
Người giang hồ cũng đi cứu dân, còn lãnh đạo, đại gia, ca
nghệ sĩ thì tháo chạy, quá xấu hổ

Một loạt bức ảnh khiến dân cư mạng cảm động, trong ảnh là một người giang hồ hỗ trợ
dân vùng dịch rau miễn phí. Trong khi đó lãnh đạo, đại gia, ca nghệ sĩ thì tháo chạy, đi
nước ngoài tiêm vaccine, quá xấu hổ !!! Các siêu thị đua giá chặt chém kiếm lời, quá
hèn !!!

"Cột đèn Mỹ" về lại Mỹ từ VN
Ngày 11 tháng 7 năm 2021
Vừa mới tới Mỹ nhưng ca sĩ Elvis Phương
đã đi tiêm vaccine. Ông ca sĩ chia sẻ:

Cho Elvis Phương một tuần Bạn nhé ,
chưa quen với giờ giấc bên Mỹ vì có lẽ xa
Mỹ gần 2 năm mới trở về mà trước đó tại
Việt Nam thì giãn cách nên ở nhà liền tù tì
2 tháng trời , chân không chạm đất nên
khi về đây bị Jet lag quá chừng vì vậy 2 vợ

chồng ngất ngư luôn , bây giờ phải nghĩ ngơi tối đa .
Bao nhiêu Bầu show gọi , Bạn gọi , con cháu gọi quá nhiều , mà Elvis Phương chưa trả
lời được , xin khất lại tất cả . Vì trả lời một người sẽ phải trả lời tất cả mọi người - Ai
cũng quan trọng cả .
Mới ngày đầu tiên thì Bác sĩ Michael Đào đã nói ngày mai Anh chị ra chích đi và thế là
ngay ngày thứ 2 vợ chồng Elvis Phương đựơc con gái chở đi chích mũi đầu tiên hôm nay
và 3 tuần sau là mũi thứ 2 thuốc Prizer là loại mà vợ chồng Elvis Phương đựơc chích và
Bác sĩ đề nghị .
Xong , yên chí về nghĩ thấy Ok lắm …
Về đến nhà đang ngủ thì chuông cửa tới tấp , vợ lật đật dậy dòm qua cửa thì thấy nhân
viên y tế ghé và hốt hoảng gọi chồng dậy - chết rồi - Ai vậy ? Thì ra Ông con út đến mà



không báo trước , tay cầm hoa và mặc đồ bảo hộ y tế từ đầu đến chân với lời nhắc nhở
là với mũi đầu tiên thì vẫn phải còn cẩn thận và phải chờ mũi thứ 2 sau khi chích xong
phải thêm 7 ngày nữa mới Ok . OMG giởn kỳ cục quá , vợ la và một phen hết hồn hết

vía Vợ Elvis Phương vừa cười vừa quạu , nhưng sau đó vui vì biết con
giỡn để vợ chồng đở căng thẳng sau chuyến bay dài …
Chuyện chỉ có vậy mà mình sẽ nhớ đời …

Bố cám ơn Loan đã sốt sắng , cám ơn Vũ với kiểu giởn chơi có một không hai
Và Bạn của Elvis Phương chờ nhé sẽ trả lời tất cả tin nhắn trong vài ngày tới .

Chúc Bạn và Thân hữu Bình An nhất dù Bạn đang ở đâu


