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Trích 2 đọan 
 
 
Trong ba năm gần đây, mỗi năm cộng đồng 84.000 người Việt ở Đức phạm khoảng 5000 vụ hình sự, trong đó 
trên dưới 1000 vụ là tội ăn cắp. Để so sánh: cộng đồng Trung Quốc 110.000 người, mỗi năm trên dưới 200 vụ 
ăn cắp. Trừ tranh tượng nghệ thuật và bí mật công nghệ, nói chung không có thứ gì mà người Việt ở đây 
không thể và không nỡ ăn cắp, từ mèo nhà hàng xóm, xe nôi, xe đạp, hộ chiếu, thẻ tín dụng, điện, nước, biển 
số, đến nhân thân, vịt trời…; làm nấm ăn cắp nấm, làm xúc xích ăn cắp xúc xích, làm quán ăn cắp tất cả 
những gì không còn nguyên niêm phong; song phổ biến nhất là ăn cắp trong cửa hàng. 
 
………………… 
 
Hôm ấy khi ra cửa, tôi bảo, hai cháu chịu khó đi học tiếng Đức nhé, đừng ăn trộm nữa. 
Chàng Dolce Gabbana đáp, “bọn phát-xít, nó xử oan, cháu có cầm đồ đâu?” 
 
Cầm đồ ở đây không phải là cầm đồ mà là cầm đồ. Tôi đã tưởng mình khá thông thạo ngôn ngữ của đồng bào 
ở Berlin, song có lần hỏi một chị làm nghề gì và nghe câu trả lời, em nhặt tay nhặt chân, tôi vẫn hơi sững sờ. 
Ám ảnh của chiến tranh mấy chục năm trước vụt hiện về: đó là một buổi sáng, từ hầm trú ẩn nơi sơ tán chui 
lên, đứa trẻ khi ấy là tôi cùng người lớn và những đứa trẻ khác lặng lẽ đi nhặt những mẩu chân tay vô danh, 
có cái là nguyên một tảng ở khúc hông và bẹn, văng rải rác gần một hố bom mới toanh. Nhưng ở Berlin, 
người phụ nữ Việt Nam nọ là chủ một tiệm làm móng, việc thường trực là lấy khóe, tỉa da thừa ở móng tay 
móng chân. 
 
Tôi hỏi, “cái gì cầm đồ?” 
Chàng Nike nhanh nhẹn giải thích, “đồ thì cháu cầm, thằng này – hất hàm về phía Dolce Gabbana – chỉ bóc 
tem thôi. Nhưng cháu đã ra đến cửa đâu. Luật pháp đéo gì, bất công!” 
Tôi bảo, “bóc tem với cầm đồ thì đúng là định ăn trộm rồi, oan với ai nữa?” 
Dolce Gabbana trừng mắt: “Cô bênh bọn Đức lợn hử? Người Việt thì phải giúp người Việt chứ! Cô có phải 
người Việt không hử?” 
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