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SỚ TÁO QUÂN 2020. 
 

 
 

Muôn tâu Thương đế 

Kỷ hợi sắp qua 
Canh Tý sắp đến 

Hăm ba tháng chạp 

Năm nào cũng vậy 
Thần Táo "Thị Hồng" 

Thơ viết không thông 
Nơi chốn Thiên Đình 

Khấu đầu thủ lễ. 

Thần chúc Thượng Đế 
Muôn sự vạn an. 

Phúc tràn Đông Hải 
Lộc phủ Nam Sơn 

 

 
 

Thần cũng "Xin Chúc". 
Trên mọi "Diễn Đàn". 

Người người vui trẻ. 
Sức khỏe dồi dào. 
Gia đạo bằng an. 

Hạnh phúc ngập tràn. 
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Thần xin khải bẩm. 
Khấn tấu Ngọc Hoàng. 

Thần đây Táo Nữ. 
Hậu duệ Cha Ông 

VIỆT NAM CỘNG HÒA 
 

 
 

Kính trình sự việc  
Ở dưới trần gian  

Thế giới một vòng 

Tình hình nói chung 
 

Trước tiên giặc Tàu 

Lượn Bãi Tư Chính 

Dọc ngang ngang dọc 

Hết mấy tháng trời 
Tên Cờ Lờ Mờ 

Bám riêt trên bờ 

Xúi dân ra khơi 

Chống giặc với cờ 
 

Riêng bà phát ngôn 

Của Bộ Ngoại Giao 

Lê Thị Thu Hằng 

Hát bài quan ngại 
Với đại ca Tàu 

Nghe mà phát chán 

Bầy đàn nô "Hán" 

Hèn giặc ác dân 

Kính mong Thượng đế 

Giủ sổ đám này 

Chết toi chết tiệt 
Cho dân nước Việt 
Đở bớt phận bèo 

Vì thằng Cộng sản 

Đàn em đàn anh ( Việt -trung) 
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Qua chuyện Phương Tây 

Thần xin khải tấu 

Cái Công Ten nơ (Container) 

Với ba chín xác 

Cứng đơ vì lạnh 

Rúng động nước Anh 

Thật là thảm khốc 

Chết tức chết tưởi 

Vì nạn buôn người 
Kế đến nước Mỹ, 

Thời tổng thống Trump 
“Nước Mỹ trên hết” 
Gặp nhiều thị phi. 

Vì mụ phù thuỷ 
Nancy Pê-lô Si 

Và đám dân chủ 
Quậy tưng nước Mỹ 

Tìm cách hạ bệ 

Ông Đô Na Trăm ( Donald Trump) 
Nhưng bị phản thùng 

Càng làm càng thúi 
Bị Trăm (Trump) thấu cấy 

Lật ngược thế cờ 

Phù thuỷ tịt ngòi 
Câu giờ luận tội 

 

Bây giờ thần báo 

Đến chuyện Việt gian 

Bưng bô cộng sản 

Ở bang Ca Li 

Là tên Hoàng Kiều 

Và thằng luật sư 

Tên gọi Duy Hùng ( Hoàng Duy Hùng) 

Cánh tay của cộng 

Tắc kè núp bóng 

Hùa với con hoang 
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Phát Bùi, Tài Đỗ.. 
Quậy nát cộng đồng 

Đồng hương phẩn nộ 

Một bọn hoà hợp 

Tiếp tay búa liềm 

Lũng đoạn Việt kiều 

Ở xứ cờ hoa. 

Cầu mong thượng hoàng 

Sai người xuống trãm 

Bốn đứa hung tàn 

Để chúng tan hàng 

Không còn phá đám 
 

Tới đây thần tiếp  

Nước Úc cuối năm 

Thần lửa viếng thăm 

Kinh hoàng thế giới 

Hàng triệu muôn loài 
Bị cơn cháy rừng 

Thiêu sống thành than. 
Tới nay thần hoả 

Vẩn còn thịnh nộ 

Nửa tỉ động vật 
Hàng triệu chuột túi (Kanguru) 

Tám ngàn  Koa-la (Gấu Koala) 

Thần hoả không tha 
 

Chuyện người tạm hết 
Năm sau thần tiếp 

Bây giờ xứ Việt 
Nữ hoàng Kim Ngân ( Nguyễn Thị Kim Ngân-chủ tịch QH) 

Ngoài một phái đoàn 
Nhân chuyến thăm Hàn ( Nam Hàn) 

Chở thêm chín mạng 

Nhập lậu nước bạn 
Mọi người lời cạn 

Vì Ngân nông cạn 
Bất chấp quốc sĩ 

Nên người khinh bỉ 
 

Kể tiếp Đồng Tâm 

Chế độ bất lương 

Một phường man rợ 

Hơn ngàn cơ động 

Khi màn đêm xuống 
 

Tấn công vào nhà 

Bắn chết ông già 

Sáu mươi tuổi đảng 

Đó là cụ Kình 

Người làng Đồng Tâm 

Kinh hoàng thế gian 
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Thập phương cúng bái 
Khấn vái Đất Trời 

Thượng Đế xét soi 
Truyền ông Thiên Lôi 

Trị bọn chết toi 
Choảng chúng một búa 

Đi đời cả lũ 

Quỷ dữ ác ma 

Tham quan vô lại 

Cộng sản gian tà 

Chém hết không tha 

Nước Việt nở hoa 
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Xin người dân Việt 

Ở khắp ba miền 

Hãy nắm tay nhau 

Đồng thanh lên tiếng 

Tố bọn lạm quyền 

Chà đạp nhân quyền 

Bắt dân, ức hiếp 

Đóng gông nước Việt 
 

Khẩn tâu Thương đế 

Đừng sót đứa nào 

Tùng xẻo hết đám 

Người người yên vui 
 

 
 

Sớ táo đã dài 

Thấn nên kết thúc! 
 

Trước thềm năm mới 

Phơi phới xuân tình 

Kính trình tự sự 

Ngọc Hoàng xét xử 

Thương phận dân lành 

Ra tay diệt nhanh 

Dọn sạch bá đạo 

Không còn Cộng sản 
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Tại nước Việt Nam 

Hết còn lầm than 

Người dân nước Việt 
Táo Thần khẩn thiết 

Kính lạy Ngọc Hoàng 

Rủ chút lòng vàng 

Nhận lời ban phước 
 

Không quên gởi lời 

Chúc một Năm mới 
Người người phấn khởi 
Hạnh phúc an khang 

Sức khỏe bình an 

Cháu con tấn tới 

Chúc một Năm mới 
Trời đất thuận hòa 

Thơm thảo mọi nhà 

Nhà nhà hạnh phúc! 
Táo nữ xin hết. 

Tạm biệt thiên đình. 
Về với hai chồng, 

Vui Tết! Canh Tý 

Với đám chuột nhí 
 

Háp bi nêu dia ( Happy new Year) 

Ngọc Hoàng thượng đế 

Táo nữ Go hôm (go home = nach Hause) 

Ô voa, Bái bai ( Au Revoir = Bye bye = Auf Wiedersehen) 

Si du ờ gen (sea you again =Wir sehen uns wieder ) 
 

Táo Hậu Duệ VNCH Đức Quốc -Nguyễn Thị Hồng 15.1.2020 

Nguồn: http://kimanhl.blogspot.com/2020/01/so-tao-quan-2020.html 
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