
       Sớ Táo Quân                         

                   

Mùa đông lạnh giá    Tặng bom cho đạn                                                                                            

Sắp sửa ra đi                 Tổ chức dân quân                                                     

Năm mới xuân thì                                                                                                          

Mon men sắp tới    Dân khổ muôn phần                                   

Thần đây phấn khởi   Bị thương chết chóc                                                                        

Trình báo cuối năm   Phi đạn trúng phóc          

Kính cẩn muôn phần   Đích nhắm: máy bay                                      

Thiên môn khấu lạy                   Ban mặt ban ngày                                                                                       

Lệnh trời đã dạy   Giết người vô tội (1)                                                                                                                                                

Tháng chạp hăm ba   Giở trò quấy rối                                                                                             

Khăn gói lượt là    Đe dọa Đông âu                        

Lên chầu thượng đế   Mặt gấu quá ngầu                                                                                                            

Chuyện người trần thế  Mỹ Âu phẫn nộ                                                                                                  

Thần chúng am tường   Cùng nhau tuyên bố                                                                            

Xin ngài đoái thương   Cấm vận bắt đầu                                                                                               

Lắng nghe thần kể                                  Hạ giá xăng dầu                        

Giờ đây dưới thế   Khiến Nga xính vính                                

Ngựa sắp chia tay   Hết đường toan tính             

Để lại dẫy đầy     Chơi gác Hoa Kỳ                       

Rối ren đủ chuyện   Bí thế phải đi                                                                                

Già mồm lắm miệng   Với tên Tàu cộng                            

Có lão Putin    Vòng tay mở rộng         

Trang bị súng mìn   Mời gọi Bắc hàn                                                                       

Crimea  chiếm đóng   Đệ nhất nghèo nàn                                                                               

Lập nền xây móng    Đứng đầu thiên hạ                     

Xâm lược Ucraina   Tiếp theo: chuyện lạ                                                                                  

Ở sát nước Nga    Của chiếc máy bay (2)                                                                                                                 

Xúi dân nổi loạn   Chuyên chở khách đầy    



 

Bỗng dưng mất tích              Dọa hù tán loạn                                                                                                     

Kiếm tìm vô ích              Nhân loại đa phần                                     

Chẳng biết nơi đâu                               Thảy đều lên án                                                                                                       

Diêm vương về chầu                             Ai ai cũng ngán                                                                                                               

Hán dânTàu cộng                                   Dịch chết tối đa                                               

Khắp nơi báo động               Gọi Ebola         

Khủng bố hoành hành                           Tây phi xuất phát                                                                                                    

Phát động chiến tranh  Tiểu bang Texas                                                                                                     

Dao găm dáo mác    Cô Phạm Nina                                                                                                             

Rõ là hung ác    Dính bệnh nhưng mà                                                                                                                               

Cứa cổ cắt đầu   Vô cùng can đảm                                                                                                                   

Kẻ Mỹ người  Âu    Nam hàn tai nạn                                                                                                    

Phóng viên nhà báo   Tàu đắm ngoài khơi                                                                                                            

Dân lành đông đảo   Chở trẻ đi chơi                                                                                                            

Chúng bắt tập trung   Chết vài trăm đứa                                                                                                        

Súng nổ đùng đùng   Chuyện buồn hơn nữa                                                                                                        

Chết ngay hàng loạt   Bắt cóc nữ sinh                                                                                                      

Dưới sông đầy xác   Đột nhập thình lình                                                                                                              

Trên cạn máu tươi   Vào nơi trường học                                                                                                      

Chúng vẫn tươi cười    Mẹ cha khóc lóc                                                                                                      

Nhảy mừng xác chết   Tại Nigeria                     

Chuyện đâu đã hết   Còn vui nhất là             

Bắt cóc con tin    Phim anh Kim Ủn            

Kè cổ súng mìn   Thân hình cụt ngủn     

Sydney nước Úc    Ục ịch như heo           

Nhân loại phẫn uất   Chủ nghĩa bám theo       

Chúng vẫn làm ngơ    Độc tài hung ác            

Dụ kẻ dại khờ     Có xem tuồng hát           

Đầu quân khủng bố    The Interview         

Paris súng nổ    Phát giận thiếu điều           

Tòa báo Charlie                                      Dọa cho bom nổ                                                                           

Lý do chỉ vì    Điên khùng hết chỗ                                                                                                                              

Tự do báo chí                                          Làm kẻ hacker                                                                          

Chúng còn nộ khí    Sony bất ngờ                       

Đốt cháy tan hoang                               Hốt thêm mớ bạc                                                                         

Văn phòng tòa soạn                              Bom bay đạn lạc      



Tai nạn quá nhiều               Di dân, ngân sách…                                                                                                            

Số phận hẩm hiu   Lớn lời đố thách                                                                    

Hơn trăm người chết   Phủ quyết thẳng tay                            

Cận kề ngày tết   Luật nọ luật này      

Dương lịch năm tây                               Cộng hòa biểu quyết                                                                                      

Đang lượn trên mây                              Người người đều biết                                                                       

Bỗng rơi xuống biển (3)  Trong mấy tháng qua        

Trăm nghìn tai biến                            Lễ tết cáp quà        

Thảm họa thế gian                            Nhân dân mua sắm          

Lớp lớp hàng hàng                Tiền tiêu cũng lắm             

Kể sao cho xiết…               Kinh tế đi lên                                     

Thần xin báo tiếp                              Xã hội ghi tên                                                                                                                      

Đất nước Hoa Kỳ                                    Ít người thất nghiệp                                                                       

Lắm chuyện thị phi    Chuyện đang có thiệt                                    

Hài bi lẫn lộn                Các trạm xăng dầu                                 

Trắng đen lổn ngổn     Giá cả xuống mau         

Cùng sống với nhau   Tha hồ mà lái                                                                                                          

Lắm lúc đụng đầu    Hai năm còn lại           

Đạn bay súng nổ                                     Bầu bán tới nơi                                                                      

Người tràn ra phố                                  Xuất chiêu dụ mời                                                                          

Đốt phá biểu tình   Cộng hòa Dân chủ                                                                                                            

Phá phách chôm rinh   Đẩy đưa nhắn nhủ                                                                                                       

Coi thường luật pháp   Là chị Clinton                                                                                                          

Giết hại cảnh sát   Nối gót theo chồng             

Nữu Ước bất an   Muốn vào nhà trắng             

Dân chúng kinh hoàng    Cộng hòa nhí nhắng                                  

Chính quyền bối rối                                Ba bốn năm ông                                                                        

Nghị trường thay đổi                             Cả nước ngóng trông                                                                           

Ủng hộ Cộng hòa                                    Chờ hai năm nữa                                                                         

Hai viện tối đa                                                                                                                     

Hạ bè Dân chủ    Đến chuyện ba bứa                

Dự luật ấp ủ     Bọn giặc Trung hoa            

Từ bấy lâu nay                                        Thần chúng gọi là                                                                         

Giờ đã đến ngày    Mấy thằng Tàu cộng       

Mang đi xếp xó                                       Lãnh thổ nới rộng                                                                          

Mặt mày nhăn nhó                                Bằng cách xâm lăng                                                                       

Tổng Ô Ba Ma                                         Biển đảo nuốt dần                                                                           

Dự luật đưa ra                                        Vùng đông nam á                                                                                                                           



Đem tàu đánh phá              Toan tính rập rình                       

Bắt bớ ngư dân              Thế gian nuốt trọng                  

Các tỉnh trung phần                                                                             

Việt Nam lép vế                 Còn cả đồng bọn                      

Lãnh đạo tồi tệ                                       Cộng sản Việt gian                                                                         

Bán đất cho Tàu       Bó gối qui hàng                         

Tư túi chia nhau                            Đàn anh chệt cộng        

Nam quan Bản giốc   Toàn dân vỡ mộng              

Chúng dời cột mốc                                 Xã nghĩa hoang đàng                                                                        

Lấn đất sang ta                                        Đất nước tan hoang                                                                        

Xây thành gọi là                  Dối gian tham nhũng         

Nam quan hữu nghị                                Một bầy mặt thúng                                                                   

Chúng còn chỉ thị                                     Cướp đất giết dân                                                                      

Cắm mốc giàn khoang                            Đấu đá tranh ăn                                                                       

Thế giới la làng            Hại nhau đến chết           

Yêu cầu phải rút                                      Nghe lời lũ chệt                                                                   

Dở trò lén lút        Sát hại nhân dân          

Xuất cảng khắp nơi                                 Rước giặc vô thần                                                                      

Một vốn vạn lời       Xéo dày mả tổ        

Hàng theo hàng giả     Quyền hành củng cố        

Thức ăn có cả       Gái bán ngoại bang                                    

Hóa chất cho vào       Tàu chệt Đại hàn                                                          

Nên có phong trào                                  Mang về làm vợ                                     

Tẩy chay hàng cộng       Khác nào ở đợ                                                                     

Khắp nơi báo động     Kinh tế tuột thang                                                     

Du lịch lũ Tàu                              Giáo dục suy tàn                                                             

Chúng đi đến đâu     Đầu voi đuôi chuột                                      

Ồn ào đến đó                                           Đường sá rút ruột                                                                                               

Rác đầy phố ngõ                                      Sắt thế gỗ tre                                                                           

Có chệt đi qua      Ba bữa sập đè         

Nước bọt phì phà       Nhân dân chết trước     

Vẻ nhăng vẻ bậy      Mấy thằng thầy thuốc              

Lý do vì vậy         Bỏ túi phong bì             

Có sách in ra        Bất chấp thị phi           

Của người China    Chết ai mặc kệ           

Tựa đề “Heo xổng”  (4)      Quan trên khệ nệ                                   

Bụng to đầu rỗng          Quan dưới lắc lư            

Bè lũ Bắc kinh                          Quần chúng đứ đừ                                                       



Khổ ơi là khổ                Trong phố ngoài phường           

Cơ hàn hết chỗ                                       Toàn lũ bất lương                                                                           

Đi học lội sông            Tham lam ngu dốt            

Ra tới giữa dòng                                          

Nước trôi đi mất   Thần xin kể nốt               

Lắm điều khuất tất   Tháng sáu năm nay                                                                                                     

Lừa bịp nhân dân        Đã định đúng ngày                           

Phỉ báng thánh thần   Họp vui đại hội                                                                                                       

Cấm ngăn tôn giáo   Phương xa lặn lội       

Bắt người diệt đạo   Đến chốn hoa vàng                                                        

Chỉ biết tranh ăn                                     Ca múa hát vang                                                                      

Hống hách tục tằn                  Phát hành báo chí                    

Chẳng lo việc nước                                 Du hành đường thủy                                                                       

Nhớ sau quên trước                              Đến Alaska                                                                        

Thần nói chẳng nhiều                             Thưởng thức tối đa                                                                    

Thượng đế kính yêu                                Thiên nhiên thắng cảnh                                                                         

Xin ngài tha tội                                         Mặc thời tiết lạnh                                                                        

Giờ thần tâu vội         Ngắm nước mây trời                                                  

Mấy chuyện linh tinh                               Thỏa thích vui chơi                                                                          

Đà Lạt quê mình         Tràn trề thân ái                                                                        

Bấy lâu nhung nhớ                                    Vòng tay nối lại                                                                  

Nhiều năm lớ ngớ                                     Học bổng ngũ niên                                                                        

Tỵ nạn quê người         Góp sức chung tiền                                              

Ngoài mặt cười tươi       Gửi về giúp đỡ                       

Lòng đau như cắt         Để mua sách vở                                        

Đà lạt đã mất                                             Hoàn cảnh hẹp eo                                                                    

Cùng vận nước non                                  Những em quá nghèo                                                                    

Đồi Cù chẳng còn                                      Tặng cho xe đạp                                                                 

Rừng thông cũng biến                                                         

Cam Ly nổi tiếng                                         Mùa đông tháng chạp                                                                                      

Xú uế quanh năm              Tết  nhứt tới nơi                                                 

Phố xá ì ầm          Thần có mấy lời                        

Môi trường dơ bẩn           Tấu trình ơn cả                                   

Chết là cái cẳng                                                 

Dân chúng âu lo                    ***            

Cán lớn cán to        Trước khi từ tạ                

Xây nhà bề thế          Trở lại trần gian                      

Siết dân triệt để                                          Đi chợ sắm hàng 



Vui xuân đón tết      Kẻ nào dị nghị                      

Ngày tàn tháng hết                                   Đụng chạm đến ngài                                                                          

Ngựa sẽ đi ra         Thần sẽ ra oai            

Dê bước vô nhà            Thị uy vài gậy…                                    

Đón mừng năm mới                         

Chúng thần phấn khởi      Giờ thần phải lạy                                                                                                       

Giới thiệu món ăn                                      Trước phút chia tay                                                                     

Mời ngài xuống thăm                                 Để đáp máy bay                                                                       

Sau là thưởng thức                                 Về nơi trần thế                                                                   

Món ngon hết sức        Nhân đây tiện thể            

Nổi tiếng lẩu dê                                 Kính chúc Ngọc hoàng     

Xương gặm ê hề                             Long thể an khang          

Xào lăn nấu sả            Sống lâu muôn tuổi         

Nếu ngài chưa đã                                        Thần giờ rong ruổi                                                                     

Thì gọi tái dê                        Về chốn trần gian                     

Nhậu vô rất phê               Ra chợ xếp hàng             

Dương hầm thuốc bắc                                Mua hoa bánh tết                                                                       

Để cho thêm bắt             Mùa đông sắp hết        

Rượu đế Gò Đen                           Chuẩn bị đón xuân         

Uống tới đỏ đèn            Pháo nổ đì đùng     

Đường về hết biết               Rước dê vào cửa…      

Chúng thần tha thiết                       

Được tiếp đón ngài           Táo Lâm Viên              

Cứ nhậu lai rai            Hai ba tháng chạp Giáp Ngọ          

Cỡ năm mười xị   

                                                                                                                                                                                                         
Ghi chú:                     

(1) Phe thân Nga bắn rơi máy bay chở hành khách MH 17 của Malaysia  ngày  17 tháng 7, 2014                 

(2) Chiếc máy bay MH 370 của hàng không Malaysia mất tích trên đường đến Bắc kinh ngày 8 

tháng 3, 2014                             

(3) Chiếc máy bay 8501 của hãng AirAsia  rơi xuống biển Java vì thời tiết xấu ngày 28 tháng 12 - 

2014                                                                                                                                                                  

(4) Cuốn sách mang tựa đề “Pigs On The Loose” của Wang Yunmei viết về bọn chệt đi du lịch 

nước ngoài với rất nhiều hành vi “vô văn hóa” .  

 

                                                   

            


