
Cô láng giềng "thứ dữ"  

             (tin tức có thật ) 

 

Nhà nàng ở cạnh nhà tôi 

Tóc nàng bạc trắng da mồi xếp ly 

Tánh nàng lại chẳng nhu mì 

Nàng hay cáu gắt sân si lạ thường 

Còn tôi có tánh hay thương 

Những hôm đổ rác lại thường chạy sang 

Tôi sang giúp đỡ cho nàng 

Đôi chân nàng yếu chẳng mang được gì 

Đứng nhìn không giúp cũng kì 

Bao nhiêu túi rác tôi ì ạch khiêng 

Được nàng cho cảm tình riêng 

Cầm chân nàng bảo tặng liền cái hôn 

Nghe qua tôi sợ hết hồn 

Tôi van xin để ba hôm trả lời 

Mắt nàng rực lửa sáng ngời 

Hét tôi sao dám giỡn chơi cùng nàng 

Nàng vơ lấy khẩu súng vàng 

Phơ luôn một phát xẹt ngang đỉnh đầu 

Thất kinh hồn vía bay đâu 

Tôi bò lết chạy ôm đầu phóng luôn 
 
                                                                                      Quý Bùi  

 

 



OCALA, Florida (AP) - Cảnh sát cho hay họ vừa bắt giam một cụ bà 92 tuổi vì đã dùng 

súng bắn người hàng xóm, sau khi người này từ chối yêu cầu được hôn. 

  
Hình chụp làm biên bản cụ Helen Staudinger, 92 tuổi, sau khi bị bắt do cảnh sát 
Quận Marion, Florida cung cấp. (Hình: Reuters/Marion County Sheriffs) 

Sự việc bắt đầu vào giữa trưa Thứ Hai khi cụ Staudinger vào nhà ông Bettner rồi ở nán 

mãi mà không chịu về. Sau đó cụ bà đòi được hôn rồi mới chịu ra khỏi nhà nhưng ông 

Bettner bảo là không. 

Khi ông Bettner đang nói điện thoại với cha ông sau đó thì nghe liên tiếp bốn tiếng súng nổ, 

một viên đạn đi xuyên qua cửa sổ, khiến mảnh kiếng bay tung tóe. 

Khi được Reuters phỏng vấn, ông Bettner kể: “Nếu tôi ló đầu lên hơi cao một tí chắc trúng 

đạn ngay sau ót rồi.” 

Ông Bettner còn khai với cảnh sát, cụ bà bắn cả vào chiếc Mitsubishi 3000GT mới mua mà 

ông rất yêu quí. 

Ông Bettner khai với cảnh sát rằng không rõ tại sao cụ Helen Staudinger sau này trở nên 

mặn nồng tình cảm với ông nhiều hơn, từ khi ông dọn về đây hồi sáu tháng trước. Ông nói 

ông thường hay đổ rác giúp cho cụ bà nên cụ bà mới suy diễn theo cách khác. Tuy nhiên, 

hàng xóm giúp đỡ nhau là chuyện thường tình. Cụ Staudinger dọa bắn ông Bettner khi ông 

thú thật đã có bạn gái. 

Cụ Staudinger bị truy tố với tội danh tấn công gây hấn và nổ súng vào nơi cư ngụ của 

người khác, hiện cụ đang bị giam ở nhà tù Quận Marion. Không rõ cụ có luật sư để bào 

chữa cho cụ không. (TP) 

Denied a kiss, woman, 92, charged with shooting neighbor's house 
 

By Austin Miller  

Staff writer 

wight Bettner said he wished his 92-year-old neighbor would leave him alone 

long before she fired four shots at his Fort McCoy home on Monday. 

Helen B. Staudinger said her relationship with the 53-year-old man soured 

because of his "lies" and that he was not "paying his way" when they dined 

out. 

On Tuesday morning, in a room at the Marion County Jail where inmates 

appear before a judge via video, Judge Sarah Ritteroff Williams told 

Staudinger that even if she posts the $15,000 bail for charges of aggravated 

assault with a firearm and shooting into an occupied dwelling and gets out of 

jail, she still is forbidden to have any contact with Bettner. 

 


