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CC-BAC 
-Cõ--bac là béc th&ng ban. 

Gla-tài bán hèT. cho cho-n vào cùm.. 

f ' A I hai c<V-bac khác nào bjnh dich 

trayèn-nhiêm Irong xã-hòi, kinh-

khiè'p biè't bao ! Đã có ìnáu mè cò-hac, 

thì hà't cú' kí' giàu ngiròi sang, cũng 

cháng khác đi'ra trê rách-iTrtVi dánh <táo 

(V ngoài phõ vây. 

Con ma ccV-bac thàt giong nhir con 

rSng nhien rfân. Coi inòt <lău nãy, thi 

ngiríri ta kc nó là vàt ilãng khinh, là 

Suân <ti <Iò nguò'i vào sòng ba,c ttê ăn-
t;11>, là đúa làm cho li'íin ngirò-i thieu-

nièn sanb ra buòng-luong bày-ba. A i 

Cung còng-nbàn nó là mòl thang nguy-

liH'in, pháp-luât ciìn phiii ngăn-cã'm. 

Coi mòt dau khác, thi Iháv nólà mõt 

iftng ãn-măc bànb-bao sang-trong liim. 
Ai cũngnè õng, cbào ông. ô n g kbòng 

tlánh bac, nhirng òng biiy miru làp kc, 

lùa dip buôn gao hon, cbi'ra vào kbo, 

khòng chiu bán. Bc'n kbi gao kém, 

<làn (tói, cãn pbiii <long cùa òng, tbì 

ùnt; chen hau bóp cò Ibò' nào mà chang 

phiii chiu ! Túi òng càng năng, tòi ông 

càng to; nlurng ai tlám kicn òng bày gi<V? 

Còn mòt dău kbác, là nhũng kê ăn 
ngon, mác dep, <V sang, khi den cbo-i 
nhà nhau, thinVng hay tìm thú mua 

vui bàng quàn bài lá bac. T u y khòng 

lióc-lõt ra măt, nlnrng ai dò , cũngdiro-c 

nión licn kliá to. Ban dììu, tir<Vng là 

tiéu - khièn; nào ng<V tãp làu tbiinb 

qnen, lãn-lãn say-d i im, không còn 

phàn-bièt nhii quen v<Vi sòng bac niia. 

Lai thííy môt dììu nũa, là ngày tet, 

nhieii nhii hop cha con, anh em, vo* 

chong lai mà tò-tòin, tam-cúc, chan le, 

tài-bàn de thiriVng xuàn. r)ã ngoi đánh 

bac, tlii ai cũng niuon đurrc; dã rriuõn 

din/c, thì phãi vì loi ; <t;ì vì lrri, thì 

|)hiii so dòn dánb gày tírng ly tìrng ti. 

« T r o n g a n h em, ngoài c<V-bac,» cbính 

là ỳ dó . Cho nèn, <l;ìu niuón mua vui, 

nliung kỳ'-thirc ngiròi nbà xàu-xé lăn 
iihau, chãng còn đao-nghĩa gi nũa I 

Ôi ! biet bao nam inr thieu-nièn <Iií 

sa vào cái cam-bây i í y ! Song, khòng 

phi'ii chĩ noi nhà tir m<Vi có cuòc dò 

den iíy dàu, mà den cii còng-hõi còng-

sìr cũng mcV ra nhũ'ng cuoc sô-so, tuy 

khòng có tiê'ng là đánh bac, nlurng thàt 

cfnig nlur dánli bac. Vì ngirõi ìnua sò 

<•(') niòt dòng, mii may ra phát-tiii <len 

himg ngàn, bàng van, thì châng phâi 

dáiih bac là g ì? Lai nhir nhũ'ng noi 

góc cho- đau dtròng, nguòi ta thvrcVng 

hay quay s6 : dánb mòl xu dirov mòl 

(piycii sách boăc bò iim cbén. Birt/c 

sanb bam, tbua mong gã , nèn ngurcVi 

ta thich nó, mè nó, quên nó là c<V-bac. 

T r u ó c ít sau nbiiju, ci'r « c ò r ĩa» mãi, 

tai-bai kbòng biet bao lien ! 

Hòi nào dùng cách <tó liun cho tài-

cliinli tăngthêm, tliì dáng bj B ú c Cbúa 

Trò i và loài ngtr<Vi rùa-sâ. A y cbáng 

kbác mõt no-i «cbi'ra Ihô dô h ò , » gày 

nèn nbiêu nginVi biet ngh'è c<V gian bac 

làn, liim cho n h o n - c á c h b a i - h o a i , 

phong-hóa suy-doi, chinh vì đ ó . 

C<V-bac là me dê ra nhiiíu thói xiíu : 

nam nũ' hdn-tap, lan-lóc trong vòng 

đen đò , thì biít cú thua hay duo-c, 

ttiroc hay thua, máu nóng trong niình 

cũng theo đó nià 'boc lèn, thãn-kinli 

boi- iõi , mình-mày hung-hăng, không 
biê't the nào là pbiii lii quay nũa : tha-

liô buông-tuông tir-<luc, nào riro-u chè, 

nào diem-đĩ , niio a-[)bièn, khòng deu 

ác nào kbòng dám làm. 

Không biê't tai sao con ma c<V-bac 

có nliicu quyèn-lirò nlur vày? A y chĩ 



vi nhicu ngiròi khòng biê't nó là nguy-
hicni, nèn m ó i dung-túng nó. Lám 
pgirò-i tai niiìt trong xã-hôi cũng dê 
ban-hfru dánh bac ó- nhà mình mà 
khòng biê't llien ! Chó bão ta có đông 
liì 11 trong tay, muõn choi gì thì choi , 
vi ti'cn đó là cúá ricng ta, ai dám ngăn-
cã'in? Khôngnói thé duoc ! Bòng tiên 
cũng nlnr đo-ăn, không tbê bão minh 
có nhi'èu đò-ăn mà giày chon lên ducrc. 
Ai không biet dùng tiên phãi đu'òng, 
p á y c ó tôi v ó i nhon-Ioai. Vày, dã goi 
cir-bac, thì toãn là xáu cã, chó' cháng có 
gì là tõt . Xin pbép dòc-giã, tôilèn án nó: 

Cò-bac xui nguòi ira-thíeh di-doan. 
L a m nguòi v ì mê ecr-bac, Ihuòng tin 
l a n g s õ m ì n h cócái «hoanh-tài ,» có thê 
nhcY nghèccY-bac mà pbát-tài duoc, nên 
ngày đêm cir mi'ii-miét v ó i lá bacquàn 
hiii, ciìu sir ua-may làm nên giàu-có, 
chó' không thie't gì làm-ăn cii. 

Cò-bac day ngircri khinh-dc vièc làm 
\ á phá-hũy cái chí tien-thũ. Chàng 
thiêu-nièn hay ngiriri day-ló' dã đem 
tien dánh b a c : bó ra môt dông, nháy 
mal durrc ngay mòt chuc, mòt trăni, 
kiem tièn duòng nhir dê UÌm. Bê'n 
lúc phãi mó tay làm viêc, nuóc mát 
mô-hòi, câ Iháng m ó i du-oc miro'i lăm 
dong hoăc vài ba chuc,lhì biing ))iio da: 
T ò i quái gì mà phâi di làm, dău tat 
măt tõi, cùn ci'i nióng lay, chí diro'c có 
b;íy nhièu tièn ! Chi biíng ta cir kiein 
ăn hàng nghe cò-bac, chang cũng dè và 
nhe hon sao ? V i thé, scr khó-nhoc, 
chán eòng-vièc, khòng tim sanh-ke nfra. 

Cir-bac làm hòng tánh ngiròi. Ngirò'i 
nào dã da-mang cir-bac, thì sanh bè-
tha, nhon-eách không ra sao nfra ! Quâ 
thàl, ebfra ngiròi nghièn nrcru còn dè 
hon ngirò'i nghièn cir-bac, vì cir-bac 
cũng nhir tòi-ác dính vào lòng nguòi , 
gày nên không biet bao nhiêu thciixáu. 

Cò'-bac làm hai thàn-the và tinh-thiìn 
ngiròi diri. Thàn ngiròi can jiliãi gifr 
v?-sanh, nic'ri diror. kliòe-inanh. Nhfrng 
nguiri dánh bac suõt ctèm, ăn khòng 
thiè't, ngù cháng màng, sao khòi dà 
vàng, m;)t bi ing? Thàn-the dã yéu-

diuii, thì tinh-than eũng suy-doi, còn 
gánh-vác vièc đò'i sao điroc? 

Cc'r-bac làm nát gia-dình. ©òn-ông 
ctánb bac, át khòng lo làm tron bôn-
j)hãn đõi vi'ii vcrcon. K iem đircrc đông 
nào, thua mát dõng ĩíy, khien cbo v ó 
con nheo-nhóc, clói rét, khô-sô' trăm 
duòng. Lam khi lai đi vay li'èn n(mg 
lãi ; vay không trã diro'c, thì mat vièc, 
ngoi tù, bi tich-bièn gia-siin, bô xir nià 
di . BÒTti-bà dánh bac, at chânglo làm 
tron bôn-phàn doi v ó i chõng con. Bao 
nhiêu vièc nhà giao cho chi sen, anh 
nhõ, kliòng còn de măt den viec gi câ. 
Vii , tu năm tu ha, di đêm ve hòm, c.ũng 
vì Ihê' mà xây ra nhieii dêu ám-muôi. 
Ô i ! biê't bao gia-đình tan-nát, diên 
Ihiinh 1am tán thiiin-kich, chãng c.fing 
vì ccr-bac mà nèn nõi diiy ir? 

Ccr-bac buòc nguiri pbam tòi ăn-ei'íp. 
Khòng phãi móc túi cát bao m ó i là ăn-
cáp dàu ; ngoi môt cho, diroc tiên các.h 
nhuiig-khõiig, cũng là ăn-cáp. V ì mình 
dánh duoc mòt l iăm bac, thì t iăm bac 
ay không phăi l)ôi minh khó-nlioc Iàm 
nèn, mà chinh là tien túi nhfrng ngucri 
ngôi cùng đám bac v ó i mình v;iy. Hièu 
buôn khôngdám dùng nguòi dánh bac 
làin \ i è c ; nhà băng không dám dùng 
ngu'iri dánb bac gifr két. V ì nguòi nào 
dã có máu mè cò-bac, thì khi túng phâi 
tính, khó khõi cái nan «thut két» diroc. 

Kinb-thánh dâu khòng nói den cir-
bac, eũng nliu- khòiig nói đên ìuou , 
thuííc phièn và bán moi, nlmiig dai-
v sti' day ciia Cluia Jêsus vân ngliich 
cùng nhfrng s ir làm hai đòng-loai đó. 
Ngài day : « H è đêu chi cácnguo'i muôn 
nguòi ta làm cho minh, thì cũng hãy 
làmđèu d ó c h o h o » (Ma 7 : 12). Vày , 
khòng muon nguò'i bóc-lòt mình, thì 
mình há nèn bóc-lòl nguòi sao ? Cluia 
lai phán: «Néu ai gày cho chi mòt kè 
nho niìy phani lòi, thì thà râng buôc 
cõi dá vào cô nó inà quăng xuong biên 
còn ho'iD) ( L u 17 : 2 ) . Nêu xã-hòi hiê'l 
vàng-phucChúa, thì nhũiig tôixău kia 
sè lan-lăn bien mát dirc'ri bóng công-
bình sáng-lâng cũa Ngài .— Bà C. soqn. 


