
       SỚ TÁO QUÂN 

          

     Cứ đến mùa đông        

     Thần nhớ nằm lòng       

     Hăm ba tháng chạp       

     Răng đánh bò cạp        

     Leo tới thiên đình      

     Gặp đấng anh minh       

     Ngọc hoàng thượng đế       

     Thần, người cõi thế        

     Ngụ chốn trần gian         

     Khấu lạy Ngọc hoàng       

     Xin ngài thấu rõ      

     Đầu đường cuối ngõ      

     Trên khắp năm châu      

     Dù ở đâu đâu       

     Ngài đều phải biết       

     Ấy là chuyện thiệt      

     Của trọn năm Thân        

     Nói xa nói gần        

     Là năm con Khỉ 

     Trước là nước Mỹ        

     Tục gọi Cờ Hoa       

     Đất rộng bao la       

     Dân (hơn) ba trăm triệu      

     Buồn vui chẳng thiếu         

     Trong suốt năm qua       

     Mép dãi mồm loa       

     Trong mùa tranh cử       

     Chơi toàn ngôn ngữ       

     Chửi chó mắng mèo        

     Lắm kẻ nghe theo       



     Vung tay ủng hộ        

     Bác Trump tuyên bố       

     Xây một bức tường          

     Nhằm chận ngang đường      

     Vượt biên từ Mễ       

     Nói năng bất kể        

     Chuyện đúng chuyện sai      

     Đắc cử nay mai       

     Di dân đuổi hết   

     Miệng mồm bốc phét       

     Chị Hiu Là Ri (Hillary)      

     Bản lãnh khá lì       

     Khai gian nói dối        

     Quanh co chạy tội       

     I mốc i meo        

     Xử dụng ì xèo        

     Dạo làm ngoại trưởng      

     Nàng đà những tưởng      

     Chắc cú phen này         

     Cùng Bill nắm tay       

     Quay vào Bạch Ốc         

     Nào ngờ bị knock       

     Nước mắt đầm đìa       

     Đành bế chồng dìa       

     Chui vô nhà cũ 

     Chuyện dài lủ khủ        

     Đất nước Cờ Hoa       

     Dân chủ Cộng hòa        

     Đứng đầu hai đảng        

     Nhiều người bất mãn       

     Tổng Ố Bà Ma        

     Lãnh đạo tà tà        

     Ngoại giao thua thiệt        

     Ai ai cũng biết        

     Bị mấy thằng Nga         

     Putin cáo già        

     Trung đông chơi gát        



     Bọn Tàu khuynh loát        

     Quậy sóng biển đông        

     Tổng chạy vòng vòng        

     Viếng thăm các nước       

     Nhìn sau ngó trước       

     Đã hết tám năm        

     Tiền tiêu hà rầm        

     Do dân đóng thuế 

       Chuyện dài đáng kể        

     Kỳ thị trắng đen       

     Súng nổ lắm phen       

     Dân tình chết tốt        

     Biểu tình đóng chốt        

     Bắn giết trả thù        

     Súng nổ lu bu       

     Nhắm vào cảnh sát       

     Chuyện còn bi đát        

     Tại Orlando        

     Khủng bố bắn vô       

     Những người vô tội 

     Giờ thần điểm vội       

     Từ Á sang Âu        

                 Với chuyện hàng đầu       

     Bọn cuồng Ai xít (isis)      

     Giết người không ít      

     Máu chảy đầu rơi      

     Nỗi sợ bời bời        

     Sy ri a - Ai rắc         

     Âu châu nạn mắc       

     Hỗn loạn di dân       

     Vượt biển rần rần       

     Pháp Anh Đức Áo        

     Khắp nơi huyên náo      

     Đốt phá Paris         

     Bom nổ ầm ì         

     Brussel tới Nice         

     Chết người không ít        



     Đến lượt Berlin         

     Chết chóc dân tình       

     Trong mùa lễ hội 

     Chết người vô tội      

     Dân chúng hoang mang       

     Chính phủ luận bàn       

     Giảm di dân lậu        

     Nước Anh đầu nậu       

     Rút khỏi liên Âu        

     Kinh tế nhức đầu       

     Giao thương bế tắc 

Trung cộng đệ nhất       

  Bành trướng xâm lăng       

  Quân sự gia tăng        

  Xây đồn lấp biển       

  Máy bay hỏa tiễn       

  Hăm dọa tứ phương       

  Nòi Hán bất lương      

  Lưu manh xảo quyệt       

  Trọng tài phán quyết        

  Thua Phi Líp Pin          

  Tâm địa mẹ mìn       

  Ăn ngang nói ngược         

  Ngoại giao xấc xược       

  Bất kể đúng sai       

  Thực hiện chiêu bài       

  Bá quyền nước lớn       

  Tưởng rằng ngon trớn      

  Nuốt trọn Đài Loan        

  Chính sách xiêng quàng       

  Một phen dập mật      

  Rõ là chuyện thật       

  Tổng Thái Anh Văn       

  Cùng Đô Nô Trump       

  Luận bàn thân thiện      

  Tập Bình chết điếng      

  Chửi rủa rân trời          



  Ấy chuyện để đời       

  Tổng Trump đáng nể 

Giờ thần phải kể            

 Chuyện lão tổng Phi        

 Chẳng biết ăn gì       

 Nói năng thô lổ      

 Thẳng tay súng nổ       

 Giết bọn xì ke      

 Cốt để răn đe       

 Năm nghìn người chết    

 Chuyện còn chưa hết      

 Đòi Mỹ rút quân      

 Vén váy xắn quần      

 Chạy theo Tàu cộng   

Nam Hàn bạo động      

 Tổng thống nữ nhân     

 Khốn khó muôn phần     

 Anh thư mắc nạn     

 Số trời: đại hạn      

 Chắc phải ra đi       

 Cũng chỉ tại…vì      

 Mụ già thấy bói      

 Bắc Hàn… khỏi nói      

 Tiếp tục hung hăng        

 Biểu diễn xe tăng     

 Thử bom nguyên tử 

Bây giờ tuần tự      

 Kể chuyện Việt Nam       

 Để ngài luận bàn      

 Trong năm con khỉ       

 Xin ăn của Mỹ      

 Bám đít Tàu phù       

 Đông hạ xuân thu      

 Nhân dân ta thán     

 Mùa hè hạn hán      

 Ruộng lúa khô cằn     



 Lũ cán hô răng         

 Giết dân hại nước       

 Chuyện mùa xuân trước     

 Hãng Formosa      

 Làm khổ dân ta       

 Thải ra chất độc      

 Cộng quân vô học      

 Giấu giếm bao che       

 Lãnh đạo một bè      

 Nhận tiền bỏ túi         

 Cá chết như núi       

 Dân đói khắp nơi       

 Chỉ biết kêu trời      

 Khổ ơi là khổ  

Sợ lo đập vỡ            

Tháo nước lan tràn              

Dân chúng tiêu tan            

Ruộng vườn nhà cửa                      

Chuyện buồn hơn nữa               

Dân chết mấy trăm                 

Xả nước ầm ầm              

Cuốn trôi làng mạc             

Dân tình xơ xác          

Không áo thiếu cơm                

Lũ cán nhơn nhơn             

Đùa trên xác chết                    

Chuyện dài chưa hết                 

Dân chủ nhân quyền            

Lãnh đạo chó điên              

Bắt người vô tội            

Nhà thổ quốc hội         

Chủ tịch Kim Ngân        

Ăn nói lần khân           

Quê mùa ngu dốt           

Trọng Lú bốc hốt          

Khối bạc lắm tiền        

Bán rẻ tổ tiên         

Rước quân Tàu cộng       



Thủ tướng nói ngọng        

Ma de Việt Nam         

Diễn đàn mghe vang         

Lờ.. Mờ.. Vờ.. Fúck            

Người nghe nhớn nhát           

Nhìn gã nhà quê          

Đang diễn trò hề       

Của hang Bác bó… 

Giờ thần thưa rõ        

Chuyện cửa chuyện nhà       

Đà lạt phe ta                

Bùi Xuân - Hưng Đạo         

Thần cũng đánh bạo        

Trình lên Ngọc hoàng        

Rất đổi hân hoan        

Mùa hè năm khỉ        

Miền Đông trực chỉ        

Fort Lauderdale        

Có thuyền bỏ neo        

Đón chờ đại hội        

Nhiều người lặn lội        

Từ bốn phương xa        

Ới nhau tà tà         

Lên thuyền ra biển        

Cùng nhau thăm viếng         

Thắng cảnh đó đây          

Văn nghệ vui hay          

Ghi nhiều kỷ niệm 

Tiếp theo là chuyện             

Họp mặt tất niên            

Quận Cam nắng hiền                 

Ới nhau họp mặt        

Chuyện trò thân mật                 

Ăn uống vui chơi                

Rộn rã tiếng cười                

Vui không kể xiết                          

Thần còn được biết                     



Ở San Jose           

Vui đón xuân về          

Cùng nhau mở hội 

Chẳng cần lặn lội             

 Ngay thành phố nhà        

 Cũng vang tiếng ca       

 Củi Ngo nhóm lửa       

 Họp vui một bữa      

 Mừng đón tất niên     

 Hạnh phúc như tiên     

 Đón mừng năm mới     

 Chị Gà xốc tới        

 Anh Khỉ rút lui        

 Hy vọng đẩy lùi     

 Buồn lo bệnh tật… 

Giờ thần nói thật          

 Xin ngài xét cho        

 Thần có mối lo        

 Ở nơi trần thế       

 Nếu thần tới trễ     

 Tổng Trump sẽ buồn      

 Nghỉ chơi thần luôn      

 Lại còn cự nự      

 Nên thần phải dự         

 Dịp lễ tấn phong       

 Nhậm chức tông tông     

 Đúng ngày hôm nay        

 Hai mươi tháng tây       

 Hăm ba cháng chạp *** 

Thần xin cúi rạp     

 Kính chúc Ngọc hoàng     

 Đầu cổ an khang     

 Tóc râu tráng kiện      

 Mồng một ăn diện      

 Cùng quý phu nhân       

 Để đáp xuống trần       



 Ban lời chúc tết       

 Thần đây xin hết….. 

Táo Texas 

  *** Ngày 20 tháng 1 – 2017 nhằm 23 tháng chạp Bính Thân 

 

                            

 

         

      

 

 

 

 

 

  

          

    

 

                

    

    

   

 



               

    

   

 

      

 

     

   

          

         

     

  

   

 

 

 

 


