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TÀN NHÂM DẦN 

CHÚA SƠN LÂM VỀ RỪNG RẢO BƯỚC. 

KHỞI QUÝ MÃO, 

VUA SÁT TÍ NHẬP CUỘC SĂN MỒI. 

Ngày hăm ba ông Táo cưỡi cá chép về Trời, 

Để tâu trình những chuyện dưới trần đời dâu bể ! 

 

Ngọc Hoàng vạn tuế,   Chuyện nơi trần thế  

Vạn, vạn, vạn tuế…   Trước tiên nước Mỹ 

Táo thần Thụ Nhân   Chuyện hai năm qua 

Ngụ cư nước Mỹ      Vẫn còn bóng ma 

Hai năm lặn kỹ    Suốt ngày lải nhải, 

Chẳng dám ra ngoài   Tranh cử thất bại 

Vì sợ  hiểm tai    Thì cứ đổ thừa : 

Bởi con  Cô-Vít.     Lý do mình thua 

Nếu lỡ mắc dịch    Là bị ăn cắp.  

Chắc sẽ đi đời    Toàn phường dày mặt 

Cả chuyện về trời    Bám đuôi tên Trùm 

Hăm ba tháng chạp    Múa mép lung tung 

Thần cũng thoái thác    Đở. quê…đở xệ ! 

Chẳng làm “rắp bo”…   Giữa kỳ tưởng dễ 

Thân già phải lo     Hô hoán tràn lan : 

Xin Ngài thông cảm.   “Sóng đỏ ”ngập tràn 

Lúc nầy dịch giảm    Nhấn chìm đối thủ ?! 

Thần mới vội vàng    Nào ngờ thúc thủ, 

Xin phép Ngọc Hoàng    Thắng được dăm Em 

Lên đây dâng sớ.    Còn  ở Viện trên  

Táo thần còn sợ    Vẫn thua sát nút !!! 

Nên mang khẩu trang   Có một sự thực 

Thủ kỹ chắc ăn    Sao chẳng nhìn ra : 

Ngọc Hoàng đừng giận !   “Thủ lảnh phe ta 

Tuổi già lẩm cẩm    Là tay  mại bản”  

Kể lể dong dài    Chuyện gì cũng dám… 

Giờ xin trình ngay    Miễn hốt được tiền  



Múa mép liên miên    Dịch lan ào ào  

Tìm cách kiếm chác…   Khắp nơi lúng túng. 

Ukraine xa lắc    Nhìn lại thuốc chủng 

Có “ một Anh Hề ”   “MÉT-IN  CHAI-NA” 

Được dân chúng mê   So NGƯỜI  với  TA 

Bầu làm Tổng Thống.   Thấy Mình hơi DỎM !!! 

Giang sơn nguy khốn   Hết chuyện hàng xóm 

Dũng cảm, kiên cường   Đến Việt Nam  ta 

Bảo vệ Quê Hương   Thần xin qua loa 

Chẳng nề gian khổ.   Vài câu lấy lệ : 

Ở Mỹ “ Tổng nổ ”    Trăm năm vẫn thế 

Lại giống Tên Hề    “Đạo đức  Cáo Hồ”: 

Vốn rất si mê    Hối lộ  thu vô 

Tổng Nga thần tượng.   Cán To chia chác… 

Phán lời rất chướng :   Cán nhỏ vớt vát, 

“ Putin  thiên tài ”    Kiếm  tí  tiền còm 

Nghe chẳng giống ai’   Dân đen gầy mòn 

Thật không hiểu nổi !    Đói  no lận  đận 

Vẫn chuyện Quốc nội :   Là do  số phận 

Mùa đông năm nay   An bài như ri : 

Bão tuyết giăng đầy   “Theo lối  Bác đi, 

Khắp nơi giá buốt.    Con Đường Bi Đát !”. 

Mấy chục người chết,   Nghe ra chua chát 

Xe cộ nằm đường,    Nhưng đã lỡ rồi 

Hàng trăm phi trường   Dân Việt Nam ơi! 

Máy bay tắc nghẽn,   Xin chờ kiếp khác ?! 

Thôi đành lỡ hẹn    …………………. 

Chờ gặp lại sau …!   Nỗi buồn man mác 

Bây giờ ít câu    Lại đến với thần 

Nói về Tàu cộng    Về chuyện Thụ Nhân 

Luôn luôn ôm mộng   Ngày càng thưa thớt. 

Bá chủ toàn vùng    Lâu lâu bất chợt  

Đang gặp lùng bùng    Lại nhận tin buồn 

Vì mê thành tích    “Chuyến Tàu Hoàng Hôn” 

“Zê rô  Cô-Vít ”    Có người tách bến! 

Ép dân ngồi nhà    Năm nay thần đếm: 

Dân nỗi phong ba    Cả chục lên tàu , 

Vùng lên phản kháng.   Thành PHẠM chuyến đầu, 

Bây giờ hoảng loạn   Quang HÀ  chuyến cuối ! 

Mở cửa, dẹp rào     Danh Sư tên tuổi  



Của Viện ngày xưa    Chẳng ai chịu làm  

Cũng đã  tạ từ             “Phúc lộc Trời ban 

Về nơi Cõi Phúc :     Sơn Râu mới được ”. 

Thầy Vũ Quốc Thúc,   Vừa rồi tiếp bước 

Thọ quá bách niên,    Làm lễ Giỗ Cha 

Thanh thản quy tiên   Một số phương xa 

Tìm Cha Viện Trưởng.   Nước ngoài về dự. 

Cùng chung ý tưởng   Đoàn người lữ thứ 

Thầy Bùi Chánh Thời   Tái hội cố hương 

Cũng đã về Trời     Phố thị, Mái Trường 

Gặp nhau hội ngộ.    Thân thương Đà Lạt. 

Nay thần tính sổ    Ngàn thông xào xạc 

Toàn thể Thụ Nhân   Như ngõ lời chào 

Chắc được vài trăm   Người cũ…năm nào 

Khắp nơi rải rác…    Không quên nguồn cội, 

Vẫn còn sinh hoạt    Về đây  tụ hội 

Liên lạc với nhau    Tìm chút hương xưa 

“Có một NHỊP CẦU,   Nói sao cho vừa 

DIỄN ĐÀN vài cái ”.   Nhớ nhung biết mấy. 

Về việc bác ái    Kỷ niệm ngày ấy 

Tương trợ khó khăn   Mãi mãi khó quên ! 

Giúp đỡ Thụ Nhân    Bùi Tùng, Chung Nguyên 

Khi gặp bất trắc    Trong bài trình tấu : 

Có Hội  DUACT    Những lời yêu dấu 

Tiến bước tới cùng    Hồi ức một thời 

Anh Chung Thế Hùng   Cũng đã ngõ lời 

Đương kim Hội Trưởng.   Mơ về  dĩ vãng, 

Cùng chung lý tưởng:   Giọt buồn lãng mạn : 

“ Cơm nhà…Ngà Voi ”   “Suối tóc ngày xưa 

Góp sức chút thôi    Nỗi nhớ trong mơ…” 

Trong vai Thủ Quỹ   Giờ đây đâu tá ? 

Muội muội Thị Nghĩa   Sao trông xa lạ 

Thật đáng hoan nghênh.   Vào cõi mông mênh ! 

Về chuyện Anh Em   ………………..  

Thụ Nhân trong Nước   Bây giờ buồn tênh 

Nay cũng thưa thớt    Nói về tuổi tác 

Thỉnh thoảng gặp nhau   Của đám già háp 

Nhờ có SƠN RÂU    Thuộc khóa một, hai 

“Chèo mũi, chèo lái”.   Đếm đầu ngón tay 

Dù la oai oái      Chắc còn mấy chục ?  



Nay thần phủ phục  

Cầu xin Ngọc Hoàng 

Tạm hoãn vài năm 

Xin đừng có gọi. 

Nhiều tay hay nói 

Hai chữ “CHÁN ĐỜI” 

Họ nói vậy thôi 

Chứ hơi “Ọ…OẸ” 

Là run thấy mẹ… 

Chạy thuốc, chạy thầy 

Xin nhập viện ngay 

Vì còn ham sống. 

Ngáp còn đặt ống  

Kéo thêm vài ngày,  

Ở trên đời nầy 

Chẳng ai muốn chết. 

Trước khi bái biệt 

Cầu xin Hồng Ân : 

“Ban cho Thụ Nhân 

Khang an – Trường thọ” 

Chân tình bày tỏ, 

Ngọc Hoàng vạn tuế  

Vạn Vạn…Vạn Tuế. 

 

    FLORIDA, 23 tháng chạp Nhâm Dần ( 2022 ) 

         Thần Táo Thụ Nhân HÀN SĨ PHAN. 

 

 

 

 


