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SỚ TÁO QUÂN 2016 

Uyên Hạnh 

  

Muôn tâu Thượng Đế 

Ất Mùi sắp đi 

Bính Thân sắp đến 

Táo Thần kính mến 

Cẩn chúc Ngọc Hoàng 

Phúc lộc song toàn 

Nhiều như cát biển 

  

Điểm tin quốc tế 

Tấu việc nước nhà 

Không dám ba hoa 

Vạch trần chân tướng 

Của phường cú vọ 

Ba Dũng Trọng Lú 

Tấn Sang Sinh Hùng 

Điên điên khùng khùng 

Dân tình ta thán 

Mấy anh đem bán 

Đất nước cho Tàu 

Dân chống tụi Tàu 

Dân, anh đánh đập 
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Dân, anh trù dập 

Bắt nhốt trong tù 

Thăm thẳm mịt mù 

Gia đình (dân) anh hù 

Để khỏi cựa quậy 

              * 

Bước đầu báo cáo 

Nhà nước Hồi Giáo (IS) 

Khủng bố tơi bời 

Đánh bom cho rơi 

Phi cơ vừa rời 

Sân bay Ai Cập 

Rớt xuống Sinai 

Trên hai trăm người (224) 

Uổng oan thiệt mạng 

Hồi giáo liên tục 

Tấn công Paris 

Chết chóc hãi hùng 

Lan cùng thế giới 

Lần đầu, ba tay 

Súng máy nả vào 

Tòa báo Charlie (Hebdo) 

Giết mười bảy người 

Chết trong thê thảm 

Khủng bố lần nhì (23/11/2015) 

Cũng tại Paris 

Trăm hai tám người (128) 

Chết trong oan uổng 

  

Nhà nước Hồi giáo (IS) 

Và Luật Sharia 

Kiến giải cực đoan 

Hành hạ dân oan 

Sống trong sợ hãi 

Từ năm Mười Một (2011) 

Nội chiến Syria 

Hai năm trăm ngàn (250.000) 

Dân oan thiệt mạng 

Và rồi chiến nạn 

Tranh chấp Thổ Nga 

Chết chóc can qua 

Khổ đau hai nước 

Tháng Tám vừa qua 
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Nổ bom Vọng Các 

20 người chết 

Đến Thổ Nhĩ Kỳ 

Mười Một năm nầy (1/11/2015) 

Một trăm người chết 

Các nước tự do 

Bắt tay không kích 

Các nhóm khủng bố 

IS công bố 

Trả đũa tấn công 

Từ Mỹ đến Âu 

Nả súng đánh bom 

Bạo hành hỗn loạn 

  

Đức vừa cảnh báo 

Rằng khối Schengen 

Hai mươi sáu nước 

Ở bước “lâm nguy” 

Các luồng di dân 

Tràn như nước lũ 

Lãnh đạo bù đầu 

Biên giới Âu châu 

Tìm cách kiểm soát 
  

Thế giới năm rồi 

An ninh toàn cầu 

Được đặt hàng đầu 

Hoa Kỳ dàn trận 

Đồng minh mở rộng 

Chiến dịch triệt tiêu 

Truy tầm khủng bố 

Cũng trong năm rồi 

Kinh tế Hy Lạp 

Bên bờ vực thẳm 

Dầu thô sụt giá 

Đến mức thảm thê (36 $) 

Tháng 8 mười lăm (2015) 

Trung cộng chơi khăm 

Đột ngột giảm giá 

Đồng nhân dân tệ 

Thúc đẩy tăng cường 

Cạnh tranh xuất cảng 

* 
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Tháng 10 Mười lăm (10/2015) 

Trung cộng sa đà 

Căn cứ Trường Sa 

Xây đảo nhân tạo 

Láo lếu ngông cuồng 

Hải đăng sừng sững 

Tiền đồn quân sự 

“Nuốt chửng” Biển Đông 

Cũng bởi mấy quan 

Cộng sản Việt Nam 

Trong mắt Tàu cộng 

Là con số không 

Tàu mới chơi ngông 

Ngược ngang phách lối 

Ba Dũng có lú 

Còn Chú… Cờ Hoa 

Chiến thuật “ôn hòa” 

Cáo buộc Trung Cộng 

Đe dọa Hàng không 

Hàng hải Biển Đông 

Từ Washington 

Điều khu trục hạm 

Đến vùng vi phạm 

Tuần tra đêm ngày 

Trung Cộng bó tay 

Dương to mắt ếch. 

Nhất cử nhất động 

Của anh Ba Tàu 

Đều được ghi mau 

Vào trong bộ nhớ 

  

Tháng Mười năm này (2015) 

Trăm chín mươi lăm (195) 

Lãnh tụ các nước 

Hội về Paris 

Hai tuần hội nghị 

“Biến đổi khí hậu” 

Làm đề tài chung 

Đã cùng tranh luận 

Đạt được thỏa thuận 

Lịch sử toàn cầu 

Cắt giảm khí thải 
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Mười hai quốc gia 

Bảy năm đàm phán 

Mười Một nằm rồi  (11/2015) 

Đến hồi quyết định 

Hiệp định Đối tác 

Xuyên Thái Bình Dương (TPP) 

Thỏa thuận hiệp thương 

Lớn nhất lịch sử 

Nắm trục cầm cương 

Tóm thâu rào cản 

Củng cố chiến lược 

Xoay trục Á châu 

Kinh tế hoàn cầu 

Bốn mươi tỷ trọng (40%) 

  

Bầu cử sắp tới (2016) 

Tổng thống Hoa Kỳ 

Tranh cử ly kỳ 

Tỷ phú Donald (Trump) 

Phát biểu ngang tàng 

Nổ như bắp rang 

Chê người đờ đẫn 

Khen mình giỏi giang 

Ứng viên ngang hàng (?) 

Bà Cựu Ngoại trưởng 

(Hillary Clinton) 

Hoa Kỳ sôi nổi 

Suốt một năm qua 

Dân Chủ Cộng Hòa 

Ai dành thắng lợi? 

  

Khải tấu Thượng Đế 

Nhìn về nước nhà 

Cộng sản cầm quyền 

Thật là bi đát 

Trong thì bể nát 

Ngoài thì như tương 

Dân khổ thấy thương 

Dân nghèo thấy xót 
  

Trước Đại hội đảng 

Lần thứ mười hai 

Người dân xốn tai 
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Nhìn Dũng triển khai 

Đánh mạnh đánh dai 

Thực thi kế hoạch 

Từ Bắc vào Nam 

Củng cố chiêu bài 

“Tay chân Ba Dũng” 

Một đàn “ông phó” (phó tỉnh ủy) 

Biến hóa thình lình 

Chính danh Tỉnh Ủy 

“Chân dung quyền lực” 

Thực sự ló mòi 

Trông thật khó coi 

Cái trò cú vọ 

Còn ông Trọng Lú 

Bộ dạng bú dù 

Cúi rập thân hình 

Đập đầu binh binh 

Bợ anh họ Tập 

Thụt lùi, lưng gập 

Dâng nước cho Tàu 

Người dân kêu nhau 

Đứng lên phản đối 

Mấy Quan liền vội 

Tụ hội côn an 

Du đảng ác gian 

Đánh dân nát tan 

Nồi cơm, thân thể 

Mấy Quan bất kể 

Luật pháp nhân quyền 

Quan muốn làm liền 

Quan là luật pháp! 

Dân vừa hé miệng 

Nói đến nhân quyền 

Lập tức Quan truyền 

Đánh dân bịt miệng 

Chận đầu chận đít 

Lùa dân như vịt 

Vào trong nhà tù 

Quan thật quá ngu 

Độc tài cộng sản 

Đời dân… Quan dập 

Nhà dân… Quan thu 

Tiền bạc Quan mu (move) 
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Nhét đầy túi đảng 

Dân tình ta thán 

Đói khát cơ hàn 

Bệnh không thuốc thang 

  

Miệng dân, quan bịt 

Tưởng hết cách kêu 

Quan quên mất “chiêu” 

IPhone Facebook 

Lại còn Youtube 

Có mấy trăm ngàn 

Cơ sở dân làm 

Truyền thông và báo 

(blog, website, youtube, Iphone) 

Đánh trận không công 

Cao tít trên không (Icloud) 

Dân dựng Cộng Đồng 

Cho “Cư Dân Mạng” (Network) 

Dân làm nhà báo 

Điểm tin quay hình 

Sự kiện dân bình 

Gọng kềm dân choảng 

Vây bủa không ngừng 

Nhục nhã vô cùng 

Dân siết dân lùng 

Từng tên bán nước 

  

Mấy Quan hoảng loạn 

Vung vít quơ cào 

Bày trò đưa vào 

Hàng trăm Việt tặc 

Đưa cư dân Mạng 

Vào trong hỏa mù 

Quan quên “thần chú”: 

”Nó mà có lú 

Còn chú nó khôn” 

Hãy liệu thần hồn 

Kẻo dân nuốt chửng 

Song hành Giới Ảo (Cyber) 

Của ngành truyền thông 

Còn có cùm gông 

Xã Hội Dân Sự 

Đóng giữ vai trò 
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Giám viên kiểm soát 

Họng Quan dân siết 

Bằng khóa Nhân Quyền 

Tung tin dân chuyền 

Đi trong nháy mắt 

Hà Nội lộng hành 

Tin càng đi nhanh 

Tốc độ vận hành 

Hơn sao chổi xẹt 
  

Đầu tháng Mười Hai (6/12/2015) 

Cộng sản thị oai 

Bắt Luật sư Đài 

“Anh Em Dân Chủ” 

Chỉ để ca bài 

“Chống phá nhà nước” 

Ai ngờ đi sai 

Nước cờ quốc tế 

Liên Hiệp Nhân Quyền 

Dân biểu nhiều nước 

Tố cáo đảng quyền 

Việt Nam lạm dụng 

Nhân quyền đảng tước 

Nhà cửa đảng thu 

Dân đói đảng xù 

Giang sơn đảng bỏ 

Việt Nam chỉ có 

Cái nạn lạm quyền 

Bốn chục năm liền 

Không có nhân quyền 

Tự do dân chủ 

  

Năm hết Tết đến 

Tấu Sớ thần trình 

Tội lỗi Ba Đình 

Tình hình đã tỏ 

Đập đầu thần khấu 

Cầu được an bình 

Dân tình ấm no 

Tự do Độc lập 

Cầu mong Ngọc Hoàng 

Nhìn xuống trần gian 

Trị bọn gian tham 
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Lưới trời lồng lộng 

Dộng búa Nam Tào 

Không chừa thằng nào 

Hại dân bán nước 

 

Táo Thần tạm biệt 

Cưỡi Cá Chép Vàng 

Quay về Hạ Giới 

Ngày xuân phơi phới 

Ngũ quả một mâm 

Bánh tét dưa hành 

Cơm canh dâng cúng 

Đón rước Ông Bà 

Về nhà ăn Tết 

Giao thừa sắp đến 

Thắp nến cuối năm 

Câu đối khai lành 

Chào Xuân Năm Mới 

Úc Châu mở hội 

Sum họp tưng bừng 

Mừng Xuân Bính Thân 

  

UYÊN HẠNH 

Tháng 1/2016 

 

Nguồn: http://chinhluanhaingoai.net/index.php/tho-van/tho/1915-so-tao-quan-2016-uyen-hanh 
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