
CHẲNG ĐƯỢC THÌ THÔICHUYỆN GẦN CHUYỆN XA:

- Bác Viễn sinh ngày mấy?

- Ngày 13. Có chuyện gì vậy? Năm nay 
bác định mua quà sinh nhật tặng tôi 
đấy à?

- Còn lâu nhé, tôi hỏi để biết bác được 
vào thành phố vào thứ mấy thôi.

- Có nghĩa là…

- Nếu biển số xe của bác là số lẻ giống 
ngày sinh, bác chỉ được vào trung tâm 
thành phố các ngày thứ ba, thứ năm, 
thứ bảy.

- Vậy các ngày chẵn nếu có việc cần kíp 
tôi không được đi à?

- Tất nhiên rồi.

- Những người làm nghề vận tải hàng 
hóa, lái xe taxi sẽ có một ngày nghỉ, 
một ngày làm, ngày ăn, ngày nhịn sao?

- Tất nhiên rồi.

- Những người đau đẻ, nhồi máu cơ 
tim, tai biến mạch máu não mà biển số 
xe của họ lại lệch với ngày được phép 
vào thành phố thì làm thế nào?

- Thì đành phải cố nhịn thêm một ngày 

chứ sao. Xe nhà không được phép thì 
thuê taxi, đi xe buýt.

- Lúc đó các phương tiện công cộng 
cũng chỉ được phép hoạt động một 
nửa, hành khách sẽ tranh giành, chen 
chúc, lỡ “phọt” con ra trên xe buýt thì 
sao?

- Sao bác hỏi nhiều thế, nhức cả đầu. 
Vừa đẻ ra đã được đi ôtô, sướng quá 
còn gì.

- Vậy tôi mua thêm chiếc xe nữa, một 
cái biển chẵn, một cái biển lẻ, muốn 
vào thành phố lúc nào chẳng được, 
tha hồ.

- Ai cũng làm như bác thì tình trạng ùn 
tắc giao thông sẽ ngày càng nghiêm 
trọng hơn.

- Vậy bác nghĩ “sáng kiến” biển chẵn, 
biển lẻ sẽ khiến đường thông hè 
thoáng hay sao, còn lâu nhé. Mà ai 
nghĩ ra cái trò cấm đoán này thế nhỉ?

- Nào đã ai nghĩ được cái gì tử tế, đua 
theo nước ngoài thôi.

- Không nên thấy người làm sao mình 

cũng bồ ngao làm vậy. Ở nước ngoài 
cấm được, bởi hạ tầng, dịch vụ của họ 
tổ chức rất tốt, tàu điện ngầm, xe buýt 
chạy suốt ngày đêm…

- Bác tính, mấy cô người mẫu quá lứa, 
mấy cô ca sĩ bất tài thỉnh thoảng phải 
lộ “hàng”, hở “bưởi” thì khán giả họ 
mới nhớ đến, quan chức cũng thế thôi, 
nếu không có “ý tưởng” ấy à, quên 
chuyện bổ nhiệm, lên chức đi nhé!

- Nhưng ý tưởng cũng phải có tính khả 
thi, chứ cứ đề xuất bừa dư luận đánh 
giá là ẩm IC, chập cheng thì sao?

- Họ không dại đâu, cứ đề xuất lên, 
được thì được chẳng được thì nghĩ 
chiêu khác, chẳng may vớ được ông 
cấp trên huyết áp và thần kinh không 
ổn định kí cho một phát, thế là hốt bạc.

- Theo bác, “giải pháp” này liệu có 
được thông qua không?

- Có thể. Thường những cái ngớ ngẩn 
lại dễ được chấp nhận mà.

CẬN


