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Bạn Trần Văn Chang thân mến, 

Trong điện thư ‘‘Các bạn nghe rõ chưa ???’’ mới nhận được sáng nay (09/01/2021), 

bạn viết rằng : ‘‘Mong các bạn không bị COVID-19 hỏi thăm, tôi không muốn mất một 

THỤ NHÂN nào vì COVID cả.’’ 

COVID-19 bắc cầu sang năm mới 21 càng thêm bi thảm. Sang đến tuần lễ thứ 53, tính 

từ ngày 31/2/2019, trên thế giới có 84 532 824 người ‘‘bị CIVID-19 hỏi thăm’’, riêng 

Âu châu có 1 5857 298 người ngất ngư con tầu đi. Số người chết lên tới 1 845 597 (Âu 

châu : 376 891). 

Nếu bạn hỏi : còn nước Pháp thì sao ? Này nhé : có 2 747 135 người xét nghiệm 

dương tính, chiếm tỷ lệ 6%. Số ổ bệnh (clusters) lên tới 1921. Có 67 431 người chết. 

Nhưng cũng may, tất cả Thụ Nhân Paris đều bình an vô sự. 

Bạn thừa biết nước Mỹ có 21 990 329 trường hợp nhiễm COVID, trong số có 369 390 

tử vong. 

COVID-19 chưa hết thì COVID biến thể Anh quốc, Nam Phi ập tới. Cái gì dở dở ương 

ương cũng đều nguy hiểm. Tàu Cộng và Việt Cộng lai căng, nửa tư bản nửa cộng sản 

là COVID biến thể, vô cùng nguy hại cho đất nước. Các nhà khoa học cảnh báo 

COVID biến thể (virus mutant) sẽ lây lan với tốc độ chóng mặt. Hiện nay, nước Anh có 
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2 957 472 trường hợp dương tính, gây tử vong cho 79 833 người. Trong số người Việt 

chết vì COVID bên Anh có em trai của chị Huệ (TN/Paris), lái xe bus bị lây bệnh. 

Nếu bạn hỏi về thuốc chủng chống COVID-19. Hiên có 172 vaccins còn trong vòng thí 

nghiệm cho loài vật ; 63 vaccins đã thử trên cơ thể con người,  trong số có 21 bước 

qua giai đoạn III trước khi được tung ra thị trường. Âu châu đặt mua 6 loại thuốc 

chủng : Pfizer-BioNtech, Moderna, AstraZeneca, Sanbofi-GSK, Janssen và CureVac 

với 2 tỷ liều thuốc, trong số Pháp đặt mua 15%. Hiện nước Pháp chỉ công nhận 

Pfizer/BioNTech. Ngày 06/01/2021, Âu châu công nhận thuốc chủng Moderna. Tỷ lệ 

hiệu nghiệm của Moderna là 94,5%. Pfizer : 90%. Giá một đơn vị : Moderna : 14,65 

euros (hai lần chích : 29,3 euros), so với Pfizer : 9,76 euros (hai lần chích : 19,52 

euros). 

Thứ năm tuần sau, tôi sẽ điện thoại xin hẹn để được chủng ngừa. Pfizer vừa cho biết 

thuốc chủng Pfizer có khả năng chống lại COVID biến thể Anh quốc và Nam Phi. 

Đầu năm, dông dài như rứa cũng là nhiều.  Nay có bài thơ cà kê dê ngỗng cho vui cửa 

vui nhà như sau : 

 

COVID-Kỷ Hợi (1) đã bắc cầu 

Tý, Sửu qua vèo bén rễ sâu 

Thụ Nhân nhờ vào ơn cha Lập 

COVID ủn ỉn thách thức Trâu 

Đông Tây bạn hữu đều an mạnh 

Bắc Nam thân thiết vẫn bền lâu 

Vaccin vừa đến, giơ tay chích 

Từ nay miễn nhiễm hết lo âu. 

 

 

Paris, sáng 09/01/2021 

--- 

(1) COVID-Kỷ Hợi : COVID-19 

2019 : Kỷ Hợi (ủn ỉn). 2020 : Canh Tý 

2021 : Tân Sửu (Trâu).  


