
Sớ Táo Quân 

Thụ Nhân Houston 

    Hôm nay mười hai        

    Tháng giêng âm lịch         

    Thần mới rục rịch        

    Cất bước khởi hành         

    Vội vã cho nhanh        

    Lên chầu thượng đế        

    Tính ra quá trễ        

    Đến hai mươi ngày         

    Thần xin nói ngay        

    Bởi em cô vít        

    Vì chưa được chích       

    Nên chẳng được bay        

    Nay gặp dịp may       

    Sắm sanh mũ mão          

    Không quần có áo      

    Bám đít cá Koi         

    Nhà anh Lê Võ…         

    Để đến đầu ngõ       

    Trình với Ngọc hoàng      

    Việc nước việc làng       

    Dưới nơi trần thế      

    Sớ trình quá trễ       

    Mong ngài thứ tha        

    Nếu được vậy là       

    May cho đời Táo… 



    Thần xin báo cáo          

    Chuyện cũng hơi xưa      

    Mọi người đều ưa       

    Thụ Nhân đại hội      

    Người xa lặn lội       

    Tính chuyện xôm trò      

    Đại hội thật to       

    Hai ngàn hai chục         

    Chương trình lắm mục        

    Hấp dẫn vô cùng         

    Tình nghĩa thủy chung        

    Thầy trò hội ngộ        

    Nhưng rồi bị vố        

    Cô vít cô veo         

    Người chết ì xèo         

    Can xồ đại hội… 

Dịch Tàu ngăn lối        

 Chẳng gặp được nhau        

 Ai cũng phát rầu         

 Nằm nhà nghỉ khỏe         

 Tin vui chợt hé        

 Có thuốc chích ngừa       

 Ai nấy đều ưa        

 Châm hai ba mũi        

 Người người lầm lũi        

 Bịt miệng rửa tay       

 Ấy là điều hay        

 Chống em vô vít        



 Chuyện vui quả ít       

 Chuyện buồn lại nhiều       

 Thôi có bao nhiêu       

 Cũng là ân huệ 

          Xem ra chẳng tệ   

          Thần đây xin kể   

          Anh Võ họ Lê 

          Vừa mới mu về 

          Houston Texas 

 Mở tiệc ra mắt 

          Thụ Nhân Houston 

          Đãi uống đãi ăn 

          Vợ anh lo hết 

          Cười vui như tết 

          Hàn huyên chuyện trò 

          Quên hết âu lo 

          Dịch toi cô vít… 

 

          Tình thêm khắng khít 

          Anh chị Hà Quang 

          Việt Nam mới sang 

          Chưa đầy một tháng 

          Vậy mà cũng ráng 

          Làm lễ hấp hôn 

          Năm chục năm tròn 

          Sống trong hạnh phúc 

          Thụ Nhân đông  đúc 

          Đến dự chúc mừng 



          Ca hát tưng bừng 

          Vui như ngày hội… 

 

          Nhớ về nguồn cội 

          Đến ngày giỗ Cha 

          Ơn nghĩa đậm đà 

          Rước xin thánh lễ 

          Công đầu phải kể        

 Anh Nguyễn Văn Năm     

 Cùng Phan Trọng Hân       

 Lo toan mọi việc 

          Thuộc hàng anh kiệt        

 Môn đồ Thụ Nhân      

 Nhắc nhở mỗi năm      

 Giỗ Cha viện trưởng… 

Mùa xuân tận hưởng         

Họp mặt anh em          

Thư mời đính kèm            

Từ anh Lê Võ           

Bên cạnh còn có           

Chị Thủy phu nhân        

Công việc tảo tần           

Trổ tài nấu nướng 

Ăn xong hát xướng                                                                  

Đàn địch ra trò                                                                                 

Đã có người lo            

Anh Cường chị Hạnh         

Chàng Lê Cảnh Thạnh       



Giọng hát Thụ Nhân        

Ca hát góp phần         

Chị Hồng anh Đạt 

Hoàng Vũ đề bạt 

Đàn địch mang theo 

Biểu diễn ì xèo 

Thật là xôm tụ          

Có cả hai cụ          

Ngọc Phụng - Ngu Yên 

Nói chuyện có duyên 

Hát hay đáng nể… 

Cuối cùng phải kể 

Chính Táo thần đây         

Đội mão mang giày        

Không quần có áo  

Đọc sớ bố láo 

Cho vui ngày xuân 

Bạn bè quây quần       

Thụ Nhân họp mặt 

Tình khâu thật chặt 

Nghĩa đong thêm đầy 

Báo cáo tới đây 

Thần xin chấm hết… 

Táo Thụ Nhân 

 

 

 



 

 

           

              

          

             

 

 

 

 

           

 

 

 

 

  

 

 

            

                  

             

        

 

 

 



 

 

 

 

 


