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SỚ TÁO QUÂN 

 
Muôn tâu Thượng Đế 
Thần, Táo Việt Nam 
Xưa có giang san 
Có nhà có bếp 
Nhưng cộng khốn kiếp 
Chúng cướp mất đi 
Thần tạm thiên di 
Cờ Hoa tị nạn 
Hăm Ba Tháng Chạp 
Theo lệ, chầu Trời 
Báo cáo chuyện đời 
Vui buồn dâu bể 
 * 
Tâu trình Thượng đế 
Ở nước Cờ Hoa 
Một năm vừa qua 
Biết bao biến động 
Khắp nơi dậy sóng 
Ngó lại kinh hoàng 
Trời lại đa đoan 
Làm nên bão lụt 
Rồi lửa ngun ngút 
Cháy tại Cali 
Và cảnh âm ti 
Ở vùng (Las) Vegas 
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Đang nghe ca hát 
Bỗng đạn vang trời 
Máu thịt tơi bời 
Mấy trăm người chết 
Nhưng kể không hết 
Là chuyện bác Trump 
Ôi qúa thăng trầm 
Từ ông đắc cử 
Biểu tình khắp xứ 
Chống đối um sùm 
Gian trá tùm lum 
Bao lời xấc xược 
Ai người ngang ngược 
Ai kẻ hiền lành 
Đạo đức, lưu manh 
Lòi ra ánh sáng 
Nào là vu sảng 
Trump bị tâm thần 
Chẳng tốt cho dân 
Trên ngai ông Tổng 
Dù rằng lồng lộng 
Thế giới xôn xao 
Thảm đỏ đón chào 
Công du, thăm viếng 
Mỗi nơi Tông đến 
Thắng lợi vô song 
Bằng mặt bằng lòng 
Cùng nhau ký kết 
Và Tông quyền biến 
Mới một năm đầu 
Như có phép mầu 
Thành công lắm việc 
Kinh tế phát triển 
Sửa luật health care 
Đem triệu việc về 
Cho người dân Mỹ 
Tông còn xét kỹ 
Cả việc nhập cư 
Bởi chẳng muốn như 
Châu Âu hiện tại 
Di dân phá hoại 
Vào nước người ta 
Mà bắt chủ nhà 
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Vâng lời theo luật 
Chủ nhà không thuận 
Thì họ biểu tình 
Đập phá thấy kinh 
Giết người, hãm hiếp 
Trump không đón tiếp 
Là đúng hay sai ? 
Hỏi tốt cho ai 
Sao còn chì chiết ? 
Tông làm những việc 
Đã hứa ngày nào 
Không cuội, không tào 
Như nhiều Tông khác 
Ông không khoác lác 
Cũng chẳng ngọt ngào 
Cứ nghĩ thế nào 
Thì ông tweet nấy 
Nhiều người thích vậy 
Ông chẳng nói ngoa 
Chỉ muốn Cờ Hoa 
Thành siêu cường quốc 
Giàu dân mạnh nước 
Thuế má sửa sang 
Cắt giảm, chỉnh trang 
Thiệt là diệu kế 
  * 
Cẩn tâu Thượng Đế 
Chuyện nước Cờ Hoa 
Táo đã trình qua 
Nay tâu chuyệ̣̣̣n ngoại 
Thiệt là qủi quái 
Bè lũ Ba Đình 
Sang Đức rập rình 
Xuân Thanh bắt cóc 
Gabriel hằn học 
Rồi biết tay nha ... 
Ít bữa trôi qua 
Ngoại giao trục xuất ! 
Đảng Hồ tím mật 
Nhưng phải im ru 
Vì tội kếch xù 
Còn kia biên bản 
Đảng nay náo loạn 
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Thanh toán, thanh trừng 
Tham nhũng tưng bừng 
Từ trên xuống dưới 
Đầu dân đảng cưỡi 
Nhà dân đảng chôm 
Tay đảng bịt mồm 
Khổ người lương hảo 
Đảng chuyên nói láo 
Lừa phản muôn dân 
Bán nước, chia phần 
Giàu riêng dòng tộc 
Mặc dân oan khốc 
Kêu chẳng thấu Trời 
Dân than một lời 
Đảng tù mút chỉ ! 
Ai người Quốc sĩ 
Chống đảng cứu nòi 
Đảng lại la nhoi 
Là "Quân Phản Động" 
Với dân, nuốt sống 
Với Chệt, đảng thờ 
Trên khắp cõi bờ 
Chệt xây làng xã 
Dân Việt đánh cá 
Trên biển nước mình 
Chệt sai quân binh 
Đắm thuyền, giết hại 
Đảng hèn, đảng hãi 
Không dám mở lời 
Nhìn Chệt khơi khơi 
Bay qua không phận 
Và chệt xây cất 
Trên đảo Hoàng sa 
Kế hoạch chệt là 
Sinh con đẻ cái 
Chệt còn lấy gái 
Của Việt Nam mình 
Trai Việt bất bình 
Chệt dần chí tử 
Dân nay mệt lử 
Chỉ muốn đảng tàn 
Để được bình an 
Sống đời dung dị 
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Đảng xưa đuổi Mỹ 
Nay lại rước vô 
Rồi đảng tung hô 
Mỹ thơm, Mỹ đẹp 
Sau màn xách dép 
Khen Mỹ phi thường 
Đảng đi một đường 
Xòe tay hành khất 
Đảng lưu manh thật 
Ngọc Hoàng thấy chăng? 
Xin Ngài công bằng 
Phạt cho chúng biến ! 
  * 
Thần xin tâu tiếp 
Chuyện nước Tàu ô 
Chúng là ma cô 
Gian manh hết biết 
Biển Đông chúng chiếm 
Vẽ một lưỡi bò 
Rồi chúng hô to 
Phần này của chệt ! 
Chúng chuyên ăn hiếp 
Mấy nước lân bang 
Phi và Việt Nam 
Ở trong tầm nhắm 
Tông Phi khôn lắm 
Biết giữ nhà mình 
Không như Chí Minh 
Giết dân bán nước 
Chệt đã ngang ngược 
Còn ác vô cùng 
Xúc xiểm, chống lưng 
Cho tên Ủn phị 
Ủn như mất trí 
Ăn nói bất thường 
Ác độc, vô lương 
Khoái hù thích dọa 
Ủn là tai họa 
Cho cả năm châu 
Ủn ác thần sầu 
Giết anh giết chú 
Bao lần Ủn nhứ 
Bom bác Cờ Hoa 
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Này, muốn sập nhà 
Bom đi sẽ biết 
 * 
Thần xin tâu tiếp 
Một chuyện tình yêu 
Miệng thế lắm điều 
Khen chê tận mạng 
Là ở nước Pháp 
Mới có Tông Tông 
Ông lại là chồng 
Của cô giáo cũ 
Từ ngày hoa nụ 
Ông đã yêu bà 
Dù tuổi cách xa 
Hơn ông hai giáp 
Chuyện của tình cảm 
Thuộc về trái tim 
Đố ai đi tìm 
Được lời giải đáp 
Bởi nay Tông Pháp 
Vẫn thiết tha yêu 
Dù tuổi về chiều 
Bà trên sáu chục 
Còn ông hừng hực 
Ở tuổi bốn mươi 
Tình vẫn xinh tươi 
Hài hoà quá thể ... 
  * 
Muôn tâu Thượng Đế 
Xong chuyện người ta 
Giờ đến chuyện nhà 
Xin Ngài soi xét 
Từ khi có Nét 
Ai cũng nhào dzô 
Nào văn nào thơ 
Nào bình nào luận 
Có bài gay cấn 
Có mục tầm ruồng 
Đọc cũng đỡ buồn 
Cho đời tị nạn 
Nhưng rồi cộng sản 
Mướn lũ tay sai 
Lên Nét nằm dài 
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Rình từng hành động 
Ai người chống cộng 
Chúng đập tơi bời 
Nhưng lại vu người 
Đâm lưng chiến sĩ 
Chúng còn "nhất trí" 
Tung hứng với nhau 
Gian dối thần sầu 
Điêu ngoa tuyệt kỷ 
Đổi màn chính tṛi 
Ra chuyện cá nhân 
Tung khắp bàng dân 
Hoả mù dư luận 
Chúng dùng chữ bẩn 
Bôi xấu người ngay 
Chúng nghĩ kiểu này 
Làm người khiếp sợ 
Để chúng một chợ 
Ca tụng đảng Hồ 
Nhưng chúng đâu ngờ 
Đã là chính nghĩa 
Dù không vượng địa 
Vẫn chẳng phai nhoà 
VIỆT NAM CỘNG HÒA 
Vẫn trong nhịp thở 
Cờ vàng vẫn nở 
Trên khắp địa cầu 
"Thiện ác đáo đầu" 
Chúng sao thoát được ! 
Khi mà cả nước 
Già trẻ vùng lên 
Thì chúng chết mềm 
Không còn sức ngáp... 
 * 
Hôm nay tháng Chạp 
Ngay chóc Hăm Ba 
Thần lái Honda 
Về chầu Thượng Đế 
Trên cao chín bệ 
Nghe sớ thần tâu 
Xin Ngài chớ rầu 
Chiện đời dâu bể 
Mà xin Thượng Đế 



8 
 

Trị bọn tham tàn 
Để nước Việt Nam 
Tuyệt nòi Việt cộng 
Giúp cho nòi giống 
Con cháu Rồng Tiên 
Đồng loạt ba miền 
Đứng lên diệt cộng 
Cho dân được sống 
Đúng nghĩa con người 
Việt Nam xinh tươi 
Vững bền, oanh liệt ... 
Trước khi bái biệt 
Thần chúc Ngọc Hoàng 
Năm mới an khang 
Làm tròn chức vụ 
Chuyện buồn năm cũ 
Cho đi với Gà 
Để Chó đến nhà 
Mang niềm vui tới 
Honda đang đợi 
Thần phải lên đàng 
Tạm biệt Ngọc Hoàng 
Năm sau gặp lại..... 
 
 

Tha Hương 
Táo VN tị nạnVC tại nước Cờ Hoa 
 
 
Thiện ác đáo đầu chung hữu báo, 
Chỉ tranh lai tảo dữ lai trì. ” 
(Thiện ác cuối cùng rồi sẽ báo, chỉ còn sớm muộn đó mà 
thôi.) 
 
“Thiện ác đáo đầu chung hữu báo  
Cao phi viễn tẩu dã nan tàng” 
 
Thiện ác rốt cuộc luôn luôn có trả, cao bay xa chạy cũng 
chẳng trốn núp được đâu! 
 
 

www.vietnamvanhien.net 

http://www.vietnamvanhien.net/

