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- Ông Viễn này, hôm nào rảnh cùng tôi 
lên Ba Vì chọn mua con bò về nuôi nhé 
- Vừa thấy ông Viễn bước qua cửa, ông 
Cận đã rủ rê.

- Ở thành phố ai người ta cho nuôi gia 
súc, gia cầm. Bò nó có "hót" được như 
mấy con họa mi, chào mào đâu?

- Ai bảo ông là tôi nuôi bò để làm cảnh, 
tôi nuôi lấy sữa đấy chứ!

- Già như ông khi nào mỏi mệt thì làm 
cốc bia, còn sữa chỉ dành cho trẻ con! 
Ông uống sữa làm gì?

- Thì tôi cũng nghĩ như ông vậy, tôi nuôi 
bò để lấy sữa cho mấy đứa cháu nội, 
cháu ngoại!

- Mọi khi ông vẫn cho chúng uống sữa 
hộp mà. Sữa hộp không đảm bảo vệ 
sinh bằng sữa tươi à?

- Không phải thế! Sữa hộp ngoại mấy 
bữa nay tăng giá khiếp quá, mấy đồng 
lương hưu của tôi làm sao mà gánh nổi.

- Dân mình lâu nay đã phải sử dụng sữa 
với giá cao nhất thế giới rồi, giờ tăng nữa 

thì ai người ta mua?

- Sữa cũng như thuốc chữa bệnh, xăng 
dầu, lương thực, thực phẩm là những 
mặt hàng thiết yếu, tăng thế chứ tăng 
nữa người dân vẫn cứ phải cắn răng mà 
mua...

- Nhà nước đã kiềm chế được giá điện, 
giá than, giá thuốc, sao lại thả lỏng mặt 
hàng sữa nhỉ?

- Không phải thả lỏng, mà là không 
quản lý nổi. Giá sữa cứ tăng vùn vụt 
thế này, mọi người sẽ phải hạn chế tiêu 
dùng, chương trình tăng chiều cao cho 
người dân tốn kém hàng ngàn tỷ đồng 
của chính phủ chắc chắn phá sản mất 
thôi!

- Vậy đừng sính hàng ngoại nữa, hãy 
quay sang ủng hộ hàng nội!

- Khối người cũng như ông, nhưng khổ 
nỗi, nhiều hãng sữa của ta khi đông 
khách là lại nảy nòi ra thói gian dối, cũng 
đòi tăng giá vô lý. Thỉnh thoảng ông 
không thấy dư luận ầm lên chuyện sữa 
bị mốc xanh mốc đỏ trong hộp ruồi nổi 

lều bều à? Sữa nội như thế, bố ai dám 
uống nữa!

- Vậy ông vẫn quyết tâm mua bò về 
nuôi?

- Cũng đành phải thế, có ai muốn rước 
việc vào thân làm gì. Ông tính, ngoài 
tiền mua bò, còn tiền chuồng trại, thức 
ăn.  Chứ sữa bò tôi đã vắt bao giờ đâu, 
chắc vất vả lắm!

- Thế ông tưởng nuôi bò lấy sữa trực tiếp 
mà đã hoàn toàn yên tâm à? Vô phúc 
uống phải sữa của con bò điên, bò mắc 
chứng lở mồm long móng thì khốn. 

- Phỉ phui cái mồm ông! Thôi, ông trông 
hộ nhà nhé, tôi đi mua sữa đây, kẻo lát 
nữa mấy đứa cháu đi học về không có 
sữa uống.

- Thế ông mua sữa nội hay sữa ngoại?

- Chắc vẫn phải nghiến răng dùng sữa 
ngoại thôi - Vừa đáp, ông Cận vừa thất 
thểu cất bước
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