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- Em chưa làm gì đáng trách. Vậy chỉ cần thả cô đi và lấy chiếc xe của 

cô .. 

Trong vòng 24 phút - ít ra theo thời gian cuộn băng thu để lại - bà 

Kathleen Weinstein tìm mọi cách thuyết phục tên sát nhân từ bỏ ý 

đồ khủng khiếp. Đau đớn thay, thái độ bình tĩnh và tâm tình sư phạm 

của bà giáo người Mỹ 45 tuổi, không cứu bà thoát khỏi bàn tay ác 

nhân của thiếu niên da đen 16 tuổi, cậu Michael LaSane. 

Thảm kịch xảy ra vào đầu tháng 3 năm 1996, tại thành phố nhỏ Toms 

River, bang New Jersey, Hoa Kz. 

Michael LaSane quyết định tự làm quà một chiếc xe hơi, nhân dịp 

sinh nhật thứ 17 của mình. Chính cậu loan báo { định với bạn bè cùng 

sống nơi vùng ngoại ô tồi tàn của thành phố Toms River. 

Theo một số người, cậu để dành được 1500 mỹ kim để mua chiếc xe hơi hiệu Toyota theo ước mơ của 

cậu. Nhưng chiếc xe giá gấp 10 lần số tiền cậu có. Trong khi đó, Michael lỡ đánh cá với bạn bè thế nào 

cũng có chiếc xe hơi nhân ngày sinh nhật, nên không thể chờ đợi lâu. 

Giấc mộng khó thành tựu của cậu thiếu niên da đen bỗng trở thành ác mộng đối với bà Kathleen 

Weinstein. 

Chính hôm sinh nhật Michael Lasane, bà Kathleen đậu chiếc xe Toyota Camry nơi bãi đậu xe của trung 

tâm thương mại thành phố, để mua ổ bánh mì kẹp .. Và thảm họa giáng xuống cuộc đời bà. 

Sau hai ngày ráo riết tìm kiếm, cảnh sát thấy xác bà Kathleen Weinstein nơi bụi rậm bên lề xa lộ thành 

phố. Chân tay bị cột và bị chết ngộp trong chính chiếc áo khoác ngoài của bà. Trong túi áo khoác ngoài, 

cảnh sát tìm thấy chiếc máy và băng thu cuộc đối thoại sau cùng giữa bà và tên sát nhân. Bà gọi đích 

danh tên của sát nhân. 

Nội dung cuộc đối thoại - được bà Kathleen kín đáo ghi trên băng - kéo dài 24 phút. Cảnh sát chỉ công bố 

một số đoạn, trong đó minh chứng thái độ anh hùng của một phụ nữ, bình tĩnh đối diện cái chết. 

Trước hết, bà Kathleen Weinstein tìm cách giúp thiếu niên hồi tâm suy nghĩ về hành động mờ ám của 

cậu. Michael nói với bà Kathleen là cậu có mang khí giới giết người. Bà nói: 

- Em không hiểu em đang đặt mình vào tình trạng nan giải sao? Em không nghĩ rồi đây người ta sẽ tìm ra 

em sao? Em thật sự muốn mang ách vào cổ ư? Em nhất định cướp chiếc xe và bỏ rơi người nào đó sao? 

Với tâm tình sư phạm sâu xa, bà cố gắng tìm cho ra l{ do đưa đến hành động của tên côn đồ. Bà nói: 



- Tại sao em không giải thích cho cô hiểu? Dĩ 

nhiên đây là điều quan trọng, bởi vì, quyết định 

của em sẽ định đoạt tương lai cuộc đời em .. Em 

không được phép kéo lê cuộc sống tội phạm như 

thế .. Em sẽ chấm dứt cuộc đời em nơi tù ngục, 

nếu từ nay đến đó em không bị giết. 

Nói thế vẫn chưa đủ, bà lại tìm cách thuyết phục 

tên sát nhân bằng lý lẽ thực tiễn: 

- Tại sao không bắt đầu từ con số không? Em 

không lấy xe cô, nhưng để cô chở em đến nơi em 

muốn. Em sẽ được an toàn và không gặp rắc rối 

gì cả. Dầu em có vấn đề nào đi nữa thì cũng không nên thêm nữa, phải không? .. Cô hứa sẽ không tố cáo 

em. Bởi vì em không lấy xe cô và em cũng không làm hại cô. Và rất có thể, em sẽ được điều em mong 

nuốn, dưới một hình thức khác! 

Sau đó, bà tìm cách hỏi chuyện để cậu thiếu niên nói về cuộc đời mình. Michael trải qua thời thơ ấu bấn 

loạn, thường bị cảnh sát chặn bắt và học lực rất trung bình. 

Đoán rằng, dưới chiếc áo côn đồ, có lẽ cậu thiếu niên dấu ẩn tâm tình nhạy cảm, nên bà Kathleen tìm lời 

âu yếm giải thích cho Michael biết bà có chồng và một bé trai 6 tuổi. Cả hai đang cần sự chăm sóc giúp 

đỡ của bà. Bà cũng giải thích cho Michael biết bà đang theo khóa học bồi dưỡng hầu giúp ích người khác 

cách hữu hiệu hơn. 

Buồn thay, tất cả lý chứng đó không đánh động lòng cậu thiếu niên 16 tuổi, quyết định giết người để 

cướp cho bằng được chiếc Toyota!!! 

Cuộc thảm sát bà Kathleen Weinstein gây xúc động mạnh nơi người dân thành phố Toms River, và nhất 

là nơi các bạn đồng nghiệp. Họ rất mến phục bà vì bà là nhà giáo gương mẫu và hoàn toàn dấn thân 

phục vụ người trẻ. 

... ”Cho đến bao giờ, lạy Đức Chúa, con kêu cứu mà Ngài chẳng đoái nghe, con la lên: ”Bạo tàn!” mà 

Ngài không cứu vớt? Sao Ngài bắt con phải chứng kiến tội ác hoài, còn Ngài cứ đứng nhìn cảnh khổ 

đau? Trước mắt con, toàn là cảnh phá phách, bạo tàn, chỗ nào cũng thấy tranh chấp và cãi cọ. Vì thế, 

Luật không được tuân giữ, công lý chẳng còn thấy xuất hiện, vì kẻ gian ác bủa vây người công chính 

nên chỉ còn thứ công lý vạy vọ” (Sách Khabacúc 1,2-4). 

(”Le Figaro”, Samedi 23-3-1996). 
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