NGHỀ CHO THUÊ ĐẶC KHU.
Một cô gái bị bắt vào đồn công an. Đến lúc khai lý lịch, công an hỏi:
"Tên gì?"
"Dạ, Lê Thị Kim Ngân!"
Anh công an nhìn cô gái với vẻ nghi ngờ:
"Có đúng tên cô là Kim Ngân không?"
Cô gái cười toe:
"Chời ơi! Anh công an này thiệt ngộ ghê. Tên em mà em hổng biết
sao?"
Anh công an khoác tay:
"Làm nghề gì?"
"Dạ em làm nghề cho thuê đặc khu...!"
Anh công an lại ngước lên nhìn cô gái với vẻ bực dọc:
"Có cái nghề đéo gì là nghề cho thuê đặc khu..."
Cô gái lại cười:
"Chời ơi! Anh công an này thiệt ngộ ghê. Nghề cho thuê đặc khu tức là
nghề cho thuê đặc khu, chứ sao lại nói nghề... đéo gì; nghề này ở VN có
tới mấy triệu người làm, anh hổng biết thiệt sao?"
Anh công an nổi giận quát:
"Ở đây không phải là chỗ cho cô đùa cợt nhá..."
Cô gái vẫn cười:
"Chời ơi! Anh công an này thiệt ngộ ghê! Em nói chuyện nghiêm túc,
đàng hoàng chứ đùa hồi nào?.."
Anh công an nén giận, hỏi:
"Vậy nghề cho thuê đặc khu là làm những gì?"
"Dạ trời sanh ra em có cái miếng ruộng tam giác nhỏ nhỏ, ngày xưa bọn
quan lại Tàu gọi là "An Nam nhất thốn thổ", còn ngày nay em gọi là đặc
khu; bọn quan lại Tàu ngày xưa và bọn đàn ông Tàu ngày nay rất thèm
cái đặc khu của em nên em mang nó ra cho bọn đàn ông tàu thuê 99
giây; nói như bà chủ tịch Kim Ngân là bọn tàu bỏ một cái đầu cha nó
vào cái đặc khu của em thì em thu về một triệu tiền hồ mua gạo...."
Anh công an chận ngang, gắt:
"Té ra là nghề bán trôn! Bán trôn thì nói bán trôn, còn bày đặt chơi chữ
"cho thuê đặc khu"..."
Cô gái cười toe:
"Chời ơi! Anh công an này thiệt ngộ ghê. Đó là em học theo đúng chính
sách của nhà nước. Anh hổng nhớ hôm 10 tháng 6, toàn dân đi biểu
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tình chống lại việc nhà nước bán đất cho Tàu; nhưng nhà nước hổng
chịu, nói đó là cho thuê đặc khu, chứ không phải bán đất;sau 99 năm,
hết hạn cho thuê, tàu trả đất lại thì đất vẫn là của VN chứ bán chỗ nào
và bắt người biểu tình nhốt vì tội nói xấu nhà nước. Em nói em cho thuê
đặc khu; nhưng anh hổng chịu, nói là em bán trôn. Bán đâu mà bán. Em
cho thuê 99 giây, hết 99 giây, tàu nó trả tiền xong, rút cái... cái... đầu
cha nó ra khỏi đặc khu thì cái đặc khu vẫn còn nguyên vẹn của em, bán
đâu mà bán? Anh mà còn nói xấu em là em thưa anh ra toà án đó..."
Anh công an đập bàn quát:
"Đ. M ! Cô ra khỏi đây ngay. Ra ngay!"
Cô gái cười, vừa quay lưng bước ra ngoài vừa nói:
"Chời ơi! Anh làm gì dữ vậy? Từ từ em sẽ... ra mà!"
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