Sớ Táo Quân

Mùa đông tháng chạp
Ngày đúng hăm ba
Dương thế mọi nhà
Tiễn đưa ông Táo
Lên trời báo cáo
Những chuyện thế gian
Trình tấu Ngọc Hoàng
Về năm Con Chó…
Mở đầu thần ngỏ
Kính chúc ngọc hoàng
Ngực bụng an khang
Miệng mồm mạnh khỏe
Không già mãi trẻ
Sống đến muôn năm
Vợ có vài trăm
Cháu con lủ khủ…
Thần đây tự nhủ
Đứng trước sân rồng
Báo cáo cho thông
Mọi điều phải rõ
Thế gian phải gió

Lắm chuyện linh tinh
Nên phải tấu trình
Trước sau ngay thật…
Một năm mửa mật
Đối với Liên Âu
Chuyện khó hàng đầu
Nước Anh Brexit
Gây nhiều không ít
Kinh tế khó khăn
Tranh cãi gia tăng
Ý Anh Pháp Đức…
Lộn xộn bậc nhứt
Nước Pháp lang sa
Dân chúng đổ ra
Khắp đường chống đối
Dân tình gây rối
Đốt phá khắp nơi
Phố xá tả tơi
Vì xăng lên giá…
Côn đồ hơn cả
Tổng thống nước Nga
Tưởng mình là cha
Hiếp uy nước nhỏ
Tàu bè qua ngõ
Hải phận Ukraina
Putin cáo già
Bắt người giam giữ…
Trung Đông nhừ tử
Chiến sự rất căng
Bom đạn ầm ầm
Bắn qua pháo lại

Thường dân thiệt hại
Chiến trận Syria
Súng đạn của Nga
Iran tiếp sức
Irael nhất mực
Đục Palestine
Súng đạn bom mìn
Đôi bên hứng chịu…
Lưu manh chính hiệu
Mấy chục năm qua
Loài Hán gian tà
Làm hàng nhái, giả
Thức ăn thổ tả
Ngộ độc khắp nơi
Mồm thối lắm lời
Chuyên nghề ăn cắp
Mới đây bị bắt
Tại Canada
Một mụ Hán tà
Mạnh Chu nữ cộng
Phá lệnh cấm vận
Của nước Hoa Kỳ
Nay mỗi bước đi
Còng mang vào gót
Tập Bình lạnh ót
Trận chiến bán buôn
Sắp sửa chìm xuồng
Tỉu nà ma nị
Hai năm liền bị
Ông tổng thống Trump
Mặt mũi hầm hầm
Chơi đòn xả láng

Biển đông không ngán
Tàu chiến lại qua
Không phận tà tà
Máy bay cứ lượn
Hán gian cho mượn
Tiền bạc khắp nơi
Để tạo sân chơi
Nhất đai nhất lộ
Âm mưu bại lộ
Khủng hoảng nội tình
Chấm dứt đường binh
Giấc mơ đại Hán…
Gã đi chàng hảng
Chân lết hai hàng
Là anh chẩu chàng
Tên Kim Young Ủn
Thân người ngắn ngủn
Mặt nọng như heo
Trông giống Chí Phèo
Trước sau bất nhất
Tháng sáu tay bắt
Với tổng thống Trump
Hứa hẹn hà rầm
Giải trừ nguyên tử
Về nhà ứ hự
Đầu đạn gia tăng
Xây dựng nhà hầm
Chứa thêm hỏa tiễn
Lại còn lên tiếng
Sẽ đánh Hoa Kỳ
Tráo trở ai bì
Mấy thằng cộng sản…

Hai mươi bốn tháng
Vừa bước lên ngôi
Trump bị liên hồi
Truyền thông “tã” cánh
Hội đồng cùng đánh
Có đảng con lừa
Chế gió làm mưa
Phang cho tơi tả…
Tổng Trump vất vả
Thành quả khá nhiều
Vài cú độc chiêu
Thị trường kinh tế
Job tăng đáng kể
Thất nghiệp ít hơn
Công ty dập dồn
Đem về nước Mỹ
Thương trường tỉ thí
Với bọn Tàu gian
Tăng thuế nhập hàng
Cân bằng mậu dịch
Bất di bất dịch
Chuyện dài di dân
Biên giới gia tăng
Nhân viên bảo vệ
Băng qua nước Mễ
Già trẻ gái trai
Nhất định một hai
Đòi vô nước Mỹ
Lại còn bắt bí
Phải trả tiền tươi
Cho mỗi đầu người
Năm mươi ngàn chẵn

Chúng mới quay cẳng
Cố quốc trở về
Chè chén no nê
Khỏi cần tị nạn…
Bầu cử đáo hạn
Đảng Lừa vênh vang

Thắng ghế Cộng hòa
Liên bang Hạ viện
Người tái xuất hiện
Nancy Pelosi
Đòn phép rất lì
Tổng Trump cũng ngán
Hai bên đều phán
Giữ vững lập trường
Hàng rào nam phương
Tiền xây năm tỉ
Con Lừa nhất trí
Quyết chẳng chịu cho
Đôi bên giằng co
Chính quyền đóng cửa
Và bao chuyện nữa
Thần muốn kẻ ra
Nhưng quá rườm rà
Sợ ngài mắng quở…
Thần đây bỡ ngỡ
Biết là bòn Tàu
Thời gian đã lâu
Giở trò gián điệp
Gài những con chip

Vào máy khắp nơi
Ăn cắp khơi khơi
Thông tin thương mại
Vô cùng tai hại
Tin tức quốc phòng
Chip chạy vòng vòng
Chỉa chôm kỹ thuật…
Tin này rõ thực
Rằng chuyện nước Nam
Lắm chuyện phi phàm
Kể cho Ngài rõ
Thần không méo mó
Bớt một thêm hai
Mà từ báo đài
Của tà quyền cộng
Kinh tế chổng gọng
Thua bảy lời ba
Nghèo khổ dân ta
Thiếu cơm rách áo
Vì bọn lãnh đạo
Toàn đám lưu manh
Hà hiếp dân lành
Đánh, giam, còng, bắt
Tồi tệ bậc nhất
Y tế chết bầm
Ba bốn người nằm
Giường chung nửa thước
Lại còn nhập thuốc
Của tụi Hán gian
Tội phạm rõ ràng
Nữ tà Kim Tiến
Giáo dục khập khiễng

Khốn nạn vô cùng
Thầy giáo âm cung
Ờ biu trẻ nhỏ
Giáo viên mỏ đỏ
Lệnh phạt học sinh
Phạm tội linh tinh
Vài trăm cái tát
Mặt mày bầm nát
Trông thật đáng thương
Giáo dục nhà trường
Xem xem như thế
Ấy là chưa kể
Cháu ngoan bác hồ
Học thói côn đồ
Đánh nhau chí chóe
Áo quần tụt xé
Giữa chợ ngoài đường
Hậu quả đáng thương
Của nền giáo dục…
Đạo đức rữa mục
Đời sống khó khăn
Lãnh đạo chuyên cần
Buôn dân bán nước
Với Tàu quỳ rước
Dâng cả biển đông
Phú Quốc Vân Phong
Vân Đồn đầu ải
Chúng bán lấy lãi
Chín mươi chín năm
Dân chúng phẫn căm
Xuống đường chống đối
Đồng lõa bóng tối

Luật mạng an ninh
Siết cổ dân mình
Tự do chết ngắt
Dùi cui còng sắt
Bắt kẻ đấu tranh
Xâm phạm rành rành
Nhân quyền dân chủ…
Tới mùa lụt lũ
Nước ngập khắp nơi
Biến thành hồ bơi
Dân tình khốn khổ
Đường đi thành hố
Cầu mới được xây
Chỉ đôi ba ngày
Tỏm ngay xuống nước…
Lắm thằng chức tước
Hải ngoại tham quan
Chui vào cửa hàng
Thò tay ăn cắp
Đến khi bị bắt
Đổ tội thần kinh
Tay giật thình lình
Múa may chôm chỉa
Nhắc chuyện mai mỉa
Có mụ Kiều Trinh
Phụ trách tàng hình
Chương trình văn hóa
Thần kinh thoái hóa
Sai khiến đôi tay
Chôm hàng túi đầy
Khi ra ngoài nước…

Quy trình từng bước
Cướp đất Thủ Thiêm
Hai chục năm liền
Bần dân khiếu nại
Chính quyền cứ mãi
Xúi bọn tay sai
Quy hoạch đất đai
Bán buôn trục lợi…
Kề năm Kỷ hợi
Xe ủi xe câu
Tiến vào vườn rau
Lộc Hưng cướp đất
Lắm điều khuất tất
Đập cửa phá nhà
Dân chúng oán la
Chẳng nơi nương tựa
Không còn chọn lựa
Vất vưởng vất va
Làm kẻ không nhà
Giữa ba ngày tết…
Chuyện dài không hết
Bắt bớ dân lành
Lên tiếng đấu tranh
Môi trường bảo vệ
Sơ sơ phải kể
Linh mục Đặng Nam
Ở xứ Nghệ An
Côn đồ quấy nhiễu
Ngoài ra chẳng thiếu
Những Huỳnh Thục Vy
Ý chí kiên trì
Trần Huỳnh Duy Thức

Đấu tranh không dứt
Chị Trần Thị Nga
Công lý chuồng gà
Bỏ tù anh Lượng…
Phiếm luận thời thượng
Lũ cướp đánh nhau
Đứa kia bể đầu
Thằng này sứt trán
Vào tù cạp máng
Thân phận lũ heo
Tối đến nằm queo
Nhớ ơn bác đảng
Có thằng nói sảng
Đù mẹ bác hồ
Bác ở nơi mô
Không về cứu cháu…
Mô hình “cơ cấu”
Kiểu bọn Tàu gian
Nắm cả đôi đàng
Là tên Trọng Lú
Uy quyền chí thú
Chủ tịch nước Nam
Tổng bí thư làm
Liên tu bất tận
Đàn em thân cận
Phúc niểng nổi danh
Văn hóa học hành
Rờ Lờ Mờ Vợ…
***
Thần đây lo sợ
Báo cáo đã nhiều

Tuy chẳng bao nhiêu
Chuyện nơi trần thế
Bây giờ xin kể
Chuyện cửa chuyện nhà
Chẳng phải đâu xa
Anh Đào Đà Lạt
Xứ người trôi dạt
Thấm đậm tình quê
Đại hội cùng về
Tháng tư họp mặt
Ca li miền Bắc
Thung lũng hoa vàng
Có nắng xuân sang
Người người mong đợi
Chị Bùi Thắng Lợi
Là trưởng cái ban
Lo liệu mọi đàng
Ra tay quán xuyến
Còn chị Kim Tuyến
Nổi tiếng lâu nay
Với giọng hát hay
Thêm tài tổ chức
Phái nam bậc nhứt
Anh Nguyễn Xuân Tân
Cũng như mọi lần
Trưởng ban văn nghệ
Du thuyền đến Mễ
Ghé rất nhiều nơi
Vừa lội vừa bơi
Nhờ Trương Sỹ Thực
Thầy cô nhất mực
Đại hội tham gia
Đại khái kể ra

Cô Thu cô Phượng…
Thần đây hơi ngượng
Chẳng nhớ hết tên
Chỉ nhớ mình ên
Thầy Hoàn cô Hảo…
Do lòng thiện hảo
Học bổng ngũ niên
Suốt mấy năm liền
Chung vai gánh vác
Mỗi năm đều phát
Giúp học sinh nghèo
Xe đạp kèm theo
Để làm phương tiện
Chị Đặng Kim Tuyến
Hăng hái hàng đầu
Các bạn cùng nhau
Góp tiền ủng hộ
Tiếp tay hỗ trợ
Ở chốn quê nhà
Hai người đó là
Anh Trung chị Gái
Đường xa chẳng ngại
Cũng rủ nhau về
Khó nhọc chẳng nề
Tiếp tay tổ chức
Thanh An, Sỹ Thực
Có mặt thường xuyên
Học bổng ngũ niên
Tiếp tay phân phát…
Mùa thu gió mát
Nam Bắc CaLi
Có chuyện li kỳ

Là Ra mắt sách
Thần đây xin mách
Tác giả Phong Châu
Góp tiếng từ lâu
Anh Đào trang mạng
Anh em bè bạn
Hướng Đạo Du Ca
Đà lạt chung nhà
Hè nhau tổ chức
Người người nô nức
Báo chí truyền thông
Cũng đã hết lòng
Tỏ lời khen ngợi
Đây là cơ hội
Gặp bạn bè xưa
Nói mấy cho vừa
Nắng mưa Đà Lạt…
Để đừng phai nhạt
Tình nghĩa thầy trò
Nên lại phải lo
Năm sau đại hội
Mùa thu năm hợi
Ở Montreal
Đi xem lá vàng
Đã có họp bàn
Lập ban tổ chức
Tin này mới nhứt
Từ Canada
Đến dự họp là
Thầy Hoàn - Hưng Đạo
Tham gia bàn thảo
Cô Phượng cô Thu

Biết bao công phu
Cô Nghi cũng đến
Học trò bên bển
Thảo Thọ Thực Lang
Huyền Châu cùng nàng
Mai Trâm Uyển Vũ
Réo thêm cho đủ
Có chị Quỳnh Hương
Tin loan bốn phương
Chương trình đại hội…
Vài dòng tâu vội
Gia đình Củi Ngo
Ba tháng nằm co
Mới vừa họp mặt
Tình thân thắt chặt
Đà Lạt đồng hương
Bạn cũ hai trường
Bùi Xuân – Hưng Đạo
Thành lập từ dạo
Hai không mười ba
Tình nghĩa đậm đà
Thường hay họp hội…
Thần đây rõ tội
Ăn nói lan man
Ngôn ngữ làng nhàng
Chuyện năm con cẩu
Hắn thời sắp chẩu
Khỏi cõi ta bà
Năm tới sẽ là
Năm heo kỷ hợi
Đón mừng năm mới
Mũi lợn lòng heo

Lại phải kèm theo
Đầu tai đuôi nọng
Thần xơi trong mộng
Xương xẩu đồ lòng
Sườn mõm đùi mông
Thảy đều ních hết…
Chiều ba mươi tết
Mời Ngài xuống chơi
Thịt lợn Ngài xơi
Cùng dăm hũ rượu
Nghinh tân tống cựu
Đuổi quỷ trừ ma
Đánh bọn gian tà
Cứu dùm dương thế
Cộng gian phải bể
Giặc Hán phải tiêu
Thần cám ơn nhiều
Ngọc hoàng linh hiển…
Vợ thần lên tiếng
Qua xì - mát - phôn
Nhắn: Táo liệu hồn
Hãy về cho kịp
Ba mươi là dịp
Cúng đón giao thừa
Bái bai là vừa
Ngọc hoàng vạn tuế
Vạn vạn tuế…
Thần xin chẩu…
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