
 

 

Sớ Táo Quân 

Hôm nay tháng Chạp  
Giờ dậu, hăm ba  

An Giang quê nhà  
Khói hương cúng vái  
Thăng thiên tiễn Táo  

Hỏa pháo tên bay  
Xuyên thủng qua mây  
Thiên đình đáp xuống  
Táo hơi luống cuống  
Trễ hơn Ngọc Hoàng  

Uy nghi sẵn sàng  
Ngồi nghe báo cáo .  
Cận thần thông báo  
Gọi Táo An Giang  

Cho miễn xếp hàng  
Ưu tiên tấu trước.  

 
Trình tấu Ngọc Hoàng  
Chuyện dưới trần gian  
Dân chúng gian nan  
Suốt năm Kỷ Sửu  

Muôn vàn cảnh khổ  
Từ Á sang Âu  

Mỹ, Úc, Phi châu  
Dân tình thống thiết  
Chẳng biết kêu ai  
Than vắn thở dài  
Đói rách khổ ải  

Kinh tế suy thoái  
Không biết bao giờ  
Chấm dứt nguy cơ  
Vươn lên sáng sủa  

Lại thêm nổi khổ  
Gây bởi thiên tai  
Vùng biển Mã Lai  
Sóng Thần ập tới  

Muôn dân chết đuối  
Nhà cửa cuốn đi  
Thêm Tsunami  

Gây nên động đất  
Nạn nhân vùi dập  
Lên tới hàng ngàn  

Thế giới kinh hoàng  
Nhưng giúp nhỏ giọt  



 

 

Nước nào cũng kẹt  
Kinh tế đang suy  

Chẳng giúp được gì  
Nạn nhân chịu chết.  

 
Táo xin tấu hết  

Bê bết chuyện nhà  
Chuyện những năm qua  

Đảng ta bán nước  
Thật ra lúc trước  

Chiến cuộc leo thang  
Cần súng đạn bom  
Đem cầm Biển, Đất  

Nam Quan, Bản Dốc  
Dời mốc lằn ranh  

Biên giới mới toanh  
Lấn qua Việt bắc  
Bây giờ đến lúc  

Chồng chất nợ nần  
Vơ hết của dân  

Cũng không trả nổi  
Tàu nhân cơ hội  

Xâm chiếm Việt Nam  
Lúc đầu gửi sang  

Mười ngàn binh lính  
Chúng đã toan tính  

Chiến thuật dầu loang  
Giả dạng công nhân  

Đào Bô-tốc-xít  
Nhưng là mục đích  
Lấy quặng Uranium  
Tôi luyện hạt nhân  

Chế Bom nguyên tử  
Lấn thêm bước nữa  
Đem vợ con sang  

Hống hách hiên ngang  
Lập làng Trung Quốc  

Dân Việt uất ức  
Trí thức xuống đường  
Biểu ngữ bích chương  
Giăng đầy ngõ ngách  

Nhưng thật vô ích  
Đảng cấm biểu tình  

Vì sợ mất lòng  
Đàn anh vĩ đại  
Khấu đầu lễ bái  



 

 

Quen thói chư hầu  
Đã có từ lâu  

Hàng ngàn năm trước  
Đảng ta nhu nhược  

Sống kiếp tôi đòi  
Mặc dân thét gào  

Miễn sao Đảng sống  
Nếu dân có chống  
Đảng tống vô tù  
Xé lịch thiên thu  

Rục xương nhà đá.  
 

Tội dân đánh cá  
Những tháng gần đây  

Bủa lưới giăng câu  
Sát thềm biển Việt  

Bọn Tàu nhất quyết  
Chiếm biển Việt Nam  

Xả súng giết oan  
Hàng trăm ngư phủ  

Không thể cố thủ  
Đảng bèn huênh hoang  

Phản đối Công hàm  
Gởi sang lấy lệ .  
Bọn Tàu lấn thế  

Khống chế kiêu căng  
Tàu ngầm hung hăng  
Biểu dương Hạm đội  

Lại còn phách lối  
Lập quận Tam Sa  

Hoàng Sa, Trường Sa  
Trung Quốc chiếm trọn .  

 
Thêm chuyện nhỏ mọn  

Dán nhãn Việt nam  
Sản xuất thức ăn  

Chứa nhiều hoá chất  
Bán ra ngoại quốc  
Sống chết mặc ai  
Bởi mấy năm nay  
Hàng hoá tẩy chay  
Trên toàn thế giới.  

 
Mỗi lần nghĩ tới  

Đổi mới Việt Nam  
Là cả ruột gan  



 

 

Tâm can sôi sục  
Từ khi lục đục  

Giáo xứ Thái Hà  
Đã mấy năm qua  
Bắt Cha đem nhốt  

Con Chiên hoảng hốt  
Sống chết đấu tranh  

Với lũ gian manh  
Việt Nam Cộng đảng  

Toàn dân ta thán  
Hờn oán chất chồng  

Giòng giốngTiên Rồng  
Đau lòng tủi nhục .  

 
Chuyện đời lắm lúc  

Nghĩ cũng bực phiền  
Ba mươi năm liền  

Nhân quyền không có  
Thế giới tuyên bố  

Muốn có đô la  
Tối thiểu trưng ra  

Tự do tôn giáo  
Đảng chạy đôn đáo  
Khẩn báo Thiền sư  
Đạo thấp, Đảng cao  
Tháp tùng theo nhau  

Có Tăng đoàn đỏ  
Vô cùng trọng thể  

Nghinh đón rình rang  
Cờ đỏ sao vàng  

Lọng xanh, thảm mới  
Thiền sư hứng khởi  

Lập Giới trai đàn  
Cộng đảng sẵn sàng  
Giải oan hồn phách  

Thừa thắng luồn lách  
Xây dựng Làng Mai  

Cho tới hôm nay  
Bốn trăm Tăng sĩ.  
Thế giới hoan hỷ  

Ngân quỹ xuất trao  
Đảng vổ tay reo  

Mừng xong trò khỉ.  
Nay Đảng tính kỹ  
Vốn vỉ làng Mai  

Nếu tính không sai  



 

 

Có trên chục triệu  
Đảng ra lịnh chiếu  
Toàn bộ tịch thu  
Đuổi hết thầy tu  

Đi tìm Chùa khác  
Thật là độc ác  

Mặc xác thiền sư  
Ôm hận ngàn thu  
Thoát thân về Mỹ.  

 
Việt Nam Kỷ sửu  

Chuyện cũ vẫn còn  
Dịch bệnh lan tràn  

Hát năm Nờ một (H5N1)  
Chuyện dài xung đột  

Bắt nhốt Sư, Cha  
Cướp của lấy nhà  
Xảy ra cơm bữa.  

 
Quay về đất Mỹ  
Chính trị thối tha  

Ông Obama  
Nobel lãnh thưởng  
Dân mất tin tưởng  

Lưỡng viện chưa thông  
Healthcare chưa xong  

Xuất tăng lính trận  
Dân Mỹ tức giận  
Nổi trận lôi đình  

Triệu người biểu tình  
Trước Dinh độc lập.  

Thế giới mất mặt  
Hải tặc xông pha  

So-ma-lia  
Cướp tàu vũ khí.  
Phi châu nhất trí  

Quyết chí chống Tàu  
Tránh hoạ mai sau  
Quân Tàu thống trị.  

 
An Giang chuẩn bị  

Hội Tết xuân về  
Tại Xăng-hô-dê  
Hội hè vất vả  

Hội theo phe tả  
Hội ngả Quốc gia  



 

 

Chỉ có Hội nhà  
An Giang vững mạnh  
Tình người ấm lạnh  
Tương trợ lẫn nhau  
Đời lắm thương đau  

Ngày mai thịnh vượng.  
Muôn tâu Thiên thượng  

Cuộc sống năm qua  
Thật quá xót xa  

Quê nhà đói rách  
Táo xin tóm tắt  

Trình tấu Ngọc Hoàng  
Nhìn xuống trần gian  

Ra tay cứu độ…  
Khẩn tấu - Khẩn tấu .  

 
An Giang Thần Táo 

 


