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Thần - Táo Anh Đào
Kính cẩn lạy chào
Ngọc Hoàng Thượng đế
Thần quì dưới bệ
Dâng sớ Táo quân
Tuy không mặc quần
Nhưng còn có áo
Trước khi trình báo
Chuyện dưới nhân gian
Chúc ngài an khang
Sống lâu muôn tuổi
Hôm nay giờ cuối
Tháng chạp hăm ba
Thần tấu bài ca
Táo quân muôn thuở
Xin Ngài đừng quở
Bài cũ hát hoài
Nói lắm nói dai

Chuyện đời trần thế
Mở đầu xin kể
Thế giới năm qua
Quả thật là… là
Quá ư tồi tệ
Cõi trần dương thế
Khủng bố khắp nơi
Bởi nhóm đạo Hồi
Cực đoan quá khích
Gọi là Ai Xích (ISIS)
Từ chốn Trung đông
Khủng bố vòng vòng
Á Âu Phi Mỹ
Thần còn nhớ kỹ
Mấy tháng cuối năm
Súng nổ ầm ầm
Hơn trăm người chết
Máu me bê bết
Giữa phố Paris
Tiểu bang Cali
Hoa Kỳ gặp họa
Giết vô tội vạ
Muời bốn tử thương
Đau xót khôn lường
Ngay trong buổi tiệc
Có một người Việt
Cũng là nạn nhân
Của bọn bất nhân

Chủ trương khủng bố…

Chuyện đang nở rộ
Tranh cử cuối năm
Ghi danh hà rầm
Cộng hòa đông đảo
Đấu như lốc bão
Mười mấy ứng viên
Lão Trump lắm tiền
Văng lời xằng bậy
Tác phong múa quậy
Cũng lắm người theo
Ủng hộ ì xèo
Phát ngôn kỳ thị
Carly là chị
Nhìn tới nhìn lui
Mặt mũi kém vui
Phần trăm rất thấp
Người có đẳng cấp
Cựu Ngoại Hillary
Bản lĩnh cũng chì
Miệng gang mồm thép
Hỏa mù bùa phép
Nói dối nói quanh
Đối đáp rõ nhanh
Tìm đường tránh né
Phân bua rành rẽ
Hí hửng chắc ăn

Đường vào nhà trắng
***
Đến chuyện gây cấn
Bắn chết Mỹ đen
Súng nổ lắm phen
Bởi phe cảnh sát
Biểu tình rải rác
Ra phố xuống đường
Xã hội nhiểu nhương
Chính quyền bối rối
Ai phải ai lỗi
Chưa được phân minh
Ai cũng cho mình
Là người vô tội…
***
Một tuần mở hội
Đón tiếp giáo hoàng
Tòa thánh bay sang
Viếng thăm nước Mỹ
An ninh rất kỹ
Ngài gặp giáo dân
Thăm hỏi cân cần
Chúc lành ban phép

Nhiều người hò hét
Dân chủ Cộng hòa
Đường lối đưa ra
Vấn đề súng ống

Obama chống
Súng bán tự do
Không biết đâu dò
Kẻ ngay người xấu
Cộng hòa quyết đấu
Bảo vệ tới cùng
Là mẫu số chung
Tự do xài súng
Tông tông lúng túng
Nước mắt rơi rơi
Lòng dạ bời bời
Trông buồn thảm thiết…
Một mặt ráo riết
Tự khoe công mình
Thành tích linh tinh
Không sao kể hết

Chuyện dài chưa kết
Xứ Mếch Xì Cô
Trùm El Chapo
Năm rồi vượt ngục
Giờ đây tiếp tục
Trở lại nhà tù
Đời sống khỏe ru
Chờ ngày du Mỹ

Thần nhớ rất kỹ
Trong suốt năm qua

Thế giới quả là
Lắm điều bất hảo
Làm giông làm bão
Bồi đắp biển đông
Bởi bọn Tàu ngông
Gọi là Hán tặc
Chúng đã bày đặt
Chín đoạn lưỡi bò
La lối rõ to
Thảy đều của chúng
Mỹ không nao núng
Quay trục Á Châu
Chuẩn bị đối đầu
Trên không dưới biển
Đã có tàu chiến
Vào tận lưỡi bò
Máy bay thăm dò
Vùng trời nhận dạng
Dân mình mắc nạn
Việt cộng êm re
Sau trước nín khe
Chịu làm nô lệ
Quốc gia không tệ
Là Phi Luật Tân
Chống Tàu rất hăng
Á Âu đều nể
Cũng cần phải kể
Gã nhóc Bắc Hàn

Cái mặt chang bang
Khác nào mặt lợn
Nói năng hung tợn
Ác tựa hung thần
Dân chúng thiếu ăn
Ngày thêm xơ xác
Súng gươm dáo mác
Hăm dọa tứ tung
Hành động điên khùng
Thử bom khinh khí
Giở trò bắt bí
Các nước phương tây
Chính sách đọa đày
Ngu dân xã nghĩa

Âu châu khiếp vía
Bởi chuyện di dân
Người đến rần rần
Đông vô số kể
Rủ nhau bồng bế
Già trẻ bé thơ
Vượt biển băng bờ
Trời Âu thẳng tiến
Tạo thêm điều kiện
Khủng bố ăn theo
Nhập cảnh ì xèo
Khó bề kiểm soát
Cửa nhà tan nát

Khắp cả Trung đông
Liên tiếp tấn công
Bom rơi đạn nổ
Nước Nga hùng hỗ
Tham chiến ra tay
Xung kích máy bay
Đánh ngay ISIS
Trúng địch thì ít
Dân chết khá nhiều
Một sớm một chiều
Máy bay bị nổ
Can phạm khủng bố
Bom đặt trả thù
Lúc trời tối u
Vảng lai không phận
Cảnh cáo mấy bận
Từ Thổ Nhỉ Kỳ
Phớt tỉnh mặt lì
Nên ăn hỏa tiễn
Putin đau điếng
Nộ khí xung thiên
Chẳng khác lão điên
Lớn mồm đe dọa

Và chuyện chẳng lạ
Ở nước Việt Nam
Có đảng Việt gian
Ngày càng hung ác

Cơ đồ tan tác
Đất biển dâng Tàu
Dân chúng khổ đau
Mất nhà mất đất
Ngư dân xấc bấc
Bắt cá biển ta
Ngay đảo Hoàng Sa
Giặc Tàu đánh phá
Lãnh đạo chó má
Chẳng chút quan tâm
Dân chúng hờn căm
Chịu nhiều đau khổ
Chính quyền khủng bố
Đập nát nhân quyền
Miệng lưỡi đảo điên
Xin vào hiệp ước
Ký ngày hôm trước
Bữa sau bắt người
Đúng lũ đười ươi
Muôn nghìn số tội
Cuối năm đại hội
Lần thứ mười hai
Ai nấy thở dài
Buồn cho vận nước
Sau cũng như trước
Quyền lợi giằng co
Bè lũ mặt mo
Tranh ăn đấm đá

Cùng loài khuyển mã
Lú lại lú thêm
Đất nước ba miền
Cúng thêm cho chệt
Thần đà thấm mệt
Nhắc chuyện Việt Nam
Nên xin chuyển sang
Tâm tình nội bộ
Tình thương nở rộ
Học bổng Ngũ Niên
Đã mấy năm liền
Chung tiền góp sức
Thiện chí hết mực
Cô Thầy Chị Anh
Tên ghi rành rành
Đứng đầu: Kim Tuyến
Công việc quán xuyến
Còn có Thanh An
Cộng thêm một chàng
Là Trương Sỹ Thực
Hăng hái nhất mực
Có chị Huyền Châu
Làm trước nói sau
Khánh Hoài góp mặt…
Công việc sắp đặt
Ở chốn quê nhà
Chị Gái bôn ba
Anh Trung tổ chức

Thầy cô giúp sức
Các cháu nhận quà
Tình nghĩa phương xa
Trao về Dalat
Tình thân dào dạt
Họp mặt Nhị Niên
Hội ngộ du thuyền
Mùa hè sắp tới
Đầu tàu Thắng Lợi
Hẹn Florida
Văn nghệ vườn nhà
Kịch ca múa hát
Đùa vui bãi cát
Tắm nắng biển khơi
Đón nắng mặt trời
Ngày hè hạnh phúc
Thần đây xin chúc
Đại hội thành công
Cũng là ước mong
Của ban tổ chức
Lại thêm tin tức
Xây dựng tượng đài
Vị Thánh linh oai
Là Trần Trưng Đạo
Tên trường một dạo
Nổi tiếng Cao nguyên
Nay có cơ duyên
Góp tiền yểm trợ

Thầy Cô ủng hộ
Các chị sẵn sàng
Chờ đến xuân sang
Khánh thành Thánh tượng
Mọi người tán thưởng
Hai bạn bỏ công
Suốt mấy năm ròng
Diễn đàn, trang web
Để cho người viết
Có chỗ để đăng
Sau trước vẫn hăng
Thanh Xuân – Bá Đức
Thần đang háo hức
Chuẩn bị đón xuân
Thiên hạ vui mừng
Tiễn đưa năm cũ
Dê già quá lú
Gây lắm nhiểu nhương
Nay lại phải nhường
Cho đàn khỉ trẻ
Nhiều điều đẹp đẽ
Sẽ đến nay mai
Bất kể ai ai
Thảy đều hạnh phúc
Giờ thần xin chúc
Đại đế Ngọc Hoàng
Sức khỏe an khang
Sống lâu muôn tuổi

Thần nay yếu đuối
Tuổi quá bảy mươi
Ít nói thiếu cười
Đa đoan lắm chuyện
Có điều bất tiện
Lực bất tòng tâm
Công việc hà rầm
Không sao làm nổi
Lắm khi bối rối
Nghĩ chán mớ đời
Chỉ muốn rong chơi
Ngao du sơn thủy…
Giờ thần trực chỉ
Trở lại trần gian
Ra tiệm xếp hàng
Thỉnh hoa mua pháo
Ngày xuân đấu láo
Với mấy bạn già
Vợ con rầy la
Thần “nơ pa” sợ
Ngọc hoàng sáng tợ
Muôn vạn vì sao
Thần đây xin chào
Năm sau tái ngộ…

Táo Anh Đào

