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ĐỘC TRÙNG VŨ HÁN 
 

Viết để ghi nhớ trận đại dịch Corona, độc trùng từ Vũ Hán lây lan ra 198 
nước trên thế giới.Từ cuối tháng 12/2019 đến ngày 26/3/2020, theo thống kê 
của Worldometers, hơn nửa triệu người bị lây nhiễm và hơn hai chục ngàn 
người đã tử vong. 
 
 

Corona độc trùng từ Vũ Hán 
Lan thật nhanh và giết chết bao người 
Có những lò thiêu khói cuồng bay loạn 
Có những gia đình như nước, bốc hơi.... 
 * 
Có người vợ đang cưu mang mầm sống 
Đang dựng xây tổ ấm của gia đình 
Thì virus đập tan tành giấc mộng 
Xô người chồng ngã vội với vô minh 
 * 
Có những người con xót xa, tuyệt vọng 
Nhìn mẹ cha trùng độc nghiến tan đời 
Có tiếng thét nghẹn ngay từ cổ họng 
Bên cửa lò thiêu, trong đống xác người 
 * 
Mầm đại hoạ lan tràn ra thế giới 
Bao ngàn người vô tội chết đau thương 
Và nhân loại bỗng nhiên thành yếu đuối 
Nhìn biệt ly mới hiểu nghĩa vô thường 
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Có biệt ly mới thấy khi giành sống 
Sống bon chen như vĩnh cửu muôn đời 
Là ngu dại, vì tiền tài danh vọng 
Chẳng nghĩa gì khi sự sống xa trôi 
 
Rồi Mỹ quốc, độc trùng từ Vũ Hán 
Từng tiểu bang virus cướp an bình 
Khi khoa học chưa trói tay thủ phạm 
Thì loài người còn chia biệt điêu linh 
 * 
Không ai nghĩ có một ngày thế giới 
Phải buồn lo, bất lực đến kinh hoàng 
Trong khung cửa, ngồi nhìn đời hấp hối 
Nhìn tử thần cầm lưỡi hái nghênh ngang 
 * 
Không ai nghĩ có ngày như tận thế 
Vì độc trùng từ Trung cộng tung ra 
Gần khắp địa cầu độc trùng tác tệ 
Bao chục ngàn người theo khói bay xa ... 
 * 
Không ai nghĩ ...thế mà là sự thật 
Đang xảy ra trong thế giới con người 
Hỡi Vũ Hán những linh hồn oan khuất 
Và năm châu...mau trổi dậy đòi đời ... 
 * 
Mau trổi dậy hỏi độc tài Trung cộng 
Rằng độc trùng Vũ Hán ở đâu ra ? 
Kẻ khủng bố, giết người bằng sinh học 
Tội ác này thế giới chẳng dung tha !!! 
 
 

Ngô Minh Hằng 
 

Trang Blog   http://thongominhhang1.blogspot.com.au/:  

 
 

Kính mời đọc thêm những sáng tác khác của tác giả tại: 
http://www.vietnamvanhien.org/ngominhhang.html[<=bấm vào] 

 

 

 
 
 

http://thongominhhang1.blogspot.com.au/
http://www.vietnamvanhien.org/ngominhhang.html


- 3 - 

 

 

 
 
 

 
 

www.vietnamvanhien.org 
 

 

http://www.vietnamvanhien.org/
http://www.vietnamvanhien.info/

