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Biếm thi THA HƯƠNG 
 

TÌNH LỜ CỦA TẬP.... 

 
 
Bao nhiêu người đã chết rồi 
Và bao nhiêu nữa đang ngồi đợi phiên ? 
Mỗi ngày dịch liên miên lan rộng 
Người giã từ đời sống gia tăng 
Ngoài đường phố xá lạnh băng 
Thê lương im vắng tưởng rằng phố ma 
Do Vũ Hán vỡ oà virus 
Loại ác trùng này thật hung hăng 
Tấn công, tàn ác, giết xằng 
Làm cho dân Chệt bất bằng tím gan 
Đã hai tháng, hơn ngàn người chết 
Virus đi thăm hết xa gần 
Gần thì Trùng Khánh, Thiên Tân 
Xa thì virus ... đằng vân nước ngoài 
Khắp thế giới quan hoài lo lắng 
Và đề phòng, ngăn chặn lây lan 
Cho dân nước họ an toàn 
Chỉ riêng chàng Tập thi gan với trùng 
Vì Tập đã lạnh lùng từ khước 
Sự tiếp tay của nước Cờ Hoa 
Tập thà bưng bít việc nhà 
Dịch lan, dân Chệt ra ma, đáng gì 
Còn hơn để Huê Kỳ nhập cuộc 
Lỡ Cụ Trùm biết được mưu mô 
Tập nuôi virus, ý đồ 
Rồi đem virus thả vô Huê Kỳ 
Thì họ Tập chí nguy, nát bấy 
Và Tàu phù cũng vậy, tả tơi 
Nên chi Tập chẳng trả lời 
Tập câm như hến, Tập chơi TÌNH LỜ ... 
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Dân chết bộn,Tập lơ, không biết 
Cho đăng đàn, mị thuyết, trấn an 
Rằng nhà nước đã vẻ vang 
Túm con virus hoàn toàn trong tay 
Nhốt chúng lại, từ nay kiểm soát 
Không cho đi lạng quạng nữa đâu 
Đứa nào phản động bảo nhau 
Live tream la hoảng thì mau vào lò 
Nào có bảo dịch mò Vũ Hán 
Tại dịch kia nhảy loạn đấy mà 
Định đưa dịch đến Cờ Hoa 
Oái oăm, dịch lại nhảy ra giữa đường 
Lại ngay ở quê hương Vũ Hán 
Nên mới thành kiếp nạn mà thôi 
Nước ta hơn tỷ, đông rồi 
Chết ̣đi có mấy ngàn người đã sao? 
Chiện bé thế, đứa nào xuyên tạc 
Rằng đảng ta gian ác hại người 
Đảng không thoát khỏi lưới Trời 
Gieo nhân gặt quả như lời xưa sau 
Thì đảng sẽ vò nhàu, bóp nát 
Vì Chệt đâu gian ác bao giờ 
Ác, gian là Mẽo đó cơ 
Mẽo làm ra dịch rồi ...phơ qua Tàu 
Nếu ai hỏi là đâu bằng chứng 
Thì chệt ta mới thực ngẩn ngơ... 
Dịch thì cứ chết mỗi giờ 
Tập thì cứ thói TÌNH LỜ Tập chơi 
 
 

Tha Hương 
 

https://news.zing.vn/my-de-nghi-gui-chuyen-gia-ho-tro-chong-virus-trung-
quoc-van-phot-lo-post1044637.html 

 
Kính mời đọc thêm những bài khác của tác giả tại: 

http://www.vietnamvanhien.org/ngominhhang.html [<=Bấm vào] 
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