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SỚ TÁO QUÂN 2021 

UYÊN HẠNH 

  

Khải tấu Thượng Đế 

Tháng chạp hăm ba 

Canh Tý sắp qua 

Tân Sửu sắp đến 

Úc Châu cõi thế 

Trực chỉ Thiên Đình 

Táo trình tự sự 

  

Suốt một năm qua 

Cô Vít can qua 

Năm châu bốn bể   

Đại dịch Tàu Cộng 

Vũ Hán gọi tên 

Cô Vít Nai Tin (COVID-19) 

Chưa… “khai hộ tịch”! 

Tràn lan đại dịch 

Khắp cửa khắp nhà                               

Hai trăm quốc gia   

Lây nhiễm lan ra 

Có trên trăm triệu (105,137,224 người bị nhiễm - 4/1/2021) 

Thiệt mạng mất tiêu 

Trên hơn hai triệu (2,284,340 người chết - 4/1/2021) 
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Đợt đầu lây nhiễm 

Cao điểm tháng Ba (3/2020) 

Tại nhiều quốc gia 

lock down sinh hoạt 

Phi trường đóng cửa 

Máy bay nằm yên 

Biên giới chận liền 

Không cho đi lại 

Người dân tích trử 

Cơm gạo trong nhà 

Bó gối nhìn ra 

Chẳng còn gần xa 

Đi đi lại lại 

Xăng rẻ xe rảnh 

Chẳng dám đi đâu 

Một ngày mấy chầu 

Uống ăn mệt nghỉ 

Đàn bà tăng ký 

Đàn ông điếc tai 

Thất nghiệp dài dài 

Shoping then cài 

Tiệm ăn đóng cửa 

Sinh hoạt đình trệ 

Kinh tế tổn hao 

Uống rượu tăng cao 

Bạo hành trầm cảm 

  

Đợt hai phát tán 

Trước Giáng Sinh về (2020) 

Tốc độ ê hề 

Nhanh thời chóng mặt! 

Hoa Kỳ số một 

Ấn Độ số hai 

Brazil thứ ba 

Russia số 4 

UK, Pháp, Ý 

Cùng Tây Ban Nha 

Thổ, Đức ui cha 

Top Ten chiếm ngự 

Các nước liền bèn 

Chế ngay thuốc chống 

Dẫn đầu 2 thứ 
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Pfizer, Oxford (Pfizer BioNTech và Oxford Astrazeneca) 

Thế giới vừa cho 

Vaccine tiêm chủng (Dec 2020) 

                                               

Tạm trình tự sự 

Cô Vít Nai tin 

Tiếp sớ, Thần xin 

Một đường khải tấu 

Câu chuyện bầu cử 

Ở xứ Hoa Kỳ 

Không thiếu dị kỳ 

Ba Đình Hà Nội 

Trước khi kể tội 

Đại Hội Mười Ba 

Bầu cử Đảng ta 

Rối ren lắm chuyện 

Thần xin trở lại 

Cái chuyện thiên tai 

Trung Quốc bi ai 

Thiên tai trù dập 

Trường Giang, Tam Hiệp 

Bao nhiêu con đập 

Vỡ, nứt, nước òa 

Trung Cộng hùng hồn 

Tam Hiệp trường tồn 

Ngàn năm trụ vững (1000 năm) 

Để rồi hạ xuống 

Chỉ còn 500 

Rồi đến 300 

Sau cùng năm chục (50 năm) 

Bấy giờ Tam Hiệp 

Bị nứt nhiều nơi 

Sức ép tơi bời 

Có chiều bị vỡ 

Nếu không xả lủ 

Thật khó cầm hơi 

Nhưng chuyện đau lòng 

Là việc âm thầm 

Ban đêm xả lủ 

Bảy cửa mở ào 

Cuồn cuộn nước trào 

Xả không báo trước 

Dân vùng Dương Tử 
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Bị lủ cuốn trôi 

Mất tích ôi thôi 

Vẫn chưa có số 

Mùa màng nhà cửa 

Lủ cuốn tơi bời 

Đảo ngược đất trời 

Tan hoang mất hết 

Trên ngàn người chết 

Thật đáng thương thay! 

Độc chiêu kinh tởm 

Quan chức Ba Tàu 

Trước khi xả lủ 

Lên ngay kế hoạnh 

Hàng triệu tấn gạo 

Quan lén mua về 

Sau khi xả lủ 

Bán, dân mua về 

Giá cao cắt cổ 

Cả đời họ Tập 

Ông cha dạy rằng 

Chỉ cần gian manh 

Chú tâm trục lợi 

Không gì phải đợi 

Đạo đức ở đời 

Bán không được bạc 

  

Vụ đập Tam Hiệp 

Dân Tàu ào qua 

Việt Nam đất ta 

Dân tình thống khổ 

Cầm quyền Hà Nội 

Đã “vội” loan tin 

Biên giới đóng liền 

Nhưng bọn tham tiền 

Quyền cao chức trọng 

Che mắt bịt họng 

Lén mở cửa sau 

Cho mấy anh Tàu 

Trốn vào đất Việt 

Nhập lậu 10 ngàn (Trên 10.000 người) 

“Định cư”, nhận vàng! 

Hầu bao rổn rảng 
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Chuyện Cúm Vũ Hán 

Ở bên Úc Châu 

Khoảng giữa năm rồi 

Nước Úc khởi đầu 

Cùng 18 nước (Âu Châu) 

Bắt tay hợp tác 

Điều tra gốc gác 

Con cúm Tàu Phù 

Đã bay vù vù 

Tuôn vào thế giới 

Trung Cộng chối tội 

Giận tím gan phèo 

Hủy bỏ giao kèo 

Thịt bò của Úc 

Vẫn chưa hết tức 

Khuyến cáo dân Tàu 

Hãy thôi mau mau 

Không du lịch Úc 

Thủ tướng Nước Úc 

Tuyên bố thẳng thừng 

Áp lực của Tàu 

Úc đây chẳng ngán 

  

Muôn tâu Thượng Đế 

Chuyện anh Ba Tàu 

Nói tới năm sau 

Cũng chưa hết chuyện 

 Khải trình trước Điện 

Vài tin đáng mừng 

Danh tiếng lẫy lừng 

Của dòng chiến sĩ 

Quân Lực Cộng Hoà 

Nước Việt Nam ta 

Ở xứ Cờ Hoa 

Thiếu Tướng Xuân Việt 

Dòng dõi họ Lương 

Đặc trách Biển Đông 

Đương kim Tư Lệnh 

Hoa Kỳ tại Nhật 

Chuẩn Tướng họ Châu 

Tên là Lập Thể 

Tư Lệnh bề thế 
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Lực lượng Vệ Binh 

Liên bang Hoa Kỳ 

  

Bầu cử ở Mỹ 

Gần cuối năm này (Nov 2020) 

Kết quả cho hay (06/01/2021) 

Biden đắc cử 

Tổng Thống tiền nhiệm 

Ông Donald Trump 

Rời khỏi Bạch Cung 

Bàn giao êm đẹp (20/01/2021) 

  

Biden thắng cử 

Sự thật thế nào 

Sự thật… nàm thao 

Táo không được rõ 

Gian lận bầu cử 

Chưa biết thực hư 

Thần có to gan 

Cũng chưa dám tấu 

  

Vài chuyện ly kỳ 

Thần nghe lỏm được: 

Tình báo không gian 

Khui chuyện lang bang 

Ý, Đức những màn 

Như là ảo thuật 

Các máy đếm phiếu 

Dominion 

Tẩu tán đi tiêu 

Cho vào phiếu mới! 

Dân Chủ thẳng tới 

Thay vì Cộng Hòa 

Thật giỏi làm trò 

Hí trường chính trị 

Giả thuyết rò rỉ: 

Bầu cử xứ này 

Trung Cộng nhúng tay 

Và.. Thế Lực Ngầm 

Âm thầm… “can thiệp” 

 Không biết nói thiệt 

Hay chỉ nói chơi 
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Dân Chủ khơi khơi 

Kiếm thêm mớ phiếu 

Người chết mấy đời (150.000) 

“Sống dậy” đi bầu 

Di dân nhập lậu 

Nhận phiếu đi bầu 

Và chuyện li kỳ 

Thật là hi hữu 

Hơn bốn hai ngàn 

Người dân nước Mỹ 

Bầu hai ba lần 

Nghe mà tảng thần 

Như phim kinh dị! 

  

Suốt hai tháng nay (Dec 2020 & Jan 2021) 

Sôi động quá tay 

Tin bay ào ào 

Nóng như tên lửa: 

Nào Tu Chính Án 

Mang số 12 

Áp dụng đánh ngay 

Chận đường gian lận 

Rồi chuyện Laptop 

Của bà Nancy (Chủ Tịch Quốc Hội Nancy Pelosi) 

Mở cửa đường đi 

“Kho tàng” giải mật 

Thư từ hợp tác 

Và Thế Lực Ngầm 

Những chuyện thâm trầm 

Hí trường chính trị 

Bà Pelosi 

Xuất chiêu tức thì 

Nêu Tu Chính Án 

Mang số 25 

“Truất phế” ông Trump 

Chận đường “bật mí”  

Biden bệ vệ 

Chễm chệ lên ngôi (NK 2021-2025) 

Dân Chủ ôi thôi 

Vui mừng mở hội 

  

Nhìn lui cục diện 

Bốn năm vừa qua (NK 2016-2020) 
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Tổng Thống Cờ Hoa 

Chỉ nói ba hoa 

Hay là quá giỏi: 

Thứ nhất đạt được 

Hiệp định hòa bình 

Một mình 5 cái. 

Thứ 2 dẹp được 

Cái tên Chí Phèo 

Bên Bắc Triều Tiên 

Tránh cho thế giới 

Chiến tranh Hạt nhân. 

Sau lần đến vụ 

Đòi hỏi Âu Châu 

Trong Khối NATO 

Tuân thủ đóng góp 

Trách nhiệm quốc phòng 

Đúng 2 phần trăm 

Như trong Hiệp Định 

Không chỉ nước Mỹ 

Cứ phải còng lưng 

Bưng tiền đóng góp. 

Nhìn rõ mặt trái 

Hiệp Định Paris 

Biến đổi khí hậu 

Đình chỉ tức thì 

Cái màn hợp tác 

Giúp cho nước Mỹ 

Thoát được nguy cơ 

Dựng lại cơ đồ 

Than và dầu khí 

Giảm nạn thất nghiệp 

Xác thực “Phép mầu” 

Như Dân Chủ nói. 

  

Vì Cúm Vũ Hán 

Trump cho đóng cửa 

Dịch vụ với Tàu. 

Đốc thúc chế mau 

Vắt xin chống cúm 

Chỉ 12 tháng 

Vaccine làm xong 

Như dân ước mong 

Thật là đáng trọng! 

Tái xây sức mạnh 
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Quân đội Hoa kỳ 

Kiềm chế tánh ngông 

Trên vùng Biển Đông 

Của tên họ Tập. 
  

Công nhận chính thức 

Jerusalem 

Của Israel 

Không để lèm nhèm 

Chuyển ngay Đại sứ. 

Tiêu diệt thành công 

Khủng bố ISIS. 

Loại bỏ tên trùm 

Hồi Giáo khét tiếng 

Soleimani. (Qasem Soleimani) 

Kêu gọi chấm dứt 

Áp bức tôn giáo. 

Đưa về lại Mỹ 

Hàng trăm doanh nghiệp 

Thoát khỏi mưu đồ 

Gián điệp mưu mô 

Của tên Trung Quốc. 

Thu nhập bình quân 

Đầu người cao nhất (kể từ năm 1967) 

Giúp công dân Mỹ 

Nhận thuế khấu trừ 

Tăng gần gấp đôi. 

  

Khải tấu Ngọc Hoàng 

Câu chuyện thật xoàng 

Bầu ma cử quỷ 

Ba Đình Hà Nội 

Cái tội lèm nhèm 

Điều lệ Đảng ra 

Đã được sửa qua 

Chỉ 2 Nhiệm Kỳ 

Trọng vẫn mặt lỳ 

Hết 2 nhiệm kỳ 

Ỳ ra…”ứng cử”!  

Trước ngày bầu cử 

Đại Hội 13 

Lú ta tung ra 

Một đòn ấu trỉ 

Đưa Trần Quốc Vượng 
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Tranh Tổng Bí Thư 

Lú… “tạo phép mầu” 

Lú… lên kề hoạch 

Quốc Vượng thật rầu 

Kết quả phiếu bầu 

Sao mà quá ít! 

“Mất toi” Quốc Vượng 

Chẳng có ai thay!? 

Thôi thì ta đây 

Đích danh Trọng Lú 

Chiếu Điều Lệ Đảng 

Thêm nhiệm kỳ ba 

Hy sinh thân già 

Thiệt là.. cao cả! 

Thảm thương Trọng Lú 

Khú đế tuổi già 

Đột quỵ vừa qua 

Mà phải bôn ba 

“Sống vì…Tổ Quốc” !? 

Người dân nói nhỏ 

Để nghe thôi mà: 

“77 tuổi già 

Thân tàn như ma 

Vẫn cứ theo đà 

Gian tham hốt bạc!” 

  

Một tin nóng hổi 

Vừa thổi vừa ăn 

Ba Tàu gian manh 

Bán Vaccine giả 

Thiệt là không tưởng 

Rúng động trời xanh 

Thật quá lưu manh 

Không tàm không quý! 

  

Ở tại Miến Điện (Myanmar) 

Quân đội chủ trì 

Lật đổ tức thì 

Chính phủ tại vì, 

Bắt đem đi Bà 

Aung San Suu Kyi 

Dân chúng phản đối 

G7 tuyên bố 

Quan điểm của mình 
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Chống việc quân binh 

Đứng lên đảo chánh 

Trung Cộng bác bỏ 

Đã nhúng tay vào (!?) 

  

Tình hình thế giới 

Hiện vẫn sục sôi 

Kích động cao lời 

Khàn hơi khẩn tấu 

Gập mình Thần khấu 

Chúc phúc Ngọc Hoàng 

Thánh thể an khang 

Vạn niên giai lão 

Cuốn sớ thần kiếu 

Bye bye Thần chào 

Cá Chép Thần theo 

Hướng về dưới Thế 

Đón xuân hớn hở 

Hoa nở đủ màu 

Thơm tỏa muôn phương 

Tình thương bất diệt 

  

  

UYÊN HẠNH 
Tháng Chạp Hăm Ba 

Năm Canh Tý – 4/1/2021 

Nguồn: http://www.vawansw.org.au/index.php/van-tho/van-tho-nhac/1676-

so-tao-quan-2021 
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