
thư giãn   (Ti Toe sưu tầm)

Thấy ông Cận mặt hơn hớn, túng 
tẩy ngoài phố, ông Viễn gọi giật lại: 

- Làm gì mà phấn khởi thế, vừa 
trúng xổ số à?

- Còn hơn trúng xổ số ấy chứ, tôi đi 
đòi bồi thường đây!

- Nhà có ai bị kết án oan sai hay gặp 
tai nạn giao thông mà ông đi kiện 
vậy?

- Ông độc mồm vừa vừa thôi. Tôi đi 
đòi những cây xăng phải trả cái mà 
họ đã ăn cắp của tôi bấy lâu nay.

- Ôi dào! Đáng bao nhiêu mà ông 
phải ngược xuôi vất vả thế.

- Cũng không ít đâu. Mỗi tháng, 
riêng chiếc xe máy của tôi cũng đã 
ngốn gần 300.000 đồng, nhân với 
9% tiền gian lận, mỗi tháng họ ăn 
cắp của tôi gần 30.000 đồng. Tôi 
sử dụng xe máy đã hơn chục năm 
nay, vậy thử hỏi ông, số tiền mà 
họ ăn không đó có còn là nhỏ nữa 
không? Số tiền đó nhân với hơn 15 
triệu xe máy trên toàn quốc, ông 

sẽ thấy nó khủng khiếp thế nào. 
Đây có thể coi là vụ trộm cắp thế kỷ 
ông ạ!

- Chà…chà, nghe ông nói vậy tôi 
mới thấy vụ này ghê gớm quá. Thế 
ông đến cơ quan nào kiện đòi bồi 
thường vậy?

- Trước tiên tôi gửi đơn lên Hội Bảo 
vệ người tiêu dùng, sau đó cho tòa 
án.

- Vậy ông nhớ mang theo chứng 
từ chứng minh là ông đã mua xăng 
của cửa hàng bị phát hiện gian lận 
nhé.

- Chỉ có ô tô của cơ quan Nhà nước 
mới cần đến hóa đơn thanh toán, 
dùng phương tiện cá nhân như tôi 
với ông thì đào đâu ra chứng từ.

- Vậy khi mua xăng ông có thanh 
toán bằng thẻ ATM không?

- Dùng cái đó nhiêu khê, mất thời 
gian lắm, tôi chỉ toàn trả bằng tiền 
mặt thôi.

- Thế thì có mà kiện củ khoai. Ông 

lấy gì để chứng minh là mình đã bị 
móc túi nào? Cơ quan pháp luật 
chỉ xét xử khi có trong tay đầy đủ 
chứng cứ cụ thể rõ ràng thôi, ai 
người ta làm việc theo cảm tính.

- Thế thì bó tay à?

- Tốt nhất là ông làm đơn đề nghị 
Nhà nước rút giấy phép kinh doanh, 
truy tố và phạt thật nặng chủ cây 
xăng gian lận.

- Thế những người bị thiệt như tôi 
không nhận được gì à?

- Vậy ông đề nghị Nhà nước chuyển 
số tiền phạt đó cho Quỹ Vì người 
nghèo. Cái được tinh thần của 
ông là đã góp phần xóa đói giảm 
nghèo, ông còn đòi gì hơn nữa.

- Sáng kiến hay đấy, thôi, tôi đi nhờ 
người viết đơn đây.

- Xe máy đâu mà ông lại đi bộ vậy?

- Hết xăng cất đi rồi. Mấy bữa nay 
không dám đổ xăng sợ bị móc túi 
ông ạ.

                                          >> CậN

Chuyện gần Chuyện xa:

Có mà kiện củ khoai


