
Vè Táo quân  
Giáp Ngọ mãn nhiệm hồi hương 

Chuẩn bị lên đường nhường chỗ dê non 

Táo tôi kính tấu Ngọc Hoàng 

Năm qua đầy rẫy bất an dưới trần 

Bởi lòng không đáy tham sân 

Gây nỗi bất bình dậy sóng Biển Đông 

Trên Trời bát ngát đường không 

Phi công ngớ ngẫn đáp nhầm sân bay 

Như đùa rõ hiếm xưa nay 

Sân bay mất điện trên đài không lưu 

Dù buồn cũng phải nực cười 

Sân bay quốc tế dễ ngươi quá chừng ! 

Đó đây lâm tặc phá rừng 

Năm ba phách gỗ dễ chừng thoát thân 

Luật rừng, luật nước dưới trần 

Nghe không thì bảo ! đừng đùa kiểm lâm 

Rủi ro thủy điện sập hầm 

Mười hai sinh mạng thót tim bốn ngày 

Sáu bảy trăm người nhanh tay 

Suốt cả đêm ngày cứu hộ thành công 

Ra đường tai nạn giao thông 

Khủng khiếp kinh hoàng hậu quả đau thương 

Giang hồ cướp giật trên đường 

Côn đồ đâm chém coi thường phép vua 

Quan tham ô lại bú xua 

Nhà nước chống mãi vẫn chưa được mà ! 

Tham ô căn bệnh trầm kha 

Hết phương thuốc chữa bó tay chịu sầu 

Tham ô vốn dĩ từ lâu 

Nói đi nói lại điên đầu thối tai 

Tham ô ta cứ lai rai 



Chống thì cứ chống cho ta vững nào ! 

Chính trường thế giới lao đao 

Đông Tây hai phía cứ kèn cựa nhau 

Khủng bố man rợ ghê thay ! 

Lo lắng đêm ngày các nước Tây Phương 

An ninh chính phủ khẩn trương 

Bảo vệ cơ sở chính quyền khắp nơi 

Hàng không mấy vụ tơi bời 

Phi cơ gặp nạn tả tơi mạng người 

Trần gian lắm chuyện ngược đời 

Khi vui muốn khóc buồn tênh lại cười 

Gía dầu giảm xuống tin vui 

Dầu thô tuột dốc lắm người âu lo 

Riêng cánh kinh doanh xe đò 

Gía xăng đã giảm cứ bo đầu vào  

Gía cước vận chuyển vẫn cao 

Cúi xin Ngọc Đế cho Tào phán quan 

Xuống trần ổn định giá hàng 

Khi Tết âm lịch xuân sang cận kề 

Trần gian lắm cảnh não nề 

Kẻ ăn không hết người lê ngoài đường 

Dù trời giá rét thê lương 

Vất vã ngoài đường chạy bữa nuôi con 

Bình yên quả đất xoay tròn 

Cầu Trời khấn Phật không còn bão giông 

Cuối năm dâng sớ Táo công 

Cúi xin Ngọc Hoàng soi xét trần gian 
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