô giáo với nam sinh 13 tuổi.
Năm 2018 một tòa án tiểu bang Arizona (Mỹ) tuyên phạt cô cựu giáo viên
Brittany Zamora (28 tuổi) hình phạt 20 năm tù do xâm hại tình dục một cậu
nhóc học trò mới có 13 tuổi đầu. Cô giáo sẽ bị quản chế suốt đời sau khi ra
tù và phải bị ghi danh vào cơ sở dữ liệu tội phạm tình dục. Brittany phụ
trách giảng dạy học sinh lớp 6 tại trường trung học. Cuối năm 2017, cậu
học trò bị cô giáo tán tỉnh rồi gửi ảnh khỏa thân, nhiều lần đụng chạm cơ

thể ngay trong lớp học, thậm chí quan hệ tình dục. Sự việc bị bại lộ sau khi
bố mẹ của nam sinh dùng phần mềm giám sát điện thoại và phát hiện
nhiều tin nhắn thầm kín giữa cô giáo và con mình.
Ra trước tòa, cô giáo bày tỏ hối lỗi và nhận các tội "Có hành vi tình dục với
trẻ vị thành niên, Xâm hại trẻ vị thành niên bất thành", và "Có hành vi tình
dục nơi công cộng". Bố mẹ nạn nhân hy vọng tòa án áp mức phạt tối đa là
44 năm vì cô giáo đã dụ dỗ, chiếm đoạt lòng tin, và lợi dụng các em chỉ để
thỏa mãn nhu cầu tình dục. Cuối cùng, tòa tuyên phạt 20 năm tù, mức thấp
nhất trong khung hình phạt, sau khi cân nhắc một số tình tiết giảm nhẹ như
phạm tội lần đầu, khả năng tái phạm thấp.

Ái tình "quá trễ" giữa hai cụ gần 90.
Một trường hợp hy hữu thực sự phải gọi đúng là... tình già! Ðó là trường
hợp của cụ ông Paul Walker, 88 tuổi, quyết định làm đám cưới với cụ bà
Ann Thayer, 87 tuổi, tại một trung tâm phục hồi sức khỏe ở Lewiston, tiểu
bang Main (Mỹ). Hai người gặp nhau lần đầu tiên ở một nhà thờ cách đây
17 năm và bắt đầu hẹn hò từ đó. Cả hai quyết định làm đám cưới sau khi
bị một số nhân viên bệnh viện chọc ghẹo ít tuần trước đó. Mỗi ngày, cụ bà
Thayer đều ghé thăm cụ ông Walker tại bệnh viện nơi cụ ông đang tập
phục hồi sức khỏe. Cụ bà nói cụ có "những năm tháng rất đẹp" với cụ ông.
Cụ ông và cụ bà từng lập gia đình trước đây. Giám đốc bệnh viện nói với
báo Sun Journal rằng đây là lần đầu tiên cơ sở y tế này có đám cưới. Cụ
bà Thayer nói cả hai cụ còn bàn cả chuyện đi hưởng tuần trăng mật khi cụ
ông khỏe mạnh trở lại. Thật quả hồi hộp quá vì không biết hai cụ có còn...
mật hay không?
Tóm lại tất cả những vụ "ái tình" lai láng kể trên dù sao cũng thấy hoàn
toàn phù hợp với lời Mẹ Theresa từng nói: "Tình yêu là trái chín của mọi
mùa. Nằm trong tầm với của mọi bàn tay". Chí lý vậy thay! Nhưng tuy chín
thì chín nhưng không phải trái nào cũng thơm ngon mà nhiều khi lại
thành... trái đắng! Có Trời mà biết!
L.S. Ngô Tằng Giao

