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Bây giờ là những ngày đầu tháng tư. Như TT Trump đã tuyên bố. Đây là hai tuần 

lễ thương khó của nước Mỹ. Dịch Virus Vũ Hán sẽ lên đến cực điểm. Người dân 

phải hết sức bình tỉnh và nên ở nhà để tránh lây nhiễm. 

  

Chúng tôi, những người già đang ở nhà, cháu cũng ở nhà vì không thể đến trường. 

"Người già và trẻ con" Những người không làm ra sản phẩm mà xã hội phải cưu 

mang. Người già sự đóng góp thuộc về quá khứ, Trẻ con sự đóng góp thuộc về 

tương lai. Chúng tôi cám ơn nước Mỹ, người Mỹ và tất cả những ai đang trên 

tuyến đầu chống dịch cho bà cháu tôi được ăn no, ngủ kỹ. 

  

Dịch bệnh hiện nay thật kinh khủng. Nó đã đi qua mọi quốc gia trên thế giới. Nơi 

nó ra đời là Wuhan bên Trung Quốc, trong phòng thí nghiệm vũ khí sinh học hay 



tại một ngôi chợ bán thú vật rất dơ dáy, dã man nhất thế giới tại Vũ Hán. Dù nói 

thế nào cha đẻ của Virus này cũng là Trung Cộng. 

  

Bi kịch của thế giới là Virus Vũ Hán giết người không gươm dao, không phân biệt 

chủng tộc, không phân biệt giàu nghèo, không hình không dạng. Phải dùng kính 

hiển vi đặc biệt trong phòng thí nghiệm mới thấy được nó. Giống như chỉ con mắt 

của Tôn Ngộ Không mới thấy được yêu ma qua hình dạng một con người thường. 

Tính đến ngày hôm nay 10/4/2020 thế giới có hơn 1.607.912 người nhiễm bệnh. 

95.813 người chết, đó là tính theo con số báo cáo chính thức. Nếu mà các nước 

Cộng Sản báo báo trung thực thì con số còn kinh hoàng hơn. 

  

Con Virus Vũ Hán chết tiệt này ác thật, nhưng từ cái ác mà ta thấy ra được nhiều 

thứ, hiểu được nhiều điều, rút ra được nhiều bài học. 

  

 Mình lấy bản thân mình soi rọi trước nha. 

  

Lâu nay mình vốn coi thường hơi thở. Hơi thở nó đến tự nhiên từ ngày mở mắt 

chào đời. Nó không hình dạng, không đòi hỏi bổ sung, nó như của trời cho nên ta 

không chú ý nhiều đến nó. Ta chú ý trái tim, máu, nội tạng và tứ chi. 

  

Ăn để mà sống cho nên loài người chú ý ăn uống:  Ăn ngon, ăn sang, ăn để tẩm bổ, 

ăn để thỏa mãn sự khoe khoang giàu có. Mấy ông đặt nặng vấn đề sinh lý nên nghĩ 

ra nhiều loại thuốc, loại rượu để: "Ông uống bà khen" Các cô các bà chú ý da mặt, 

sắc đẹp và ba vòng thân thể.  

  

Còn sống là còn thở. Do đó con dịch vật Vũ Hán nó chọn cái tâm điểm là hơi thở 

(từ phổi) để tấn công. Nó đến và trú quân ở chỗ kín đáo nhất, khó tìm nhất là ngay 

ngã ba quốc tế để nghỉ chân và từ từ xuống phổi. Tới đây nó nằm im phục kích. Nó 

sinh sôi nẩy nở (Giống như VC nằm vùng) Vài ngày khi đội quân bạch cầu mệt 

phải nghỉ ngơi. Nó lập tức ba mặt tấn công. Người bệnh sốt, ho, mệt và phổi bị bao 

vây tứ phía, Lúc đó người bệnh không thể thở, sức ép vô hình khiến cơ thể như bị 

nén lại, ngộp hơi, lồng ngực như muốn nổ tung. 

  

Bây giờ mới thấy thở không phải trời cho, tự nhiên mà là của mình, mình phải 

chiến đấu với virus để có thể thở. Thở được là đã sống, là chiến thắng kẻ thù. Đánh 

lui quân địch thì tự khắc hết sốt, hết ho, hết nhức đầu, thèm ăn, nghe được, nếm 

được. Thở được dễ dàng là bệnh nhân toàn thắng. 

 



 
 

  

Bây giờ mọi người đều phải ở nhà để khỏi bị lây lan. Ta không thể ra ngoài vậy thì 

hãy vào trong. Hãy dành cho mình thời gian suy gẩm và hít vào thở ra. Tự tại, an 

nhiên , không bị tác động quá nhiều vào con số. 

   

Ta quý từng hơi thở. 

Hơi ra vô mỗi ngày. 

Hít sâu đưa xuống dưới. 

Thở mạnh đưa ra ngoài. 

  

Hơi thở không hề khó 

Do mẹ cha sinh ra. 

Nhưng quý hơn tất cả. 

Không thở ta thành ma. 

  

Dịch Virus Vũ Hán lệnh cách ly và ở tại chỗ được ban ra. 

Cha mẹ già trên 65 tuổi được chỉ định "nên ở nhà". Bởi vì người già hệ miễn nhiễm 

rất yếu lại có nhiều bệnh. Khả năng lây bệnh rất cao, khi đã bị nhiễm Virus Vũ 
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Hán thì khó phục hồi. Xe hú còi đi vào bệnh viện, phần lớn vài tuần đi ra bằng xe 

tang, không về nhà mà thẳng ra nhà hỏa táng hoặc nghĩa địa. 

 

Thường khi cha mẹ đã già, con cái đều có sự nghiệp, có gia đình riêng. Đây là lúc 

ta xem con cái nghĩ gì đến cha mẹ. 

Những đứa con có hiếu, gọi hỏi thăm cha mẹ hàng ngày, thăm hỏi sức khỏe, dặn 

dò hơn thiệt: 

 - "Ba Má phải ở trong nhà, không được ra đường. Thức ăn tụi con sẽ tiếp tế. Cần 

gì thì phone" 

 

 

Thế là hai vợ chồng già cứ đi ra đi vào; - Càng nhìn nhau, càng yêu nhau mãi -  

  

Ly cà phê sáng bà pha 

Ông uống ông khen thật đậm đà 

Cơm trưa bà nấu ngon vừa miệng. 

Cơm tối ăn xong, ngồi uống trà. 

  

Hoặc: 

  

Bà ơi! Bà có khỏe hay không? 

Ngồi xuống đây có vợ có chồng. 

Con cái bây giờ riêng tư cả. 

Tình già gắn bó như ước mong. 

  

Có tiếng cửa garage mở. Con trai khuân vào bao nhiêu là thức ăn. Con dâu mở tủ 

lạnh, lột hết những bọc ngoài vất đi, ngăn nào thức ấy đầy đủ cho cha mẹ. Xong 

chúng ra sân, chào và xách bịt rác vất đi. Chúng gọi phone nói ba má cần thêm 

món gì thì gọi. Tụi con đi về. Love Mom. Love Dad. 

  

Không cần văn chương sáo rỗng, không cần ôm hôn thắm thiết mà đã nói lên tất cả 

tấm lòng tri ân và hiếu kính cha mẹ. Lòng già cũng ấm áp, virus cũng bỏ chạy xa 

ba thước. 

  

Mấy đứa con vô ơn thì khỏi nói, không hề quan tâm gì cả. Mặc cha mẹ tự lo, tự đi 

chợ, tự nấu ăn. Mình thủ thân mình. Nếu chúng ở xa thì đành chịu, mà ở gần có thể 

tới lui thì thật mũi lòng. Uổng công sinh dưỡng dạy dỗ. 

  

Cũng có những cặp vợ chồng khắc khẩu, thời kỳ cao điểm cấm trại ở tại nhà. Mỗi 

ngày hai vợ chồng ra vô ngó mặt, nhưng không thể đi ra ngoài xả hơi thì thật khó 



chịu. Ông la bà nói nhiều, cãi bướng. Bà nói ông độc tài, ngang như cua, chướng 

khí kỳ đời. Một người bạn tôi trong hoàn cảnh đó đã nói: "Không cãi, coi như 

không thấy, không nghe, nhịn để dĩ hòa vi quý". Tôi lại nghĩ đến hình 3 con khỉ ở 

chùa. Bịt mắt, bịt tai và che miệng. Nếu trời sinh ra một cặp tương khắc mà vẫn 

sống với nhau đến bạc đầu thì thật quý. Trong họ tình yêu tiềm ẩn và nếu thiếu đi 

người bên cạnh, họ sẽ đau khổ và buồn nhớ nhiều hơn. 

  

Ông nói rằng không, bà rằng có. 

Thiếu một người lại nhớ, giận, thương. 

Ông nói bà là hoa Cãi sau vườn. 

Bà nói Hoa Cẩm Chướng ông ươm đã nở 

  

Ông với bà hai người nặng nợ. 

Nói vài câu là cãi om trời. 

Thời cách ly, ngồi ngó nhau thôi. 

Phòng đóng cửa, mạnh ai nấy ở. 

  

 Trong thời kỳ bị dịch bệnh phong tỏa, những người biết dùng internet thường có 

cuộc sống phong phú và bớt tẻ nhạt hơn. Ngồi ở nhà có thể gọi phone, face 

time cho con cháu, nói chuyện với bạn bè, tìm hiểu thời cuộc cho cuộc sống bớt 

căng thẳng. 

Tuy nhiên với mạng lưới toàn cầu phát triển, rất nhiều Youtube, Face Book...thông 

tin trái chiều được phát tán, người ta không biết đâu là tin thật, tin giả. Quần chúng 

bị nhiễu loạn và những người xấu, những nguồn tin bất chính dễ dàng xâm nhập. 

Cho nên chúng ta cũng nên biết giới hạn, suy luận và chọn lựa tin tức. Tốt nhất chỉ 

đến với những người, những nguồn tin chính thức đáng tin cậy. 

  

Không nói đến vấn đề thu mua hàng hóa tích trữ, người dân còn giành giật nhau 

từng cuộn giấy vệ sinh. Chúng ta còn bắt gặp rất nhiều chuyện vui mùa dịch bệnh 

nói lên một thời kỳ đặc biệt của xã hội. Thí dụ như hình photoshop những người 

phụ nữ mang bầu sau mùa dịch cúm vợ chồng phải ở nhà. Hình đôi tình nhân tỏ 

tình và xin cưới bằng một cuộn giấy vệ sinh.  Hình cô dâu mặc áo cưới bằng giấy 

đi cầu để chứng tỏ mình giàu có. Hình bọn cướp chận xe để uy hiếp tài xế phải 

giao nộp giấy đi cầu... 

  

Điều đó nói lên tinh thần khủng hoảng của con người khi lo sợ cái chết đến gần. 

Giấy lau tay, hand sanitizer, gạo hay thức ăn tích trữ thì hợp lý. Nhưng giấy đi cầu 

khan hiếm thì là điều không giải thích được.. 

  



Đối với người Mỹ họ không có thói quen mang khẩu trang như người VN hay 

người Nhật, cho nên trong mùa dịch, mọi người vẫn đi ra mua thức ăn bình 

thường, miễn tránh nói chuyện và không đứng gần nhau. Hiện nay, để an toàn hơn, 

chính quyền ra lệnh người dân nên mang khẩu trang khi ra ngoài. Do đó nhiều câu 

chuyện, hình ảnh về khẩu trang xuất hiện trên mạng xã hội. Áo ngực phụ nữ làm 

khẩu trang, vớ làm khẩu trang, giấy, quần lót, khăn tay làm khẩu trang. Khẩu trang 

được thực hiện với rất nhiều kiểu, nhiều hình thức. Nhất là những hình ảnh bảo vệ 

toàn thân khi ra ngoài như bao rác, thùng giấy, thùng nhựa, áo mưa... Thật cũng có, 

châm biếm cũng có, tạo được niềm vui và nụ cười để giảm bớt căng thẳng. 

  

Có một bà đi chợ, mang khẩu trang, bao tay rất kỹ lưỡng Sau khi đẩy hàng hóa ra 

xe nhà, bỏ hết vào cốp, đóng cốp lại cẩn thận. Lột bao tay và khẩu trang quăng vào 

xe đẩy và đẩy trả lại chợ. Ôi! Đôi bàn tay lại nắm ở thành xe đẩy. 

  

Có một anh mang khẩu trang, bao tay đi chợ. Phone reo. Anh lột bao tay, thò tay 

vào túi lấy phone ra, kéo khẩu trang xuống để nói chuyện. Quen tay, vừa nói vừa 

lựa trái cây. 

  

Có một chị đi chợ, mang khẩu trang. Đang lựa rau sống chợt mũi ngứa ngáy, chị 

kéo khẩu trang xuống và ngoáy mũi. Xong, đeo khẩu trang lại và lựa rau tiếp. 

  

Có rất nhiều người đi chợ, cũng mang khẩu trang, bao tay nhưng trả tiền mặt. Tiền 

thối lại lấy ra, bỏ vào ví và đồng tiền đó qua tay không biết bao nhiêu người. 

  

 Vào tháng này những đồng tiền trợ giúp của chính phủ sẽ đến tận tay người dân. 

Đó là sự nỗ lực của những người điều hành đất nước, một nước Mỹ phi thường. 

  

Chúng ta, những người công dân nước Mỹ phải thấy hãnh diện và thực lòng cám 

ơn đất nước này. Bởi vì sự đóng góp của chúng ta cho nước Mỹ không là gì so với 

những chính sách, sự giúp đở mà quốc gia này đem lại cho những người tị nạn như 

ta. 

  

Bản thân tôi chân thành cám ơn đội ngũ Bác Sĩ, Y Tá và những nhân viên làm việc 

tại các bệnh viện. Họ là những chiến sĩ trên tuyết đầu chống dịch. Họ hy sinh cho 

chúng ta được sống. Trong khi chúng ta được ở nhà yên lành, được bao nhiêu ưu 

đãi của chính phủ thì họ làm việc không có thời gian nghỉ ngơi, ăn uống thiếu thốn. 

Mạng sống của họ thí phát cho may rủi. Con cái họ thiếu sự chăm sóc khi phải ở 

nhà. Trong khi nhiều người đến Costco, siêu thị vơ vét hàng hóa về tích trữ, thì họ 

không có thời gian để đi chợ, hay đứng sắp hàng chờ tới lượt mình. Tôi nghĩ các 

cửa hàng phải có chính sách ưu tiên cho những người làm việc ở bệnh viện. 



 

 

Xin cám ơn những ân nhân, những nhà hàng VN đã có ý kiến tặng những xuất ăn 

cho đội ngũ BS và Y tá các bệnh viện. Những bà mẹ, các chị gò lưng trên bàn máy 

để may những khẩu trang đem đến các bệnh viện, các nhà dưỡng lão trong thời kỳ 

khẩu trang khan hiếm. Việc làm tuy nhỏ nhưng nghĩa cữ to lớn. Một hành động tri 

ân và đóng góp rất đẹp và chân thành. 

 

 

Trên các trang mạng xã hội đã post nhiều những tấm gương, những hành động đẹp 

của cá nhân, tập thể, công ty, đại công ty, xí nghiệp, đại xí nghiệp, triệu phú, tỷ 

phú, doanh nhân, cơ quan từ thiện cùng tiếp tay sản xuất bao tay, kit thử nghiệm, y 

cụ, thuốc men và những công trình nghiên cứu bạc triệu, bạc tỷ để góp phần đưa 

nước Mỹ và thế giới vượt qua đại nạn thế kỷ này. Xin cúi đầu tri ân và kính phục. 

 

 

Nước Mỹ và thế giới sẽ vượt qua tất cả để đứng lên làm lại. Bài học được rút ra 

trong trận đại dịch này là đừng tin vào Trung Cộng. Hãy tự tin vào chính mình và 

sản xuất tất cả những mặt hàng cần thiết. Một phần loại được sự thao túng thị 

trường hàng giá rẻ tại Trung Cộng. Một phần chặt đứt vòi bạch tuộc của đế quốc 

Tàu đang muốn nuốt chửng thế giới. Bài học hôm nay là qua việc làm bẩn thỉu của 

Trung Cộng, Thế Giới Tự Do hãy cảnh giác và đoàn kết lại để xây dựng một khối 

đoàn kết thật sự. 

 

 

Mặc dù đến ngày hôm nay nước Mỹ đã có 468.895 người nhiễm bệnh với 16.697 

người chết. Nhưng chúng ta không nên tuyệt vọng. Hãy tin tưởng Tống thống 

Trump và đội ngũ phụ tá sẽ tận lực đem lại sự ổn định cho đất nước. 

Chúng ta hãy nhìn lại những gì mà ông già ngoan cố 74 tuổi này đã làm cho tổ 

quốc. Tôi không dám bàn về chính trị, bởi vì tôi là một bà già nhà quê có biết gì 

đâu mà nói. Nhưng khi nhìn TT bây giờ, gương mặt đầy nét ưu tư, những đường 

nhăn đã xuất hiện, đôi mắt sâu thêm tôi thật lo cho ông. Cầu nguyện cho ông đầy 

đủ sức khỏe, vững vàng trong đối sách và đưa nước Mỹ vượt qua mọi thử thách. 

 

 

Những gì Tổng Thống làm vì đất nước, lo cho dân trong mấy tháng gần đây đủ 

thấy ông yêu nước Mỹ ngần nào. Những quyết định, những chính sách của ông đều 

hướng tới ổn định tình hình, giải quyết cấp bách những khó khăn rào cản, lo cho 

người bệnh, giảm số người tử vong. Những đảng đối lập, những người chống 

Trump, ghét Trump hay miệt thị Trump hãy vì mạng sống của người dân mà đặt tổ 



quốc lên trên, hợp tác với ông để chống dịch. Đó là sự đứng đắn, thẳng thắn của 

người làm chính trị, xứng đáng với sự tin tưởng của cử tri. 

 

 

Trước mắt phải đặt trọng tâm là sinh mạng người dân Mỹ trước dịch họa. Cùng TT 

giải quyết những tồn động khó khăn, phải vạch rõ âm mưu và đối phó với kẻ thù 

nước Mỹ và Thế Giới Tự Do. Bầu cho ai trong tháng 11 là do dân chúng nhận xét 

và đánh giá. Việc làm vì dân, vì nước là kết quả của mùa bầu cữ năm nay. 

  

Tôi không phải là người có đạo, nhưng khi nhìn bức ảnh Đức Giáo Hoàng một 

mình đi trước tòa thánh vắng người, lòng tôi chùng xuống kính phục tận đáy lòng. 

Người giống như Chúa vai mang thập tự hy sinh vì con chiên, đau lòng vì hiểm 

họa đất nước. Ngài không thể làm gì được trước đại dịch, Ngài chỉ biết cầu 

nguyện, hiến dâng đời mình xin Chúa rũ lòng thương xót nhân loại, tha thứ những 

lỗi lầm của con người. 

Tháng này là mùa chay của người công giáo. Chúa đã chết và Chúa đã sống lại. 

Mọi thứ chúng ta hãy tin tưởng vào ơn cứu rỗi. Dịch bệnh sẽ qua. Bình an sẽ trở 

lại. Cầu nguyện cho Ngài thật sức khỏe và bình an. 
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Tháng tư cũng là tháng mà tất cả những người VN tị nạn Cộng Sản đều không thể 

quên. 45 năm đã trôi qua. Năm nay tháng tư đến với nước Mỹ, người chết kinh 

hoàng như 45 năm trước tại VN. Người chết trên đường, xác nằm dài trên đại lộ. 

Bao nhiêu người đã chết không tang chế lễ nghi, không bà con đưa tiễn. Chết thật 

nhanh, chết mà không tin rằng mình ra đi cấp kỳ như thế.  Bao nhiêu sinh mạng, 

bao nhiêu gia đình mất mát, chia lìa. 

 

Bây giờ ngồi trong nhà trốn dịch Vũ Hán, tôi có cảm giác như ngày xưa trốn trong 

hầm vì sợ pháo kích. Ngày xưa người VN tìm cách leo lên phi cơ bay lên trời. Trèo 

lên tàu để trốn ra biển đông. Người VN đi tìm cái sống trong cái chết cận kề.  

 

Kẻ tác động và đầu tư vào cuộc chiến tại VN là Tàu cộng. "Mật ước thành đô" đã 

đem ra ngã giá và đổi chác. Tàu cộng không bao giờ để mình phải chịu thiệt thòi. 

45 năm trôi qua, mọi bí mật được phơi bày đã vạch mặt kẻ thù của dân tộc VN. 

Bây giờ kẻ đem Virus Vũ Hán gieo rắc cho toàn thế giới cũng chính là Trung 

Cộng. Ngày xưa là vũ khí chiến tranh, bây giờ là vũ khí sinh học. Trung Cộng 

đang trong kế hoạch thôn tính VN vào năm 2020. Cũng vậy, năm nay Trung Cộng 

muốn dùng con Virus Vũ Hán để nắm quyền sinh sát thế giới, làm chủ toàn cầu. 

 

 

Nói tới những âm mưu, những thủ đoạn bẩn thỉu của Trung Cộng thì tôi không đủ 

giấy, không đủ tài liệu và không đủ khả năng để phơi bày. Các bạn cứ vào các 

trang mạng xã hội trong Google mà tìm. Tin chắc tài liệu sẽ cho bạn sáng mắt sáng 

lòng về người anh môi hở răng lạnh, về ông bạn láng giềng bốn tốt. 

 

 

Mới đây nhất, trong cao điểm nạn dịch đang hoành hành khắp nơi trên toàn thế 

giới, tàu Trung Quốc đâm thẳng và nhận chìm tàu đánh cá VN tại vùng Hải Nam 

thuộc quần đảo Hoàng Sa nước ta. 

 

Nhà nước VN đã gửi đi công hàm phản đối. 

  

Nguyễn Thị Thêm. 

  

 
 



 

 

ANH ĐỪNG ĐẾN THĂM EM CHIỀU NAY 

 

Xin anh đừng đến 

Thăm em chiều nay 

Không phải vì mưa cả ngày. 

Cũng không phải vì em phụ bạc. 

 

Em không hề yêu người khác. 

Cũng chẳng giận dỗi chi anh. 



Con đường xa lộ vắng tanh 

Phố xá buồn như tang chế. 

 

Em vẫn ngồi bên song cửa 

Buồn đếm từng giọt mưa rơi 

Nhớ anh, mềm ngọt bờ môi. 

Nhớ anh tay run bối rối. 

 

Nhưng anh ơi xin anh đừng tới. 

Nhà của em cửa đóng khoen cài 

Có đến, anh phải đứng bên ngoài 

Nhìn em thấp thoáng bên song cửa. 

 

Em không muốn nhìn anh như thế. 

Tim nhói đau, tay nhớ tay anh. 

Môi nhớ môi, tiếng nói thì thầm. 

"Yêu em lắm. Anh yêu em lắm." 

 

Em van anh đừng đòi em mở cỗng 

Virus Corona không bỏ sót một ai. 

Ôm hôn nhau là tự sát hôm nay. 

Nào ai biết em hay anh nhiễm bệnh. 

 



Chiều nay trời Cali rất lạnh. 

Em Face time hôn anh giữa màn mưa 

"Nụ hôn tình yêu" anh đã chịu chưa. 

Tình ta đẹp trong giữa mùa đại dịch. 

 

Nguyễn thị Thêm. 

 
 


