Biếm thi THA HƯƠNG

NHẮN NHÀ CHỦ CHỨA
(chứa virus Trung cộng)
Cảm tác sau khi đọc tin Tập Cận Bình (chủ chứa virus Vũ Hán) bất bình và
phản đối Tông Tông của nước Cờ Hoa là tại sao Ông lại gọi dịch corona
là virus Trung quốc và quay ngược, đổ thừa quân đội Mỹ đã đem virus này
đến Vũ Hán ....

Cái nhà chủ chứa Xi ơi
Gọi ai phải gọi đúng người đúng tên
Như virus từ miền Vũ Hán
Của Tàu phù tứ tán bay ra
Nó bay đến tận Cờ Hoa
Bác Trump bực lắm, Xi à, biết không?
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Nó làm khắp Tây Đông, người chết
Bác Trump rằng tự Chệt mà ta
Thế là chính xác Xi à
Tại sao Xi lại tỏ ra bất bình?
Xi chối tội nhận mình chủ chứa
Tay bác Trump bỏ lửa, Xi ngu
Xi ơi, thế giới không mù
Hơn trăm nước đã ngất ngư dịch hành
Khắp nhân loại dân lành đều tỏ
Con dịch này nó có từ đâu
Của Tàu thì nói dịch Tàu
Chớ sao lại nói dối nhau làm gì ?
Nào oan ức mà Xi phản đổi ?
Chuyện chình ình mà chối loanh quanh !
Đành rằng gian trá, lưu manh
Vu oan giá họa Xi giành nhất ngôi
Nhưng gian chín phương thôi, Xi nhé
Chừa một phương mà né mà phòng
Có nghe Quốc Hội Ý không?
Người ta biết tỏng tòng tong dịch Tàu
Họ còn bảo ngưng khâu nói láo
Ngưng hành vi vô đạo, nhục chưa ?
Xi quen làm thiếu nói thừa
Tay người bỏ lửa vì ưa hại người
Dịch Vũ Hán tơi bời, đang hóc
Mình hại mình chưa học nữa sao ?
Mà còn gian dối thêm vào
Năm châu sẽ đập Xi nhào, ̣đừng mơ!!
Hỡi anh chủ chứa lập lờ
Đừng hòng biển lận, thời cơ tàn rùi....!!!

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