
Sớ Táo Quân – Cộng Đoàn Thánh Tôma Thiện 

Muôn tâu Ngọc đế  

Thần, "Táo bình dân" 

Lãnh lệnh xuống trần  

Coi phần củi lửa. 

Mỗi ngày ba bữa 

Tính toán chi li 

Không để điều chi 

Phạm vào phép bếp. 

Gạo, đường, muối, nếp 

Tiêu, tỏi, ngô, khoai 

Đều phải qua tay 

Loay hoay cả ngày 

Làm hoài … phát mệt. 

Càng cận kề Tết 

Càng mệt ứ hơi 

Muốn chuồn đi chơi  

Nhưng hơi lạnh cẳng 

Đầu óc căng thẳng 

Với đống hóa đơn 

Biết làm sao hơn 

Đành phải …cấm trại. 

Thần chợt nhớ lại  

Trong buổi trao quyền 

Ngọc hoàng đã truyền: 

"Làm, miễn khiếu nại." 

Tháng qua ngày lại 

Xuân đến , hè về 

Thu mãn , đông sang 

Hăm ba sẵn sàng 



Lên đàng trình diện 

Bao nhiêu là chuyện 

Tốt xấu cõi trần 

Thần đã từng phần 

Liệt kê đầy đủ 

Dù chuyện rất cũ 

Từ thuở khai thiên 

Đến chuyện nhãn tiền 

Đều ghi chép đủ 

 

Trần gian năm ngoái 

Nhiều cái thấy ghê 

Giông bão tứ bề 

Hỏa sơn, địa chấn. 

Sóng thần xung trận 

Chìm nhận nhiều miền 

Đang sống bình yên 

Bỗng nhiên …rửa cẳng. 

Chỗ thì quá nắng 

Nơi lại mưa dầm 

Từng đợt sóng ngầm 

Ầm ầm nhào tới 

Thiên hạ chới với 

Chạy tới chỗ cao 

Nhưng chẳng tài nào  

Nhảy cao bằng sóng 

Còn đang lóng ngóng 

Đất động dưới chân 

Bá tánh rần rần 

Giành phần … tàu suốt. 



Vô phần bạc phước 

Các xứ chiến tranh 

Anh lớn tranh giành 

Em đành lãnh…" kẹo" 

Thói đời lắc léo 

Mạnh gạo , bạo tiền 

Táo tức muốn điên 

Táo liền …chửi đổng. 

 

Ở miệt châu Á 

Thật quá đáng  lo 

Bởi thằng xí-nò 

Cậy to làm bậy. 

Quanh năm hay quậy 

Thọc gậy lân bang 

Bá tánh la làng 

Nó càng làm ẩu 

Miệng cười "hẩu, hẩu" 

Bụng xấu thấy cha 

Biên giới quốc gia 

Hở ra chụp lấy 

Bất cần phải quấy 

Ỷ mạnh làm càng 

Thiên hạ la làng  

Chúng càng làm tới. 

Biển Đông vời vợi 

Đại dương bao la 

Tàu phù nhà ta 

Lưỡi bò liếm sạch. 

Bất cần sử sách 



Theo cách ma đầu 

Cỏ mục ủ lâu 

Phân trâu sẽ … thúi. 

 

Thêm một chuyện quấy 

Cũng miệt Á châu 

Bá tánh đau đầu 

Vì thằng gian ác. 

Chệt Tàu chơi gác 

Khai thác thiên nhiên 

Chúng ỷ có tiền  

Được quyền làm bậy 

Giòng sông nhờ cậy 

Thái, Việt, Miên, Lào 

Từ thuở đời nào 

Dựa vào chung sống 

Nay thằng Trung cộng 

Vẫn mộng con trời 

Một mình khơi khơi 

Đổi dời thủy lượng. 

Hạ nguồn luống cuống 

Nước xuống trái mùa 

Thay nắng đổi mưa 

Cày bừa trật lúc. 

 

Thần xin nói tiếp 

Về chuyện uống ăn 

Rất đáng băn khoăn 

Nhiều vô số kể. 

Vệ sinh ô uế 



Pha chế tào lao 

Từ món giá cao 

Đến bao lạp xưởng 

Dù hủ tương ngọt 

Hay hộp cà-na 

Làm tại Chai-na 

Thử qua là …..lết. 

Hóa chất đem phết 

Biến thúi ra thơm 

Đông lạnh vài hôm 

Thành tôm xuất cảng. 

Về chuyện mua bán 

Nghề của chú ba 

Khẩu Phật tâm xà 

Gần xa đều biết 

Thực phẩm thứ thiệt 

"Ma-dze chú ba" 

Đúng tên phải là 

Món quà thần chết. 

 

Đã ghi trong sách 

Từng vạch thành chương 

Tất phải tỏ tường 

Chủ trương của chệt. 

Bao nhiêu người chết 

Vì độc Chai-na 

Con nít hết la 

Bà già trợn ngược. 

Ai muốn sống được 

Phải nhớ  tránh xa 



"Ma-dze chai-na" 

Không để la cà  

Bước qua nhà bếp. 

 

Về phần nước Úc 

Một năm lục đục 

Xứ Kẳng gà rù 

Nhiều chuyện lu bu 

Cương nhu tá lả. 

Một năm vất vả 

Đủ mọi vấn đề 

Từ miệt nhà quê 

Trở về phố thị 

Cao cơ chính trị 

Phải biết chơi lì 

Ngoại diện nhu mì 

Tâm trung …lắc léo. 

Ngồi cao phải khéo 

Hứa cuội hứa lèo 

Xoa đầu thằng nghèo 

Vuốt ve đứa… chướng 

Đại quan tể tướng 

Bị cú knock-out 

Một phát té nhào 

Thiệt đau hơn hoạn. 

Đường ranh thù, bạn 

Sâu cạn tùy thời 

Sáng chửi rùm trời 

Chiều mời nhau …uống. 

Một năm luống cuống 



Tình huống rầy rà 

Xuống dốc tuột ga 

Đường xa …kẹt lái. 

Lãnh tụ thất bại 

Trong việc điều quân 

Bị đám quần hùng 

Uýnh xa luân chiến. 

Trong cơn nguy biến 

Đành giở nhược chiêu 

Sau một buổi chiều 

Như diều … đứt chỉ. 

Ôm đầu ngồi nghĩ 

Cũng chỉ tại mình 

Thôi ráng làm thinh 

Ôi ! Tình bè bạn. 

 

Nói về Việt Nam  

Ối chà , thê thảm 

Màn đêm ảm đạm  

Trùm phủ quê hương 

Thời thế nhiểu nhương 

Oán hờn khắp chốn. 

Ma đầu được trớn 

Chính phái tã tơi 

Gặp buổi đổi đời 

Ông, thằng tưới xượi 

Đười ươi cởi lốt 

Khỉ đột nhẩy đầm 

Khoai mì hóa sâm 

Thằng câm … chổng cẳng. 



Làm đen nói trắng 

Lộn ngược đẩy xuôi 

Ngoài mép bãi buôi 

Tâm trung gian xảo. 

Vốn loài cầy cáo 

Khoác áo giả người 

Gốc gác đười ươi 

Hình người lòng vật. 

Miệng thoa đường mật 

Bụng chật dao găm 

Dù kể trọn năm 

Vẫn chưa là đủ. 

Từ ngày quái thú 

Làm chủ miền nam 

Cả lũ gian tham  

Ngồm ngoàm khắp chốn 

Đất đai chúng ngốn 

Ruộng rẫy chúng nhơi 

Bá tánh tả tơi 

Như cái mền rách. 

 

Đầy tớ cứ phá 

Chủ trả thấy cha 

Ôi! Đại oan gia 

Thật là tai ách. 

Xét trong sử sách 

Chưa ách nào bằng 

Một sợi xích thằng  

Siết dân …thót cả ruột. 

Một lũ cốt đột 



Cởi lốt cu-li 

Ra vẻ cầu kỳ 

Bọp bì trống bỏi 

Thiệt là hết nói 

Quên nỗi vong gia 

Ngoác miệng ngợi ca 

Thây ma quốc tặc 

Dân sống khổ , mặc 

Quan mắc ăn chơi 

Một tiếng quan cười 

Dân rơi máu lệ 

 

Hậu duệ Ích Tắc 

Cắt đất dâng thù 

Hận đến ngàn thu 

Thù lưu vạn kiếp. 

Nhân tâm kết hợp 

"Độp" lũ vô nghì 

Nào có ngán gì 

Tù giam cải tạo. 

Lãnh đạo tôn giáo 

Chỉ bảo nghĩa nhân 

Bị đám vô thần 

Quần xa lưu chiến 

Sáng mời hội kiến 

Chiều khiến bắt giam 

Lời nói việc làm 

Như đi chàng hảng. 

Món hàng xuất cảng 

Rao bán ào ào 



Câm , điếc , nghèo , giàu 

Nhào vô giành giựt. 

Đó là : 

"Nam nhân bán sức 

Nhi nữ bán thân" 

Quốc tế rần rần 

Sờ mông, bóp ngực. 

Xấu xa che giấu 

Mục súc cầm quyền 

Đạo lý đảo điên 

Người hiền lận đận. 

 

Táo xin thực hiện 

Chỉ thị thiên đình 

Để tạo yên bình 

Thỏa tình hạ giới 

Năm cũ vừa hết 

Tết mới đang sang  

Táo chúc Ngọc Hoàng 

Mấy chữ "Thanh nhàn, 

Bình an , trường thọ" 

Giờ Táo lui giò 

Còn nhiều chuyện lo 

Trước khi rời bến. 

Táo xin hẹn đến 

Mùa xuân năm sau 

Ta sẽ gặp nhau  

Tại Saigon 

Hòn ngọc viễn đông./. 

sao y bản chánh tại thư khố Thiên Đình 


