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Vi Rút Vũ Hán 
 

 

Hiện nay cả thế giới rung động vì bệnh viêm phổi cấp tính do con vi rút phát sinh từ Vũ Hán 

(một tỉnh nhỏ, nằm ở phía Đông thành phố Thượng Hải, Trung Quốc), rồi nhanh chóng lây lan 

sang Âu Châu, Đại Hàn, Nhật Bản và Hoa Kỳ. Từ khi tổng thống Donald Trump tuyên bố tình 

trạng khẩn cấp, nên giảm bớt di chuyển, nếu không cần thiết hãy ở trong nhà. Thống đốc tiểu 

bang California và nhiều thành phố ra lệnh cấm không được tụ họp đông người cho nên trường 

học, nhà thờ, chùa chiền, hàng quán đóng cửa vắng tanh. Ngược lại, dân chúng ào ào đi mua nhu 

yếu phẩm dự trữ làm cho tình hình trở nên tồi tệ. Mới đầu tưởng chỉ có California nhưng nay 

bệnh dịch dự trữ nhu yếu phẩm đã lây lan sang tới những thành phố nhở ỏ khắp Hoa Kỳ. 

Đầu tháng 3-2020, Hội Hoa Lan Việt Nam và nhiều hội khác vừa dựng xong khu trưng bầy cho  

cuộc Triển Lãm Quốc Tế thứ 75 năm tại Santa Barbara, đã được ban tổ chức hủy bỏ vài ngày 

trước khi có lệnh cấm vì sơ bệnh dịch lây lan.  

 

Nhìn hình ảnh kể trên mà tiếc cho công sức của một số anh chị em đã thay mặt cho hội, bỏ biết 

bao nhiêu ngày giờ quý báu, chuyên chở những cây lan và vật liệu vượt con đường dài trên  

200 km lúc nào cũng kẹt cứng những xe. 
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Chẳng cần phải đợi chính quyền ra lệnh, mấy tuần lễ nay chúng tôi đã tự cách ly không ra khỏi 

nhà, phần vì mưa gió, phần vì không có nhu cầu thiết yếu, còn chuyện dự trữ thực phẩm lại càng 

thấy vô lý vì Hoa Kỳ là nơi sản 

xuất và cung cấp lương thực cho 

cả thế giới cần gì phải dư trữ. Mà 

dù cho có bị cô lập cho dịch bệnh 

khỏi lây lan, cũng chỉ 3-4 tuần lễ 

là cùng, mà Hoa Kỳ đâu có phải 

là Trung Quốc, người ta đâu có 

bỏ cho dân chết đói. Hơn nữa 

trong nhà chúng tôi còn đủ thức 

ăn cho cả tuần, cả tháng. 

Những nhà đông người hay có 

con nhỏ đã đành, hai vợ chồng 

già với bữa cơm đạm bạc, thường 

chỉ có 1 món ăn là xong. Mỗi bữa 

chỉ có một chén cơm, nấu nướng làm gì cho khổ, cùng lắm một chút muối mè, hay là 2 bánh mì 

với bơ đậu phọng cũng đủ sống qua ngày. Nhìn cảnh giậy từ 5-6 giờ sáng, chen chúc xếp hàng 

dài dằng dặc rồi tranh nhau bịch giấy vệ sinh hoặc trước những kệ hàng trống rỗng mà lòng ngao 

ngán, tại sao người ta lại đô sô vào cuộc tranh dành vô lý này nhỉ.  

Hoa Kỳ có những kho thực phẩm thặng dư giúp cho nhà nông tiếp tục cầy cấy. Bên cạnh đó còn 

có kho lương thực của quân đội, khi những thực phẩm này gần hết hạn xử dụng, nước Mỹ đem ra 

viện trợ cho các nước nhược tiểu, kém mở mang. Cuộc di cư năm 1954 Việt Nam cũng đã tùng 

nhận biết bao nhiêu: gạo, dầu ăn, thịt hộp, phó mát bơ sữa.  

Ngoài 2 kho lương thực kể 

trên, thành phố nào cũng có 

những kho lương thực (Food 

bank) luôn luôn đầy ắp, với 

nhiều địa điểm sẵn sàng phân 

phát cho người già và người 

nghèo. 

48 năm trải qua trên quê hương 

cũ và 45 năm sống trên quê 

hương mới, trong ký ức già nua 

vẫn còn hằn sâu những chuyện 

đau thương, gian nan, khổ ải đã 

từng xẩy ra cho bản thân cũng 

như người Việt chúng ta:  
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 Nạn Đói năm Ât Dậu 1944-1945, 

bọn quân phiệt Nhật Bản đã tịch thu 

lúa gạo để nuôi quân làm cho nước 

ta có 2 triệu người chết. Thảm cảnh 

những bô xương người, tím ngắt 

chất đầy trên xe bò chết hoặc nằm 

trước hiên nhà, đứa trẻ day dứt núm 

vú của người mẹ đã chết chỉ còn là 

bô xương bắt đầu thối rữa. Hình 

ảnh và những chuyện bi thảm này 

đầy rẫy trên Internet.  

 Đầu năm 1947, tôi đã từng trải qua 

cảnh tù đầy, đói khát của Việt Minh (Công sản Việt Nam), 20-30 người chen chúc trong 

căn phòng nhỏ hẹp, tối tăm chừng 20 th vuông, bữa ăn thường là một chút cơm gạo mốc, 

mối mọt, nhỏ bằng nắm tay đứa trẻ, nếu có chút mỡ trộn muối đã là quá thịnh soạn.  

(Xin xem Những Kẻ Tử Tù).  

 Cuối năm 1949, quân Pháp mở cuộc càn quét vùng Hưng Yên gia đình tôi phải tản cư 

sang Hải Dương Đông (Xem Chạy Giặc). Cả nhà gồm cha mẹ, vợ chồng chúng tôi và đứa 

con gái nhỏ tam trú gần một tháng trong một gian bếp trải vừa chiếc chiếu, phủ đầy tro 

bụi. Nước uống lấy từ chiếc ao nhỏ bằng chiếc sân quần vợt, nước đã cạn chỉ còn chừng 

một gang nổi rêu xanh rì. Nơi đó là chỗ trâu bò và người chia nhau tắm giặt, ăn uống.  

Không có chợ búa hay hàng quán gi cả. Đùng nói gì đến thit cá hay rau cỏ, bữa ăn của gia 

đình tôi chỉ là gạo hẩm với chút mắm tôm đầy những sạn, may mắn lắm mới dành giựt 

được vài con cá trê nhỏ chỉ bằng ngón tay. Kho với chút muối mặn, chiếc lườn cá be ti 

teo, để dành cho đứa con gái mới vừa tròn 7 tháng lúc nào cũng khóc nhèo nhẹo vì khát 

sữa, người me còn không 

có ăn làm gì có sữa. 

 Sau 1975, lại thêm 

một kho tàng ghi lại những 

chuyện bi thảm của người 

vuợt biên, và những người 

tu cải tạo bi bỏ cho đói rét 

bệnh tật hành hạ tới chết. 

   

 

http://www.hoalanvietnam.org/8D1c_cp/3ns/Nhung-Ke-Tu-Tu.pdf
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Ngồi bó gối trong nhà, xem mãi mấy cảnh nói về vi rút cũng phải mờ mắt, nản lòng, thấy bên 

ngoài có chút nắng ấm, tôi bước ra ngoài cho nhẹ lòng đôi chút. Khóm lan Bạch Cập (Bletilla 

striata) của chị Hứa Kim Ngoan, cựu Huấn Luyện Viên Thanh Niên Thể Dục, Thể Thao, tặng 

cho năm nào lưa thưa có vài ba cọng, năm nay đã thành một khóm lớn, mỗi chiều rộng hơn một 

thước. Hoa mầu tím hồng nổi bật bên khóm Clivia mianiata mầu đỏ cam rực mà bên nhà gọi là 

lan Quân Tử.  Cây lan Bạch Cập này nghe đâu của một người bạn cũ, thuộc Ty Thanh Niên, tỉnh  

 

Bình Tuy, khi trở vế thăm quê hương đã nhặt được mấy củ ở gần hồ Đá Bàng, trước kia là một 

cánh rừng bát ngát những lan, nhưng nay đã nhường chỗ những ngôi biệt thự sang trọng của 

những người quyền thế.  

Chuyện này làm tôi nhớ đến bài thơ của cụ Tú Vi Xuyên, Trần Tế Xương khi trở về quê cũ, 

giòng sông Vi Hoàng quen thuộc khi xưa đã bị phù sa lấp mất:  

  Sông kia rày đã nên đồng, 

  Chỗ làm nhà cửa, chỗ trồng ngô khoai. 

  Vẳng nghe tiếng ếch bên tai, 

  Giật mình còn tưởng tiếng ai gọi đò. 

Chuyện đời là thế, nay là bãi bể, mai biến thành nương dâu, chẳng có gì tồn tại vĩnh viễn, con vi 

rút Vũ Hán rồi cũng sẽ bi tiêu diệt. 
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Cầu mong các nhà khoa học sẽ sớm tìm ra được thuốc chủng ngừa hoặc vài ba tháng nữa, nắng 

ấm lên và con vi rút này sẽ chẳng còn.   

Nhưng con vi rút đáng sợ nhất vẫn còn hoành hoành, tác oai tác quái đó là con con vi rút Công 

Sản. Chính nó đã giết hai 2 triệu người ở Liên sô, từ 18-45 triệu người ở Trung Quốc, 2 triệu 

người ở Cam Pu Chia, còn VN và Bắc Hàn cũng vào khoảng vài ba triệu. Theo Benjamin 

Valentino, Phó Giáo sư tại Dartmouth College, trích dẫn ước tính con số này của ba quốc gia là 

từ 21 triệu lên tới 70 triệu người.   

Tuy đang sống nhờ vào món tiền hưu trí còm cõi, nhưng nếu ai tiêu diệt con vi rút Vũ Hán cũng 

như con vi rút Cộng Sản tôi xin tặng một tỷ… tiền Hồ. 

 

Bolsa 17-3-2020 

 

 

 


