
     Trường Ca Vũ Hán      
     Cô Vy tràn đến khắp năm châu     

     Xuất thân từ Vũ Hán nước Tàu     

     Gieo bao tang tóc cho nhân loại    

     Vần thơ tôi viết cũng gieo sầu 

                                              

      Vì nạn Cô Vy phải xếp hàng       

    Tin đồn khắp chốn gây hoang mang     

    Siêu thị cửa hàng vơ vét hết      

    Sắm mua vô tội vạ! Ai can’ t 

 

 

 

 

 

 

 

     Anh hốt một xe giấy đi cầu       

     Hỏi anh xài được bao nhiêu lâu?    

     Rủi mai anh chết vì virus      

     Trong quan tài nhét giấy vào đâu?  



 

                                            

Lại quơ vét hết gạo với mì     

 Về nhà chất đống để làm chi      

 Tham lam ích kỷ và ngu ngốc      

 Tiếng đời, để lại chuyện thị phi 

 

Quà tặng cho em giấy đi cầu      

 Xin em hà tiện để xài lâu      

 Lỡ mai mốt hết làm sao kiếm?       

 Siêu thị cửa hàng chẳng thấy đâu!!! 

 



 

    Sánh lễ cầu hôn: giấy đi cầu      

  Trao em để biết tình vàng thau     

  Nếu em xài hết anh trao nữa      

  Sánh lễ cho em cứ trao hoài 

 

Quấn chặt quanh ta giấy đi cầu      

Từ từ tháo gỡ dùng dài lâu      

Siêu vi Vũ Hán nhìn cũng sợ         

Bác Tập nhìn vô choáng váng đầu 



 

Nữ hoàng giấy cuộn đã lên ngôi   

 Vững chãi muôn năm cứ mãi ngồi   

 Thần dân mỗi người cho một cuốn   

 “Ấy” rồi có giấy lòng thảnh thơi 

                                   

                                         

     Đừng chôm em nhé giấy đi cầu     

     Thời buổi Cô Vy chớ buồn nhau    

     Đành theo thời thế thời phải thế     

     Bảo vệ tờ lau cũng nhức đầu 



  

    Vét sạch sành sanh chẳng còn gì     

    Chẳng sợ cười chẳng sợ ai khi      

    Tỉu nà ma nị… á…ta là chệt       

    Ăn rồi đợi virus rước đi 

 

  

  Trong đôi mắt em đượm nét buồn    

  Hay là dòng lệ em đã tuôn       

  Khóc bao sinh mệnh người nằm xuống     

  Từ lúc Cô Vy được xổng chuồng 



                                                            

  Tôi với nàng cách huyện xa làng     

  Nàng từ Vũ Hán cứ tràn sang     

  Mang theo thần chết bao trùm khắp    

  Không chết mình tôi mà cả làng 

 

 

                      

 Vũ Hán có một đội âm binh      

 Sáng trưa chiều tối cứ rập rình     

 Lôi người đã chết người chưa chết     

 Chở đến đài thiêu Tập Cận Bình 



                            

 Bác sĩ loan virus đầu tiên      

 Công an mời họ Lý lên liền       

 Sau vài ba bữa cho hết thở       

 Vì sao? Hỡi một lũ tàu điên 

 

 

                  

 Virus sanh ra bởi lão Bình       

 Hại toàn thế giới bao sinh linh      

 Mơ ước thế gian làm bá chủ     

 Khiến cho nhân loại phải bất bình 



                                 

 Thành quách nghìn năm cũng nghiêng sầu     

 Một chiều một sớm bởi vì đâu      

 Dạ thưa: Bởi vành đai tơ lụa      

 Đại đồng thế giới chết cùng nhau 

   

                    

 Buổi sáng bên kinh thành Rô ma      

 Những ai còn sống chốn ta bà      

 Hay đã cùng âm binh virus      

 Vào lò thiêu, đến bãi tha ma 



                            

 Thành thị phồn hoa đã vắng người     

 Lệ rơi! Tiếng khóc thay tiếng cười    

 Đất trời đâu tá? cùng im lặng      

 Chúa ở đâu rồi? Chúa Chúa ơi…  

                                

 Khoái một vành đai một con đường    

 Tớ làm cho nước Ý tang thương    

 Tớ cho nhập khẩu loài virus      

 Xin giúp tôi dùm! rất khẩn trương 



                                   

                                 Kẻ tiếp tay cho Tập Cận Bình      

 Nhẫn tâm giết hại bao sinh linh     

 Giấu tin, lấp liếm cho Tàu khựa       

 Phần thưởng: ôm trôn lão Cặn Bình 

                           

  Nhiệt liệt chúc mừng Mỹ - Nhật nay     

 Tràn lan virus độc hại này     

 Trường trường cửu cửu muôn người chết     

 Dân ba Tàu sung sướng vỗ tay 



                             

 Thảm cảnh dân tình India     

 Lội trăm cây số về quê nhà     

 Lệnh ban phong tỏa toàn cả nước    

 Thật đoạn trường! Thấy mà xót xa… 

                                 

 Phải đứng cách xa đợi mua hàng    

 Đứng yên! Không được chạy lang bang    

 Nhỡ con Vũ Hán chui vào miệng     

 Biết xuống âm ti hay thiên đàng 

 



                                   

Đứng giữa ô tròn mông de lui        

Không được bước tới không thụt lùi     

Nhoài người ra trước bê rau củ       

Virus gây nên cảnh nực cười 

                                      

 Xếp hàng kiểu thời đại Cô Vy      

 Không cần chen lấn như mọi khi    

 Mỗi mạng một ô trông rộng rãi    

 Thiên lôi nhìn thấy cũng cười khì 



                                    

Muốn hớt nhớ ta phải che dù              

Kiểu này bảo đảm là đúng gu                

Những ai muốn hớt mời vào hớt      

Không che dù lại bảo tôi ngu 

                                           

 Các sư khất thực thấy mà thương     

 Covid gây nên cảnh đoạn trường    

 Cong mình tay với dâng phẩm vật     

 Thẳng người đưa gậy biếu khô lương  

 

 



                                     

 Covid vật ông méo cả mồm     

 Ông còn mê tàu khựa nữa hôn ?     

 Chắc đã khôn hơn sau cơn dại       

 Từ nay hãy cố giữ linh hồn! 

                                     

 Xưng tội diễn ra bên vệ đường    

 Vì con vai rút đang nhiễu nhương    

 Nếu tụ đông người cùng một lúc       

 Em Vy đến nguy hiểm khó lường 

 

 



                                     

                                     

Nữ hay nam tính đều ô kê         

Đồng tính? chuyện tình vẫn thấy phê          

Trời tính trước sau chi cũng đặng     

Nhưng mà Dương Tính…dạ tái tê  

                                                                                                   

 

  Chúng tôi làm việc để cứu người      

  Đêm ngày làm việc chẳng nghỉ ngơi    

  Xin hãy chung lòng và góp sức     

  Hãy cứ ngồi nhà để xả hơi 



                        

     Ta đây! Hoàng đế Tập Cận Bình 

     Mừng vui cho bao triệu sinh linh 

     Vì em virus mà điêu đứng 

     Tàu khựa nhân dân vẫn an bình… 

 

                           

 Đốc tờ Y tá Khoa học gia…          

 Đoàn kết chung xây lại nước nhà        

 Sau cơn đại dịch Tàu Cô Vít     

 Nước Mỹ ngàn năm sẽ thái hòa 


