
 

 

 

    SỚ TÁO QUÂN  

 

       
 
    Năm hết tết đến            

    Tháng chạp hăm ba 

    Phong tục gọi là 

    Tiễn đưa ông táo 

    Lên trời báo cáo 

    Chuyện của thế gian 

Cho ngài Ngọc Hoàng 

Ở nơi thượng giới 

Thần đây đi tới 

Bằng cá chép vàng 

Cà rịch cà tang 

Mất ba bốn tiếng 

Lúc vợ đưa tiễn 

Nàng có dặn lời 

Chớ có ham chơi 

Mau nhớ quay về 

Dưới nơi trần thế… 

    

     Thần nay xin kể 

    Tình hình năm châu  

    Anh quốc nhức đầu 

    Ở hay exit 

    Nhiều năm khắng khít 

    Cùng với liên Âu       

    Đã hứa cùng nhau       

    Làm ăn buốn bán 

    Bỗng dưng chán ngán 

    Nên đòi rút ra        

    Lắm chuyện rầy ra 

    Vẫn chưa giải quyết…  

    Trận chiến quyết liệt       

    Trên đất Syria 



    Gần chục năm qua 

    Chưa vào đoạn kết 

    Trung đông càng bết 

    Đứng đầu I răng 

    Tình thế rất căng 

    Kỳ kèo với Mỹ       

    Vì kho vũ khí  

    Nguyên tử chưa ngưng 

    Mỹ quyết không ngừng 

    Thi hành cấm vận 

    Dân I rắc giận 

    Xuống đường biểu tình 

    Khói lửa lung linh 

    Mịt mù phố xá 

    Chuyện này chẳng lạ       

    Xứ Israel 

    Nhiều bận lắm phen 

    Lãnh nhiều hỏa tiễn  

    Ăn miếng trả miếng 

    Từ Palestin 

    Phóng đạn tung mìn  

    Chết người vô tội… 

 

    Đường đi sai lối  

    Venezuela 

    Quỷ bắt ma tha 

    Bần dân đói khổ 

    Quốc hội phán bổ 

    Cho Guaido 

    Thay Maduro 

    Lên làm tổng thống 

    Thế giới nhanh chóng  

    Ủng hộ tối đa 

Guaido mới là 

Chính danh lãnh đạo 

Chờ xem con tạo 

Xoay vần ra sao       

 Xã nghĩa đổ nhào  

Nơi miền Trung Mỹ… 

 

Không xa mấy tí  

Bolivia 

Biến cố xảy ra 

Lật nhào chính phủ  

Tổng thống xin trú  

Xứ Mễ Tây Cơ 



Dân chúng phất cờ 

Tự do dân chủ… 

 

Vẫn chuyện chưa cũ 

Thần xin ráp po  

Rất đỗi gay go 

Nội nước Mỹ 

Thần còn nhớ kỹ 

Hơn ba năm nay 

Kể từ cái ngày 

Tổng Trâm nhậm chức 

Lắm điều phiền phức 

Liên tục xảy ra 

Dân chủ chính là  

Gây ra cớ sự 

Mồm to mép bự 

Đàn hặc tổng Trâm 

Pelosi hầm hầm  

Mang ra đấu tố 

Cuối cùng bị hố 

Chẳng có chuyện Nga 

Can thiệp tà tà 

Năm xưa bầu bán… 

 

Vẫn còn chưa chán 

Dựng kẻ thổi còi 

Dàn cảnh dễ lòi 

Ăn gian nói dối 

Adam mở lối 

Thao túng nghị trường 

Ấy là chủ trương  

Con lừa dân chủ 

Bằng cớ không đủ 

Nhân chứng vu vơ 

Còi thổi bâng quơ 

Đánh lừa quần chúng 

Lại còn thao túng 

Bởi bọn truyền thông 

Có nói thành không 

Biến không thành có 

Nghề nghiệp méo mó 

Tán tận lương tâm 

Đúng lũ chết bầm 

Truyền thông thổ tả… 

 

Tổng Trâm vất vả 



Chống đỡ tứ phương 

Thực hiện đúng đường  

Cứu nguy nước Mỹ 

Lắm điều hoan hỉ 

Kinh tế gia tăng 

Thất nghiệp ít dần 

Lại còn giảm thuế 

Chứng khoán phải kể 

Toàn là màu xanh 

Dân chủ ghét ganh 

Tìm đường phá thối… 

 

Đảng lừa chày cối 

Xúi giục di dân 

Nước xa nước gần 

Tràn qua biên giới 

Biên phòng chới với 

Ngăn chận tứ bề 

Quốc hội ngủ mê 

Tường xây ngăn cản 

Nhìn vô thấy nản 

Bốn mụ mặt ngầu 

Mắt xịt da nâu 

Gọi là Xí Quách (Squad) 

Miệng mồm toang toác 

Chửi bới tứ tung 

Giống bốn mụ khùng 

Lên cơn điên loạn 

Dân chủ quờ quạng 

Luật lệ chẳng bàn 

Nói dối ăn gian 

Chỉ lo đánh đấm 

Lời chua như dấm 

Mụ Pelosi 

Hai gã mặt chì 

Nadler và Schiff  

Sự thật bưng bít 

Tạo kẻ thổi còi 

Màn kịch khó coi 

Tư biên tự diễn 

Quả là vi hiến 

Hành động bất minh 

Chuông mỏ xập xình 

Khác chi tuồng hát… 

 

Mưu đồ tan nát 



Lão Tập Cận Bình 

Dàn trận âm binh 

“Tiền” ra biên giới 

Lập đồn lũy mới 

Trên khắp năm châu 

Phi Mỹ Á Âu 

Vành đai tơ lụa 

Triết thuyết nhầy nhụa 

Viện Khổng khắp nơi 

Che mắt mọi người  

Để làm gián điệp 

Gặp Trâm thứ thiệt 

Vạch mặt chỉ tên 

Đập kỹ đánh bền 

Mở màn thương chiến 

Không lùi chỉ tiến 

Tiền thuế gia tăng 

Cơ xưởng rút dần 

Ra ngoài đại lục   

Dân Tàu lục tục 

Lũ lượt về quê 

Trở lại đúng nghề 

Mò cua bắt ốc 

Lại còn cú sốc 

Công ty Hoa Vi 

Bị cấm chỉ vì  

Máy cài gián điệp 

Vào nằm với rệp 

Mụ Mạnh Vãn Châu 

Sắp sửa qua hầu 

Các quan tòa Mỹ… 

 

Hơn hai thập kỷ 

Tràn lấn biển đông 

Đắp đảo vòng vòng 

Bao vây hải lộ 

Tàu bè lố nhố 

Gây hấn tứ tung 

Đặc biệt trong vùng 

Biển đông nước Việt  

Bọn Tàu chết tiệt 

Tàu lớn thả neo       

 Đến ba bốn lèo 

Bãi sâu Tư Chính 

Việt cộng câm nín 

Khiếp sợ quan thầy 



Cờ đỏ trao tay 

Xúi dân đánh giặc… 

 

Việt Nam nổi bật 

Nhóm lửa đốt lò  

Cả lũ quan to 

Đi vào nằm ấp 

Lắm điều bất cập 

Cướp đất giết dân 

Súng nổ đạn văng 

Đồng Tâm loang máu 

Một lòng tranh đấu 

Giữ đất giữ làng 

Chúng giết dã man 

Người dân vô tội… 

 

Tình hình nóng hổi 

Bên xứ Hồng Kông 

Từ hạ sang đông 

Xuống đường phản đối 

Đả đảo đường lối 

Cai trị của Tàu 

Ra tay tóm thâu 

Tự do dân chủ 

Tập Bình thua đủ 

Bầu cử Đài Loan 

Kết quả rõ ràng 

Bà Văn đắc thắng… 

  

Lại còn tin nhắn   

Có chuyện mới đây 

Rõ như ban ngày ngày 

Liên quan đến Mỹ 

Thần nhớ rất kỹ 

Tháng mười năm qua 

Trùm Al – Qaeda 

Đã vào cõi chết 

Vẫn còn chưa hết 

Lãnh tụ Iran  

Vấy máu ăn phần 

Xúi dân Iraq  

Biểu tình phá phách 

Đục vách phá tường       

 Nổi lửa tứ phương        

 Vào tòa đại sứ 

Quyết không dung thứ 



Hành động bất lương 

Nên giáng tai ương 

Lên đầu lãnh tụ 

Đó chính là vụ 

Soleimani 

Banh xác tức thì 

Bên thành Baghdad  

Khác nào bị tát 

Nên quyết trả thù 

Chờ đêm tối mù 

Phóng ra hỏa tiễn… 

 

Chuyện ngu nổi tiếng 

Vào cuối năm Tây 

Ăn trúng thịt cầy 

Tự mình rước nạn 

Em xi nọc ngạn 

Mồm mép ba hoa 

                                     Nói tổng Trâm là 

Một tên bạo chúa 

    Miệng la tay múa 

    Nước Mỹ bất an 

Dân chúng lên đàng 

Tìm đường tị nạn 

Chạy sang nước bạn 

Xứ Canada 

Vừa đến nơi là 

Rụng tai sứt ngón 

Thần xin ngả nón 

Chào bác ngạn nùn  

Ăn nói lung tung 

Hết đường sang Mỹ… 

  

    Giờ thần hoan hỉ 

Báo cáo chuyện nhà 

Xin điểm qua loa  

Tình hình sinh hoạt 

Nhiều người đồng loạt 

Hưởng ứng tham gia 

Đại hội gọi là 

Mùa thu hội ngộ 

Montreal thành phố 

Chào đón mọi người  

Rộn rã tiếng cười 

Tưng bừng văn nghệ 

Công đầu đáng kể 



Sỹ Thực họ Trương 

Cùng một cô nường 

Tên Bùi Thắng Lợi 

Còn hẹn năm tới 

Tiếp tục ra khơi 

Thỏa chí ăn chơi 

Miền đông nước Mỹ… 

 

Điểm qua một tí 

Trang mạng diễn đàn 

Mấy chục ngàn trang 

Đọc hoài không hết 

Từ các cây viết 

Thái Lĩnh, Huyền Anh 

Tên ghi rành rành 

Thiên Hương từ Úc 

Chịu khó cung cúc  

Có bác Phong Châu 

Cứ tiếp nối nhau 

“Bạn Mình Thư Gởi” 

Nhiều vần thơ mới 

Ý lạ lời hay 

Là của vị thầy 

Tên Trần Vấn Lệ 

Rất là đáng nể 

Giáo sư Bửu Biền 

Lịch sử khảo biên 

Nhiều bài giá trị 

Còn nhiều anh chị 

Thần chẳng nhớ tên 

Xin được cảm phiền 

Nhận lời xin lỗi… 

 

Dù không rảnh rổi 

Nhưng vẫn chăm lo 

Nơi chốn hẹn hò 

Anhđào.org 

Gọi tên rành rọt 

Đức Phạm nhà ta 

Nơi xuất thân là 

Trường Trần Hưng Đạo… 

 

Đi vòng một dạo 

Điểm tin vài nơi 

Nghe tiếng gọi mời  

Mua quà sắm tết  



Năm lợn sắp hết 

 Niên chuột sẽ về 

Thư gửi rủ rê 

Củi Ngo họp mặt 

Tinh thân mãi chặt 

Thành phố Houston 

Đất ấm tình nồng 

Bùi Xuân Hưng Đạo… 

 

Thần đây từ dạo 

Bảy mấy tuổi già 

Quên đến tối đa 

Nhiều điều lắm chuyện 

Hôm nay nhân tiện  

Xin ngài thứ tha 

Chớ trách thần là 

Nhớ sau quên trước… 

 

Trước khi lùi bước 

Quay gót về trần 

Thần xin ân cần 

Chúc cho Thượng đế 

Tráng kiện thân thể 

Mạnh khỏe tâm hồn 

Năm chuột kết hôn 

Với vài cô nữa 

Mỗi người một bữa 

Sửa túi nâng khăn 

Tắm rửa vài lần 

Bôi dầu thớm phức 

Xứng danh bậc nhứt 

Đại đế Thiên hoàng 

Để chốn trần gian 

Thảy đều khiếp sợ… 

 

Giờ thần xin trở 

Lại chốn trần gian 

Bái bai Ngọc hoàng 

Sang năm tái ngộ… 

Hô hô hô 

 

Táo Anh Đào 
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