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Người đàn ông chứa 1.000 khẩu súng được tìm thấy tại nhà  
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Một người đàn ông bị bắt sau khi các 

nhân viên thực thi pháp luật liên 

bang tìm thấy hơn 1.000 khẩu súng 

trong căn biệt thự sang trọng có liên 

quan tới gia đình Getty giàu có ở Los 

Angeles, Mỹ đã bị buộc tội 64 trọng 

tội, Văn phòng luật sư quận Los 

Angeles cho biết. 

Girard Damian Saenz, 58 tuổi, đã 

không nhận tội hôm thứ Hai, văn 

phòng công tố cho biết trong một tuyên 

bố hôm thứ Hai . 

Ông đã bị bắt vào tháng Năm sau khi 

các đặc vụ liên bang và địa phương thu giữ hơn 1.000 vũ khí ở Bel-Air 

Khi cảnh sát đến biệt thự sang trọng này, họ bị sốc bởi những gì bên trong: số súng nhiều nhất mà phần lớn sĩ quan 

từng được thấy trong đời. 

Sự hiện diện của 1.000 khẩu súng hóa ra không phải là phần thú vị nhất của cuộc đột kích. 

Các phóng viên nhanh chóng phát hiện ngôi nhà có liên kết với một trong những gia đình giàu có nổi tiếng nhất ở Mỹ. 

Súng có ở khắp mọi nơi trong nhà. Cảnh sát mô tả hiện trường hoàn toàn hỗn loạn và dường như là “thiên đường tích 

trữ” trên sàn gỗ, theo Los Angeles Times đưa tin. 

“Tôi chưa bao giờ thấy nhiều vũ khí như vậy trong sự nghiệp 31 năm của mình, trung úy Chris Ramirez nói với các 

phóng viên. Kho vũ khí lớn như vậy mà lại ở trong một khu dân cư như thế này, trong khu phố kiểu này. Nó rất đáng 

kinh ngạc”, trung úy Chris Ramirez nói với các phóng viên. 

Saenz bị buộc tội 23 tội sở hữu vũ khí tấn công, 17 tội chứa vũ khí không được cấp phép, 15 tội danh sử dụng vũ khí 

tấn công bất hợp pháp và hai tội danh sở hữu một thiết bị phá hoại, Văn phòng luật sư quận Los Angeles cho biết 

trong tuyên bố hôm thứ Hai. 

Nếu bị kết án, Saenz phải đối mặt với mức án tối đa là 48 năm và 8 tháng tù tiểu bang, văn phòng của DA cho biết. 

Saenz đã được tại ngoại sau khi đóng tiền 100.000 đô la vào thứ Hai và được thả ra chiều cùng ngày….. 

                                                                                  * 

Thiệt vĩ đại, Cờ Huê có khác ! 

Quý ông bà, cô bác thấy chưa ? 

Sơ sơ số súng chất vừa 

Garage chật ních, ngán chưa…cuộc đời ? 

Một người mà súng khơi khơi 

Cả ngàn khẩu lận, trời ơi hỡi trời ! 

Thế này…khủng bố khắp nơi, 

Giống gì cần súng tới nơi tha hồ… 

Đem xe vận tải tới mua 

Bán…Sale hạ giá, sướng chưa phe mình ? 

Nghĩ mà phát sợ, phát kinh, 

Make…America Great ! Tình hình đến đâu ? 

Phe ta, phe nó dẫn đầu 

Mà mua súng đạn ở đâu ra hè ? 

Cái nghề buôn súng thiệt ghê, 

Có tiền mua mấy, phủ phê tha hồ… 

Những người dư dả tiền đô, 

Xoay nghề buôn súng…ơ hơ  sẽ giầu 

Giết người càng dễ, càng mau, 

Vua quan lớn nhỏ đi đâu hết rồi ? 



Liệu mà tính toán đi thôi ! 

Kẻo không sớm muộn, cuộc đời tiêu luôn.. 

Nghĩ mà cảm thấy hơi buồn 

Thội đành…đi nhậu còn hơn, phải không hè ???. 

 

                                     Lão Phan 


