Con Crona hãy lùi xa
Lê Anh Vũ
Thuở trần gian nổi cơn đại dịch
Khiến toàn cầu không ít lao đao

Quyết phòng
chống dịch

Khắp nơi báo động cao trào
Sợ thằng “vi rút” lẻn vào quốc gia.
Nơi tâm dịch diễn ra nóng bỏng

Bùi Thị Tuyết Anh

Vùng lây đang lan rộng mỗi ngày
Ngóng tin từng phút, từng giây

Dịch Covid hoành hành

Covid-19 đó đây hoành hành

Khiến bao người không ngủ.

Trước nguy cơ trở thành thảm họa

Ngày đêm lo biện pháp

Hãy đề phòng chớ quá chủ quan

Để phòng tránh sao cho:

Ngăn ngừa bùng phát lây lan

Trẻ em không bị ho,

Đề cao cảnh giác trước… “nàng Corona”

Người già không bị sốt,

Xin từ giã quán bar, du lịch

Người lớn thì làm tốt

Hoặc những nơi di tích, tham quan…

Việc hạn chế ra đường.

Ra đường nhớ bịt khẩu trang

Và xem đó làm gương

Rửa tay, sát khuẩn nhớ hàng ưu tiên

Mà thương y bác sĩ

Nhà ở mô, người nên ở đó

Ngày đêm phòng chống dịch,

Không việc chi chớ có ra đường

Bao giờ mới được về

Vợ chồng chịu khó ăn tương

Với chồng con ở quê.

Cơm xong chỉ việc lên giường trùm chăn

Việc đó không ngại chi

Việc phòng chống đồng tâm tích cực

Nếu mọi người ý thức

Các ban ngành hợp sức tham gia

Ngồi yên ở trong nhà

Tin rằng chắc chắn không xa

Kết hợp với dân ta

Năm châu, bốn biển vượt qua nạn này.

Quyết tâm phòng chống dịch!

POETRY

Ăn được ngủ được là tiên
Không ăn không ngủ mất tiền
đâm lo

Con ruồi là giống hiểm nguy
Cái chân của nó rất vi trùng nhiều

Khôn ba năm dại chỉ một giờ
Làm chi để tiếng hững hờ
chê bai

Mưa trôi trên núi mưa về

Thà vô sự mà ăn cơm hẩm

Bệnh tòng khẩu nhập,

Chân cò tay nhện làm gì

còn hơn đau bệnh mà uống

họa tòng khẩu xuất

được ăn

sâm nhung

Cơm nhà ăn ngon, con nhà

Một nụ cười bằng mười thang

Cơm không rau như đau

dễ khiến

thuốc bổ

không thuốc

Cờ ba cuộc, cơm ba bát,

Nhà sạch thì mát, bát sạch

thuốc ba thang

ngon cơm

PROVERBS

