
hời buổi  bây giờ, vật 
giá leo thang, thu nhập 

gia đình vẫn không tăng 
được bao nhiêu, chính bởi 
vậy khoản trợ cấp hàng 

tháng của bố mẹ cho cánh 
sinh viên chẳng thể thay đổi mặc dù 
rất mong muốn, có chăng một vài 
bạn với điều kiện gia đình khá giả thì 
nhỉnh hơn chút ít. Giữa thời tăng giá 
cuộc sống sinh viên ngày càng khó 
khăn hơn, căn bệnh viêm màng túi 
liên tiếp hoành hành và trở nên quen 
thuộc. Nếu trước đây nhiều người nói 
rằng “là sinh viên ai mà chẳng thi lại” 
thì bây giờ người ta cũng có thể nói 
“sinh viên ai mà chẳng viêm màng 
túi, không viêm thì không phải sinh 
viên”. 

Nỗi lo cơm gạo, sách vở cứ đeo bám 
sinh viên. Dù tiết kiệm lắm, chi tiêu dè 
xẻn lắm nhưng nhiều bạn vẫn mắc 
bệnh “viêm màng túi”. Các bạn áp 
dụng nhiều phương pháp để trị bệnh 
viêm ấy, có bạn thì đi dạy thêm, đi 
làm thêm, rồi tiếp thị, có bạn thì ráng 
chăm chỉ học để mà lĩnh học bổng... 
Nhưng quả thực kiếm được đồng tiền 
không hề dễ dàng, các bạn phải làm 
việc cực nhọc, sát cánh bên sự vất vả 
của gia đình, bố mẹ. Ngắm cái cảnh 
các bạn sinh viên dài cổ mong lương, 
mong học bổng mà thương. Ai cũng 

nhắc nhau cố gắng chắt chiu nhưng 
cái túi không hiểu sao cứ bị viêm 
hoài! Có khi bị viêm màng túi nặng 
nề, không thể cầu cứu từ gia đình, 
bởi ai cũng biết đa số các gia đình 
cũng chung cảnh “viêm màng túi”. 
Phương cách ngắn nhất được đa số 
các bạn chọn là mượn bạn bè. Bạn 
A mượn bạn B, rồi B mượn A, rồi C 
và D mượn E, E mượn... cứ như thế, 
những mắt xích nối kết những căn 
bệnh “viêm màng túi”. Nếu như tất 
cả bạn bè cùng “viêm màng túi” thì 
sẽ lựa chọn cách khác, bữa ăn gắn 
liền với mì gói, hết mì trắng đến mì 
tôm, ngán mì tôm thì lại mì hảo hảo... 
Biết làm khi mà vật giá lên thang thì 
cuộc sống sinh viên càng gắn liền với 
mì gói. 

Đi tìm nguyên nhân của căn bệnh này. 
Một số rất ít do tiêu xài quá mức nên 
“viêm màng túi” không có gì đáng 
phải nói, số còn lại thì cho dù có tiết 
kiệm lắm nhưng vẫn bị viêm, tại sao? 
Vật giá leo thang ư? Đúng vậy. Đây 
là vấn đề chung của xã hội, đâu phải 
riêng của sinh viên... có lẽ còn nhiều 
nguyên nhân nữa. Con virut “viêm 
màng túi” xâm nhập vào tất cả sinh 
viên chúng ta, nhưng mà đối với mỗi 
người, không phải lúc nào cũng bị 
viêm hết đâu! Chỉ là thi thoảng vài lần 
trong tháng, chủ yếu là cuối tháng. 

“Đầu tháng huy hoàng, cuối tháng 
điêu tàn” mà. 

Dẫu cho cuộc sống có khốn khó hơn, 
bị “viêm màng túi” đi chăng nữa thì 
cũng không dễ dàng gì hạ gục được 
sinh viên. Vẫn vui vẻ, cười đùa hớn 
hở, vẫn sống và học tập tốt. “Viêm 
màng túi” phải chào thua trước sức 
lực, trước tình bạn bè “hữu nghị” của 
sinh viên. Bài toán về chi tiêu cuộc 
sống, đã cộng trừ nhân chia lại nhiều 
lần mà kết quả vẫn “âm” từ tháng 
này đến tháng khác. Những nỗi rầu 
lo và cái tư lự cứ hiện diện trên khuôn 
mặt các cô cậu sinh viên. Các vị bác 
sĩ cũng phải bó tay, gia đình cũng 
chẳng chữa được bệnh. Trông chờ 
vào ai và làm gì bây giờ? Câu hỏi đặt 
ra và nhiều bạn vẫn chờ mà chẳng 
thấy câu trả lời. Thế thì, đừng chờ 
đợi và than vãn nữa. Chúng ta hãy 
vận dụng mọi phương cách, tìm việc 
làm và dùng sức lực chân tay, trí óc 
mình để làm việc các bạn ạ! Rồi “viêm 
màng túi” cũng đầu hàng trước nghị 
lực của sinh viên chúng ta.

>> Phi KhA 

“Viêm màng túi” - căn bệnh phổ 
biến trong hầu hết các bạn sinh 
Viên. thời sinh Viên ít nhất ai cũng 
bị “Viêm màng túi” một lần...
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