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- Alo, chào cha Bạn... Trên Thành phố HCM phong tỏa, cấm cách, giờ 
giới nghiêm cấm ngặt ra đường từ sau 6 giờ chiều... Khổ quá!.... Giờ có 
tiền cũng chán, không mua được hàng mình cần! 

Cuộc 'alo' của Bạn Hiền trên Thành Hồ đang áp dục phong tỏa nghiêm 
ngặt không thua gì thời chiến lúc hót nhất. Ra trường Bạn ở lại Thành 
Hồ, lập gia đình ở Hồ thành... và cuộc sống nhìn chung khá giả... 

(Chủ Dân có khó chịu, có ca than, có ấm ức... cũng đành chấp nhận 
thôi, vì chuyện 'đặng chẳng đừng', bất đắc dĩ nhà cầm quyền phải áp 
dục trong cuộc chiến với con Corona- China bạn vàng quái ác. 

Tớ 'ấn tượng' câu: 'có tiền cũng chán...' 

Lại nhớ câu để đời của 'ông vua cà phê'...'qua...qua' trước tòa xử ly 
hôn: 'lắm tiền để làm gì!...' 

Tớ nhớ đến cảnh ở Vũ Hán- đất tổ xuất hiện virus cúm tàu đang tàn 
phá thế giới, VN, cụ thể thành Hồ đang khốn nạn khôn khổ. Trong đợt 
đầu, khi con cúm tàu xuất hiện, tung hoành, làm cả Tp. Vũ Hán rơi vào 
tang thương. Tiếng kêu gào đau khổ, tuyệt vọng... Có người tự tự tuyệt 
vọng, bế tắc. Trong xã hội lấy ý thức hệ duy vật- vô thần, thiếu điểm 
tựa Tôn giáo thì khi gặp ‘sự cố’ càng dễ đưa đến chán nản, tuyệt vọng; 
dễ gây ra phản ứng tiêu cực, đáng ngại nhất phản ứng ‘cùi không sợ 
lở’… 

Ấn tượng nhất, đối với tớ cảnh ở Vũ hán ném hết tiền tích lũy, ky cóp 
sau đi bao ngày vất vả... 

Trước con cúm tàu, kéo theo đám tùy tùng Tử thần, tiền trở lên vô 
nghĩa, nếu không muốn nói… 'hận tiền'. 

Vì mày mà tao trà đạp đạo đức, bất chấp thảo hiếu… 

Vì mày mà ta làm hại người khác. Gây bao bất công… 

Vì mày mà lương tâm ta bào mòn... 



Giờ đây, mày lộ diện nguyên bản chất- đúng loại 'Tệ- Bạc'... 

 

Tớ hướng lên Cha Trời 

Xin Cha thương cứu - an ủi nạn nhân cúm tàu đang chán nản, bế tắc… 

Cầu nguyện cho kẻ lợi dụng cúm tàu để mưu đồ giấc mộng - tham 
vọng chính trị - đầu cơ để tích ‘tệ- bạc' khốn nạn cho nghiệp gian ác 
tăng cao. 

Xin Cha cho chúng cón nhận ra Thánh ý Cha trong cơn đại dịch. 

'Có tiền giờ cũng chán'... là bước đầu cho thấy Ánh Sáng Nước Cha 
đang tỏa sáng, giúp chúng con biết mình hơn, nhân ra Chân giá trị cuộc 
sống 

Mà trong lúc yên hàn, lắm tiền quá chúng song dễ ngộ nhận 'thần tài' 
- có tiền mua tiên cũng được, là ‘sức bật Công lý’… 
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