ĐẠI DỊCH HÁN (TÀU)
“CHINESE VIRUS”

Cô rô na! Cô rô na
Từ Vũ Hán ra.
Gọi là covid-19
hiện nguyên hình
China original Virus tháng 12 .2019
Chạy quanh chạy quấn
Như bọn cộng tàu
Ném đá dấu tay
Đổi cho nước khác
CSVN mồm 5 miệng 10
Như bậc đàn anh

Môi hở răng lạnh
VN điểm đến
an toàn không nhiễm
Chữa lành bệnh ngay
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Bệnh nhân 2 người
Bó hoa cầm tay
Nước ta vĩ đại
Chúng tôi đã lành
Như kẻ sanh đôi
Làm trò quảng cáo
***
Rồi 1 ngày kia
Trump đã ra tay
Giúp cho các nước
Bị nhiễm Virus
Chút tình nhân loại
Đảng ta vĩ đại

Giơ tay đón mừng
16 ca nhiễm
Trở thành 63
Rồi tăng dần dần
Để nhận tiền đô
Của bọn giẫy chết
Lết lết xòe tay
Miệng vẫn loay hoay
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Đeo dây thằng tàu
Bầy ra chiêu bài
Vừa tung vừa hứng
Mướn cả máy bay

Đón người anh em
Từ các nước về
Chữa lành virus
Nước ta nào có
Cái thứ bệnh này
Cô rô na, cô rô na
Cám ơn nhé
Nhờ cô nhờ rô
Mà ta na nết
Được món béo bở
Của lũ Mỹ ngu
liếm chút tiền đô
Đảng ta nập noè
Lập ra bộ kít

Nói vung nói vít
Xuất khẩu 10 nước
Cả nước không cần
Vì chưa có dịch
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Đúng là vô địch
Cái đảng cộng nô
Của não già Hồ
Suốt đời bưng bát
Phúc Niểng khoác lác
Mỗi dân cư
phải là pháo đài
phòng ngừa bệnh dịch
Cái đầu nghiêng nghiêng
Nở nụ cười duyên
Ra chiều đắc chí
Nghe Mỹ tuyên bố
Thật nà có ný

Bèn khúm núm thưa
Pháo đài hết đạn
Xin đàn anh giúp
Cho người hoạn nạn
Đảng em quá nghèo
Vì nòng yêu lước
Nước Mỹ mở nòng
Đảng em mang ơn
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Vạn tuế vạn tuế
Xưa kia em nộn
Em đang giẫy chết
Không phải các anh

Trăm điều ăn năn
Vạn tuế vạn tuế
Rồi lại thì thầm
Cám ơn cô rô na
Đã giúp cho ta
Tăng thêm trí tuệ!

TIỂU MAI

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

www.vietnamvanhien.org
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