PHẢI CHĂNG LÀ QUẢ BÁO ?
Cảm tác về dịch Corona mới xuất phát từ Vũ Hán đã lan
rộng khắp Trung Cộng và hơn 20 nước trên thế giới.

Vũ Hán lan tràn ra khắp nơi
Một loài dịch mới giết con người
Bịnh lây nhanh lắm, thời gian bịnh
Chí có vài tuần đã chết thôi
*
Tỷ lệ tử vong cũng rất nhiều
Chục ngàn nhiễm dịch, cả ngàn tiêu
Cộng Tàu giấu nhẹm nguồn tin thật
Con số đưa ra, cái số tiều !
*
Vũ Hán thê lương đến ngập trời
Một màu tử khí khắp nơi nơi
Nhà thương, con bịnh nằm la liệt
Y tế, nhân viên lại thiếu người
*
Tuyệt vọng, người dân đã khóc, gào
Dịch lây, không thuốc, sống làm sao?
Nhà thương từ chối, ̣đường phong toả
Tự chữa nhau ư? Chữa cách nào ?
*
Thực trạng trầm kha giữa lúc này
Nguồn tin chính xác chằng ai hay
Thuốc men nghiên cứu chưa tìm được
Dịch cứ tăng nhanh, chết mỗi ngày
*
Và dịch bay sang nước láng giềng
Máy bay chở khách phải nằm yên
Toàn cầu báo động phòng lây nhiễm
Ngăn dịch lan đi khắp mọi miền
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Xin hỏi vì đâu có dịch này?
Phải lò sinh học tạo không đây ?
Phải Tàu chuẩn bị cho chinh chiến
Nên đã làm ra vũ khí này ?
*
Nếu thế, phải chăng quả báo à ?
Giết người, người chết chính Trung Hoa !
Là bài học đấy, nhìn gương nhé
Định hại người mà hóa hại ta !
*
Chỉ tội người dân qúa mất thôi
Đón xuân tưởng ngập tiếng vui cười
Đón xuân, thân quyến mong đoàn tụ
Nào biết chia ly đến suốt đời...
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