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Muôn tâu Thượng Đế
Thần Táo Cờ Hoa
Tháng Chạp Hăm Ba
Sân Trời phó hội
Trước thềm năm mới
Thần chúc Ngọc Hoàng
Thiên giới vẻ vang
Gia đình hạnh phúc
Để mà có sức
Nghe sớ thần tâu
Mọi chuyện bể dâu
Của miền hạ giới
Đường xa quá đỗi
Chưa tiện máy bay
Cá chép năm nay
Con gầy con mập
Thần đến hơi chậm
Ngọc Hoàng thứ tha
Thưa suốt năm qua
Thần đây bận rộn
Nhiều chuyện bất ổn
Xảy ra khắp nơi
Thần xin rạch ròi
Tâu trình lá sớ
*
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Đầu tiên là ở
Cái xứ Cờ Hoa
Mậu Tuất thực là
Nhiều thay đổi tốt
Trì trệ thoát lốt
Kinh tế tăng cao
Tiền dân thu vào
Nhiều hơn năm trước
Doanh gia, công nghiệp
Phát triển mở mang
Tạo thêm việc làm
Lòng dân phấn khởi
Quốc phòng, quân đội
Đều được chỉnh trang
Giảm thuế nhẹ nhàng
Trung lưu khoái chí
Băng đảng, ma túy
Buôn lậu, giết người
Trồng cấy “cỏ” tươi
Giảm đi cũng bộn
Sau khi chỉnh đốn
Thành thích đưa ra
MS - 13
Lắm tên tù tội
Chuyện trong xã hội
Thường vẫn xảy ra
Đôi lúc quá đà
Làm người thấm mệt
Súng reo người chết
Rừng cháy nhà tiêu
Thiên tai tiêu điều
Nước dâng ngập phố
Gió gào cây đổ
Sập cửa sập nhà
Thiệt hại xảy ra
Vẫn không hề ít
Thêm mớ tin vịt
Của đám truyền thông
Nhắm vào Tông Tông
Tung ra tới tấp
Ngày đêm tràn ngập
Những chú vịt bầu
Chúng nối đuôi nhau
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Miệng kêu cạp cạp
Đôi mợ đi lạc
Vào truyền thông ta
Mỹ Việt đồng ca
Nghe dzui hết sức
Và họ tận lực
Vẽ chú Putin
Đem những quả mìn
To bằng nhãn hiệu
Chôn vào lá phiếu
Để giúp Tông Tông
Cho cuộc thành công
Vào toà Bạch Ốc
Hình như chất độc
Bay ngược trở về
Làm họ tái tê
Lo âu mệt nghỉ
Thêm bà tiến sĩ
Của bịnh tâm thần
Nhảy ra cản chân
Ông Kavanaugh
Bởi ông được chọn
Vào chức quan toà
Của đảng Cộng Hoà
Tối cao pháp viện
Nhưng bà thua kiện
Vì bởi nguyên do
Chứng tích bà cho
Không ai tin nổi
Và việc thay đổi
Bầu cử midterm
Cộng Hoà nhiều hơn
Ghế ngồi Thượng viện
Dân Chủ lại chiếm
Hạ viện chủ trì
Và Pelosi
Đóng vai chủ tịch
Bà này không thích
Ông Tổng Donald
Nên đã tạo ra
Bao điều rắc rối
Làm tường biên giới
Mệt mỏi, nhức đầu
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Tông muốn xây mau
Cho dân hưởng lợi
Và giữ biên giới
Có được an ninh
Và tiếp công trình
Của bao Tông trước
Bỗng nay gió ngược
Họ đổi thay lòng
Chống đối Tông Tông
Lắc đầu quầy quậy
Dù họ vẫn thấy
Dân chịu điêu linh
Tang tóc, bất bình
Do người ở lậu
Ngang nhiên làm ẩu
Biên giới tràn sang
Gây lắm phũ phàng
Cho dân nước Mỹ
Tông thì quyết chí
Bảo vệ dân nhà
Dựng bức tường hoa
Để mà chặn lối
Không cho người tới
Nếu chẳng giấy tờ
Vì xưa đến giờ
Qúa nhiều suy tổn
Công qũy hao tốn
Bởi bọn thời cơ
Gánh nặng vô bờ
Thuốc men cơm áo
Nhân danh nhân đạo
Chà đạp công bằng
Nên Tông muốn rằng
Ngừa đi vấn nạn
Hiểm nguy súng đạn
Của bọn ôm bom
Giết người thật ngon
Rồi hô hành đạo
Nhưng bọn bát nháo
Tham ác, vô tâm
Chẳng bảo vệ dân
Cũng không giữ nước
Ngăn Tông từng bước
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Bài bác xây tường
Lại còn lật lường
Vu Tông kỳ thị
Bảo Tông vô lý
Đạo đức suy mòn
Họ nói họ khôn
Khăng khăng từ chối
Thuế dân cả khối
Tường nọ không chi
Nhưng lại đem đi
Giúp dân nước khác
Sau cuộc bầu bán
Hạ Viện đông thêm
Có bà Muslim
Trong phe Dân Chủ
Bà được dân cử
Đạo luật viết ra
Nhưng lại chu choa
Um sùm chửi tục
Và đòi làm nhục
Hài tội Tông Tông
Làm khắp Cờ Bông
Kẻ vui, người nản
Ai lo vấn nạn
Thì đứng cùng Tông
Vì họ thấy ông
Thật lòng yêu nước
Chớ không hứa trước
Rồi để quên sau
Như kiểu ma đầu
Điêu gian chính trị
*
Chuyện trong nước Mỹ
Thần đã tâu rồi
Bây giờ đến hồi
Chuyện Tông đối ngoại
Cứ như huyền thoại
Những việc Tông làm
Dù mấy gian nan
Cũng rồi thắng lợi
Như chuyện Tông với
Cậu Ủn Bắc Hàn
Bắt tay luận bàn
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Đã vào lịch sử
Chuyển toà đại sứ
Đến đất Sa-lem (Jerusalem)
Những việc cũ mèm
Từ bao Tông trước
Không ai mạnh bước
Cứ để mốc meo
Nay Trump một lèo
Đem ra thực hiện
Chẳng ngại cải tiến
Nước mạnh dân giàu
Để với năm châu
Hàng đầu thế giới
Tông đã cùng với
Nước Pháp nước Anh
Dội bom tan tành
Sarin hóa chất
Diệt lò sản xuất
Ở Syria
Thật tuyệt nữa là
Chiến tranh thương mại
Trump cầm lưỡi hái
Chém mọi mặt hàng
Thế giới bàng hoàng
Nhìn Trump wính Tập
Roi thần tới tấp
Giáng xuống từng giờ
Làm Tập mệt phờ
Thua đau, thua đậm
Đôi hia bảy dặm
Tông cứ uy nghi
Từng bước Tông đi
Rung rinh trái đất
Và chuyện mới nhất
Tại Canada
Trump nhờ bắt bà
Hua-wei giám đốc
Viễn thông Tàu cộng
Tên Mạnh Vãn Chu
Tội trạng kếch xù
Dối gian thương mại
Vi phạm sai trái
Lệnh cấm bán hàng
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Sang xứ Iran
Viễn thông thiết bị
Tội này với Mỹ
Không nhỏ đâu nha
Ngoài chính trị ra
Tin vui tình sử
Nước Anh hoàng tử
Là cậu Harry
Cô dâu vu quy
Meghan, Mỹ quốc
Tiền duyên định trước
Hoàng tử và nàng
Và một ngày vàng
Linh đình hôn lễ
Muôn tâu Thượng đế
Thần đã trình xong
Chuyện một năm ròng
Nơi thần tị nạn
*
Trở về nguyên quán
Là nước Việt Nam
Khải tấu Ngọc Hoàng
Đôi điều quan trọng
Cái giống Việt cộng
Gian ác quá Trời
Có kể bao lời
Cũng không thể hết
Trần Đại Quang chết
Cũng chả nhằm nhò
Phú Trọng lắm trò
Ác hơn Quang chứ
Cộng chết cả lũ
Mới có đổi thay
Mới trở lại ngày
Sông tươi núi đẹp
Cộng Việt cùm kẹp
Cướp trắng mọi nơi
Cướp dân bao đời
Ruộng vườn nhà đất
Rồi chúng dâng tất
Cho lũ cộng Tàu
Mặc nước dân đau
-7-

Nguy cơ Hán hóa
Cộng Việt gieo họa
Khắp Bắc Trung Nam
Dân chúng lầm than
Từ quê tới phố
Cộng Tàu lố nhố
Khắp nước, khắp nơi
Chúng như ông Trời
Coi thường dân Việt
Cộng Tàu hà hiếp
Cộng Việt góp tay
Người dân hôm nay
Lạc loài cùng khốn
Tuổi trẻ rường cột
Của nước dân nhà
Gánh vác sơn hà
Tương lai tổ quốc
Thay vì họ được
Rèn trí luyện thân
Để họ góp phần
Giữ gìn sông núi
Nhưng cộng lừa dối
Mọi lớp hoa niên
Để họ yếu hèn
Ăn chơi, nhu nhược
Ai lòng yêu nước
Cộng diệt, cộng trừ
Kế độc chẳng từ
Cu mồi cộng bẫy
Thế là từ đấy
Giết chết niềm tin
Quật khởi, mộng chìm
Vào trong biển cả
Để nhìn “tàu lạ”
Bắn giết dân chài
Để nhìn nước ngoài
Cộng mua bãi đáp
Để nhìn một đám
Cậu ấm, cô chiêu
Áo đỏ khăn điều
Nước ngoài du học
Con dân lăn lóc
Vực thẳm bờ cao
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Cộng xô họ vào
Cuộc đời nô lệ
Đặc khu kinh tế
Là Bắc Vân Phong
Phú Quốc biển trong
Vân Đồn quần đảo
Cộng cho thuê ráo
Chín chín năm trường
Thế là hết đường
Bảo toàn sông núi
Người dân hờn tủi
Khổ nhục khôn cùng
Vườn rau Lộc Hưng
Mới đây cộng cướp
Luống khoai gốc mướp
Ngọn cải cây cà
Hai trăm nóc nhà
Tan tành vụn vỡ
Trẻ không nơi ở
Già chẳng chỗ nằm
Những chiều cuối năm
Khổ nào hơn thế
Thương binh tàn phế
Già cả, yếu đau
Bạc trắng mái đầu
Cướp là vẫn cướp
Cộng không có được
Một chút lương tâm
Thua cả thú cầm
Một bày vô loại
Không cần phải trái
Chỉ biết làm giàu
Cộng cướp vườn rau
Dân đau cuộc sống
Những chuyện về cộng
Càng kể càng dài
Đau đớn u hoài
Càng cao chất ngất
Thần xin thành khẩn
Cầu cứu Ngọc Hoàng
Giúp nước Việt Nam
Tiêu trừ Việt cộng
Để người được sống
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Đúng nghĩa con người
Để trẻ được cười
Nụ cười nhân bản
Để lòng được sáng
Với nghĩa tin yêu
Vì dân quá nhiều
Tháng năm đau khổ
Mong ngày cộng đổ
Lấy lại sơn hà
Ba cõi hoan ca
Cờ vàng mở hội
*
Mây xanh đan lối
Trời đã về chiều
Gió cũng lạnh nhiều
Nắng vàng sắp tắt
Đường thì xa ngắt
Thần phải về thôi
Lợn sắp lên ngôi
Đang chờ nghinh đón
Mừng mùa xuân nõn
Từ giã Ngọc Hoàng
Năm mới an khang
Thần xin bái biệt…

Táo THA HƯƠNG
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Kính mời đọc thêm những sáng tác của tác giả tại:
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