
TÚ HỢI: Thơ trào phúng

Với gần 30 năm theo nghề báo,tôi đã viết nhiều thể loại, trong đó có cả thơ trào phúng.
Khi TÚ HỢI, lúc  HUYỀN SƯƠNG...  những bài thơ trào phúng này đã in trên các báo Phụ
Nữ Ấp Bắc, Phụ Nữ Chủ Nhật, Đất Mũi, Vũng Tàu Chủ Nhật
v.v...

  

       
  

Chuyện này cũng bình thường, tương tự thế hệ trước, các nhà văn, nhà thơ sống bằng
nghề viết báo, khi cần thiết, họ cũng viết thơ trào phúng. Chẳng hạn, các nhà thơ Nguyễn
Vỹ ký Diệu Huyền,  Thế Lữ ký Lê Ta, nhà văn Phạm Cao Củng ký Phạm Thị Cả Mốc, Phan
Khôi ký  Tú Sơn (Tout Seul: Cô độc) v.v... 

  

Nhà báo chuyên nghiệp cũng tựa nông dân yêu nghề. Tùy thời vụ, lúc gieo hạt khi gặt
lúa; khi trồng cà lúc tỉa đậu... Mỗi ngày một việc. Chẳng "ăn không ngồi rồi" bao giờ.

  

Nghĩ rằng, thể loại này chỉ viết "tay trái", viết chơi nên tôi không lưu giữ, nhất là thời chưa
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viết bài trên máy vi tính, do đó, thất lạc khá nhiều. Nay tìm thấy vài bài còn sót lại trên vi
tính, bèn post lên trang web nhằm nhớ lại năm tháng đã sống lương thiện với nghề báo.
Vậy thôi.

  

L.M.Q

  

(IX.2015)

  

  
  

 

  

“Chat” táo quân 2004

  

 

  

Ngày xửa, ngày xưa

  

Hăm ba tháng chạp

  

Táo ngồi cá... ngáp

  

Thượng lên ngọc hoàng

  

Năm nay chơi sang
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Ngồi trong nhà bếp

  

Vào “in -  tẹt - nét”

  

Nối mạng viễn thông

  

Nam, bắc, tây, đông

  

Tha hồ mà “chát”

  

Trời xanh gió mát

  

Xin báo cáo ngay

  

Mọi chuyện dở, hay

  

Trong làng văn nghệ

  

Xuất bản còn tệ

  

Là “luộc” truyện ma!
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Thiên hạ kêu ca

  

Chuyến xe ma quái

  

Chuyện này trái khoáy

  

Nghe hổng có êm

  

Táo xin kể thêm

  

Nghiệp vụ báo chí

  

Dịch sót bí tỉ

  

Đọc muốn điên đầu

  

Dịch giả tiếng Pháp làu làu

  

Dịch như... nói ngọng thêm rầu người mua!

  

Ở đời mật: đắng, chanh: chua

  

Năm sau chớ dịch... te tua kiểu này!
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(Ngọc Hoàng “chat” ngay:

  

-Những sách như rứa

  

Nên cho vào lửa

  

Nấu bếp là xong!)

  

Chuyện còn dài dòng

  

Táo xin kể tiếp

  

Có người “mần” thịt

  

Nghìn lẻ một đêm

  

Vỗ ngực xưng tên

  

Mình là dịch... thiệt!

  

In rồi mới biết
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“Luộc” của người ta!

  

Harry Potter

  

Cũng chung số phận

  

Cục Xuất bản giận

  

Thu hồi tùm lum

  

Vì lợi ích chung

  

Xin hoan nghênh lắm!

  

Ngày xuân đang thắm

  

Ca nhạc cũng tươi

  

Nhưng không được vui

  

Bởi nhiều... sao xẹt!

  

Ca sĩ đe nẹt
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Đòi “oánh” công an (?!)

  

Lại có thêm chàng

  

Mấy lần chơi xấu

  

Là ra sân khấu

  

Hổng... hát, chẳng hò!

  

Có live show

  

Tha hồ hát “nhép”

  

Lại có người đẹp

  

Giọng hát thì hay

  

Nhưng cũng nhanh tay

  

“Chôm” vài điện thoại!
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Nói ra thì ngại

  

Là chuyện Gala

  

Sân khấu của ta

  

Cười còn dễ dãi

  

Giễu người chân gẫy

  

Chọc kẻ đui què

  

Cười... ò í e

  

Ai mà chịu nổi!

  

Chuyện cũng đáng nói

  

Là “bán lúa non”

  

(Ngọc Hoàng mừng rơn:

  

-Được mùa lúa gạo?
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Táo có ba xạo

  

Hay... đá lộn sân

  

Tự dưng kể chuyện nông dân

  

Cày sâu cuốc bẫm lần khần nọ kia?

  

Hay là Táo mới... uống bia

  

Cho nên say xỉn lộn chìa Táo ơi!)

  

Thưa, với ông Trời

  

Táo còn tỉnh táo

  

Chuyện thi Hoa hậu

  

Gọi bán lúa non

  

Vì đem trẻ con
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Mới tròn... mười sáu

  

Bước lên sân khấu

  

Õng ẹo ỏng a

  

Áo tắm áo da

  

Phô bày khoe sắc

  

Ông Bộ liền nhắc

  

Phải chấn chỉnh thôi

  

Chớ để lôi thôi

  

Phụ huynh phát rét

  

Khi cái Kotex

  

Quảng cáo rùm beng

  

Học sinh đua chen
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Mua mà... đổi vé!

  

Lấn chen í óe

  

Hoa hậu lớp mình

  

Trông thật là xinh

  

Nhưng mà... thi rớt!

  

Nói ra trớt qướt

  

Là phim truyền hình

  

Nam nữ minh tinh

  

Nói toàn tiếng Nhật

  

Nhưng chưa nhiều thật

  

Bằng phim nước Hàn
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Có thể sánh ngang

  

Bằng phim Trung Quốc!

  

Khán giả thích nhất

  

Vẫn phim Việt Nam

  

Dù phim hơi tham

  

Dài vài... chục tập!

  

Phim nào cũng gặp

  

Diễn viên B, A...

  

Nay đóng vai già

  

Chợt nhập vai trẻ!

  

Hóa trang hơi ẹ

  

Nên nhận ra ngay

 12 / 142



TÚ HỢI: Thơ trào phúng

  

Rằng hay thì thật là hay

  

Xem hoài thì cũng thật... gay nhỡn tiền!

  

Lại còn quảng cáo liên miên

  

Thời lượng quá “hớp”, Bộ liền phê luôn!

  

Thôi dừng chuyện buồn

  

Qua chuyện vui vẻ

  

Năm nay mới mẻ

  

Vẫn là SEA games

  

Nước Việt vươn lên

  

Thành rồng châu Á

  

Cho dù bóng đá
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Mới Huy chương Đồng

  

Nhưng cả biển Đông

  

Hò reo sóng dậy

  

Bừng bừng lửa cháy

  

Khí thế vươn vai

  

Bóng nữ thật tài

  

Sút đâu lọt đó

  

Chơi trên sân cỏ

  

Luôn thế thượng phong

  

Lác mắt đàn ông

  

Tha hồ khâm phục

  

Du khách đông đúc
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Khen ngợi nước mình

  

Tổ chức tài tình

  

Lễ hội khai mạc

  

Rộn ràng tiếng hát

  

Nhiều Huy chương Vàng

  

Thật là vẻ vang

  

Cháu con Thánh Gióng

  

Năm nay chiếu bóng

  

Khởi sắc dần dần

  

Thiên hạ chen chân

  

Đi xem “Gái nhảy”
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“Lưới trời” cũng vậy

  

Vé bán mấy ngàn

  

“Một giờ làm quan”

  

Ngày bán... mươi vé!

  

“Của rơi” thật lẹ

  

Đem... cất vào kho!

  

Vậy là “lãi to”

  

Vì không cần... chiếu!

  

Bộ mình đã hiểu

  

Nên “bật đèn xanh”

  

Gọi mời tư nhân

  

Đầu tư sản xuất
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Luật đà có luật

  

Nhưng phim thì chưa

  

Làm phim đã khác thời xưa

  

Cho nên thiên hạ cũng chưa nhảy vào?

  

Tết này chưa biết ra sao

  

Phim nào là sẽ đứng đầu doanh thu?

  

(Ngọc Hoàng liền phán:

  

Còn chuyện gì hay?

  

Táo báo cáo ngay

  

Kẻo mà... nghẽn mạch)

  

Thưa, chuyện rất “oách”
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Là UNESCO

  

Đồng ý duyệt cho

  

Công trình tuyệt tác

  

Triều Nguyễn Nhã nhạc

  

Phong Nha-Kẻ Bàng

  

Vinh dự vẻ vang

  

Di sản văn hóa

  

Thiệt vui quá xá

  

Quá xá là vui

  

Du khách tới lui

  

Tha hồ chiêm ngưỡng

  

Nghĩ lại cũng sướng
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Phải không ông Trời?

  

Thêm chuyện tưởng chơi

  

Nhưng mà làm thật

  

Là chuyện âm nhạc

  

Có Hội tác quyền

  

Đứng ra đòi tiền

  

Cho người nhạc sĩ

  

Dù chưa bạc tỉ

  

Nhưng rất đáng khen

  

Trong lúc mỗi đêm

  

Ca sĩ chục triệu
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Nhạc sĩ lại mếu

  

Vì túi... rỗng không!

  

Nay Hội bỏ công

  

Thu về quyền lợi

  

Năm sau thắng lợi

  

Nhạc sĩ sẽ giàu

  

Xe hơi, nhà lầu

  

Sắm ngay mấy chốc

  

Vui rơi nước mắt

  

Là chuyện Thăng Long

  

Khai quật đã xong

  

Hoàng thành Trần, Lý...
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Di vật rất quý

  

Thời xửa thời xưa

  

Ngàn năm nắng mưa

  

Nay vừa hiện diện

  

Nước ngoài đánh tiếng

  

Xin được mua ngay

  

Nhà nước xua tay

  

Quyết không được bán

  

Này rồng sáng lạng

  

Nọ phượng, lân, quy...

  

Thắm sắc xuân thì
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Đó là vô giá

  

Có chuyện không lạ

  

Là chuyện tử sinh

  

Táo xin nghiêng mình

  

Chào người vừa khất

  

Năm rồi vừa mất

  

Nhạc sĩ Trần Hoàn

  

Nhà thơ Thu Bồn

  

Cũng về chín suối

  

Không thọ trăm tuổi

  

Là Nguyễn Đình Thi

  

Cũng đã ra đi
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Về miền cực lạc

  

Nhưng thơ và nhạc

  

Còn lại cho đời

  

Thương những con người

  

Sống là cống hiến

  

Nam nay nổi tiếng

  

Có nhiều hội hè

  

Táo xin được khoe

  

Lễ hội Đà Lạt

  

Thông xanh bát ngát

  

Một trăm mười năm
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Lễ hội Làng Sen

  

Cũng vui như Tết

  

Hoa thơm khoe sắc

  

Quê hương Bác Hồ

  

Ngay tại Thủ đô

  

Những ngày văn hóa

  

Tổ chức rộn ràng

  

Đường đi tiếng hát reo vang

  

Trong nhà ngoài cửa rộ vàng những hoa

  

Chuyện gần chuyện xa

  

Táo còn kể tiếp

  

Nhưng ngày xuân tết
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“Chat” nhiều vợ... la

  

Táo xin lui ra

  

Khỏi ... in-tẹt-nét

  

Xin được chúc hết

  

Bạn đọc gần xa

  

ĐẤT MŨI quê ta

  

Năn nay tiền bạc vô nhà

  

Hơn mười năm ngoái thiệt là an khang

  

Cúi đầu kính chúc Ngọc Hoàng

  

Cầm cân nẩy mực lẹ làng ra uy!

  

Còn Táo, Táo tự chúc gì?
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Táo chúc cho Táo cười khì quanh năm!

  

Huyền Sương

  
  

  

ĐUA XE... 

  

 
Có xe là để chạy

  

Đừng ham hố em ơi!

  

Rú ga rồi lạng lách

  

Có lúc xe lên... trời!

  

 

  

Em chỉ là “em gái”

  

Ngồi sau lưng người hùng

  

Chàng đang say bí tỉ
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Phóng xe như thằng khùng

  

 

  

Vậy mà em tí tởn

  

Cứ mặc sức ôm eo

  

Xe lao vào... nghĩa địa

  

Là em rơi cái vèo!

  

 

  

Đã làm thân con gái

  

Thì cách tốt nhất là

  

Phải biết cách từ chối

  

Ngồi sau lưng người ta
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Ngồi sau lưng dại dột

  

Theo người ta đua xe

  

Sẽ có ngày em cũng

  

Không ngáp thì cũng... què!

  

HUYỀN SƯƠNG

  

  

ĐẦU TƯ NHÀ

  

 

  

Nhà đang trong ấm ngoài êm

  

Nhưng em cũng muốn “phất” lên làm giàu

  

Bởi thầy bói nói thì thào:
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“-Nơi kia xây dựng nhiều cao ốc mà

  

 

  

Bao nhiêu tiền của bỏ ra

  

Hùa theo thiên hạ để mà... chen chân

  

Tứ phương tìm đến rần rần

  

Chờ đất tăng giá có phần “lên hương”!

  

 

  

Đất thì ở tận... đại dương

  

Nay nhìn bản vẽ mà thương cho... tiền!

  

Bốn mùa thay đổi liên miên

  

Người ta hứa hẹn huyên thuyên đủ điều!
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Mộng làm giàu đã liêu xiêu

  

Vì nghe thầy bói mà liều đầu tư

  

Cao ốc trên giấy ngất ngư

  

Còn em tiếc của cũng như...ngất rồi!

  

 

  

Thôi, rút kinh nghiệm em ôi!

  

Muốn đầu tư phải nghe lời chuyên gia

  

Nghe thầy bói “phán” ba hoa

  

Có ngày em cũng.. . đi ra ngoài đường!

  

TÚ HỢI

  

  

 30 / 142



TÚ HỢI: Thơ trào phúng

 
XĂM

  

 
Trăm năm trong cõi người ta

  

Làm thân con gái ai mà đi xăm

  

Thế mà từ rốn đến chân

  

Em xăm nham nhở loằng ngoằng thấy ghê

  

 

  

Cánh tay xăm mấy trái lê

  

Nhìn nổ con mắt mà tê tái lòng

  

Bàn tay vừa trắng vừa hồng

  

Em xăm cánh bướm mà trông não tình
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Ngày xưa em đẹp em xinh

  

Ngày nay trông thấy đủ hình xăm lên

  

Này hình con nhện tòng teng

  

Kia hình chim chóc lông đen mỏ vàng

  

 

  

Thôi em, anh muốn xin can

  

Xăm hình nhăn nhố chẳng sang chút nào

  

Nhìn rồi chằng thấy ra sao

  

Em không xóa bỏ anh nào dám yêu!

  

Tú Hợi

  

  

 
ĂN NÓI
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 Nói năng ý ngọc lời vàng

  

Sao em mở miệng oang oang… chửi thề?

  

Người xinh, nhìn thấy thì mê

  

Nhưng nghe giọng nói thì tê tê liền

  

 

  

“Đờ mờ” nghe muốn phát điên

  

Sao em ăn nói vô duyên thế này?

  

Bao nhiêu lời đẹp câu hay

  

Đặt trên miệng lưỡi là ngày thêm tươi

  

 

  

Lời nói như những nụ cười
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Thanh tao, trang nhã thì người thêm sang

  

Một thương lời nói dịu dàng

  

Hai thương ý ngọc lời vàng thốt ra

  

 

  

Em đừng ăn nói ba hoa

  

Chửi thề bậy bạ ai mà dám thương?

  

Mấy lời nhắn nhủ bình thường

  

Xin em nhớ lấy tỏ tường nghe em

  

Tú Hợi    

  

  

 
NÓI 
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Trời sinh miệng để nói năng

  

Sao em cứ “tám” lăng nhăng suốt ngày

  

Tay bằng miệng, miệng bằng tay

  

Khiến anh phải rát cả tai em à

  

 

  

Lời nói có hương, có hoa

  

Câu vàng ý ngọc gần xa diệu kỳ

  

Nhưng em nói những thứ gì

  

Nghe xong anh… sốt li bì ngày đêm

  

 

  

Chẳng hạn, em giấu chữ “em”

  

Thay vào tiếng “đệm” tèm nhem bụi đời
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Người ta thì nói “anh ơi”

  

Còn em lại  gọi “mày ơi”thật rầu!

  

 

  

Chữ nghĩa đã bỏ đi đâu

  

Suốt này cứ nói tào lao bực mình

  

Chi bằng em cứ làm thinh

  

Em mà không nói thì… bình yên ghê!

  

Tú Hợi

  

  

NGỦ NƯỚNG

  

 
Tiếng gà đã gáy ó o
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Mặt trời đã mọc, con đò sang sông

  

Nhưng em là gái chưa chồng

  

Vẫn ham  ngủ nướng như không là gì!

  

 

  

Em cứ việc ngáy tỉ ti

  

Ngủ cho ngon giấc nữ nhi đàn bà

  

Mặc việc nội trợ, việc nhà

  

Mặc cho mẹ mắng, bố la mỗi ngày

  

 

  

Chín giờ sáng vẫn ngủ say

  

Thăm em lúc ấy, anh đây cũng rầu

  

Thôi thì trông trước ngó sau
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Anh đây lẵng lặng xin chào giai nhân

  

 

  

Chào em vui với giấc nồng

  

Anh không can đảm làm chồng của em

  

Mấy lời nhắc nhủ cùng em:

  

“Làm thân con gái chớ nên ngủ ngày”!

  

TÚ HỢI

  

  
  

 

  CON GÁI NHẬU
  

 

  

Con gái trời ơi cũng biết... bia
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Uống từ sáng sớm đến đêm khuya

  

Mặt đỏ, nói năng hăng tiết vịt

  

Môi thâm, miệng lưỡi “nổ” lia chia

  

Thấy em nghiêng ngả anh thêm ớn

  

Khuyên bảo em ơi! Đứng dậy dzìa!

  

Bất chấp, em càng nâng ly uống

  

Nói rằng sướng nhất ấy là... bia!

  

Thôi thì anh phải co giò chạy

  

Chẳng dám đến gần để sẻ chia

  

TÚ HỢI

  

  

 
NÓI
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“Học ăn, học nói, học gói, học mở”
(Tục ngữ Việt Nam)

  

Tưởng gì! Vậy mà cũng khuyên
Em đây ăn nói có duyên lắm mà
Ở trong rạp hát người ta
Em xem kịch lại... oa oa giọng “trầm”

  

Ở nơi đền miếu nghiêm thâm
Em chơi giọng nói... rầm rầm cũng hay (!?)
Ở nơi trời rộng đất dầy
Thiên hạ lễ Phật em nay ồn ào!

  

Gặp chồng em cũng thao thao
Từ chiều đến sáng nói vào lỗ tai
Em thi đua nói với... đài
Đài nào mà dám nói hoài như em?

  

Nói năng bất kể ngày đêm
Em ơi! Như thế là thêm bược mình!
Ước gì em biết... làm thinh
Nói đúng lúc mới là mình có duyên!

  

TÚ HỢI

  

  

“Lốc” (blog) đen
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Vì em  cũng muốn có danh
Lập“lốc” để viết tanh bành gần xa
Phòng the là chuyện trong nhà
Thế nhưng em vẫn tà tà post lên

  

Tình cờ vào “lốc”  của em
Điếng hồn anh được nhìn xem rõ ràng
Tưởng rằng em đẹp và ngoan
Ngờ đâu em lại hoang đàng thế ni

  

Bao nhiêu nét đẹp xuân thì
Không kín đáo lại tì tì phơi ra
Trong năm trong cõi người ta
“Lốc” đen như vậy! Vậy mà cũng khoe?

  

Thôi thì, anh nói em nghe
Thiên hạ đồn thổi í e đầy đường
Dẹp ngay cái “lốc” ễnh ương
Không “lốc”  mình cũng bình thường như ai!
Tú Hợi

  

  

THỜI TRANG... BẢO HIỂM

  

 
Cái nón cốt để che đầu
Bảo vệ cái đầu đâu phải... thời trang!
Thế mà em bậu xênh xang
Đội ngay cái nón làng nhàng cho vui (?)

  

Chất lượng thì nón... quay lui
Vậy thì em đội ngược xuôi làm gì?
Nón vừa rơi xuống chân đi
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Như cái bánh tráng tức thì vỡ tung

  

Nón gì ai đó vừa... rung
Thì nó ễnh ảng muốn “bùng” ra ngay!
Nón gì như... chiếc lá bay
Đẹp thì có đẹp thì đây chẳng xài

  

Đội nón thì phải đeo quai
Cái đầu bảo vệ lâu dài mới “ngon”
Nón bền chất lượng thì hơn

  

TÚ HỢI

  

  
  

 

  TẾT! TẾT!
  

Đến đến rồi tết lại đi
Sao qua mồng rồi vẫn li bì vậy em?
Say ngày rồi lại say đêm
“Chuột sa hủ nếp” say mềm khổ ghê!

  

Ngày xuân thấm thoát đi về
Làm thân con gái ủ ê cũng rầu
Vậy mà cứ khoái... uống mau
Uống nhiều, uống nữa cũng đau... dạ dày!

  

Uống thi đua với con trai
“Chơi luôn tới bến” mặt mày xụi lơ!
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Thôi thì anh có vần thơ
Chúc mau... tỉnh rượu mà mơ mai vàng!

  

Con gái thì phải đoan trang
Dù là Tết cũng nhẹ nhàng nghe em
Ruợu chè nên gác một bên
Ngày xuân tỉnh táo là hên dài dài

  

TÚ HỢI

  

  

Mộng... ca sĩ!

  

 
Người ta nổi tiếng như cồn
Tiền vô như nước lại còn được khen
Em nay cũng muốn bon chen 
Được làm ca sĩ một phen... đổi đời!

  

Trước hết là phảI “chịu chơi”
Vay tiền mua sắm thấu trời cho oai!
Phải thay đổi từ... bên ngoài
Áo quần xúng xính, tóc tai xanh vàng!

  

Mơ lên sân khấu... oang oang
Em gào, em hét uềnh oàng cũng hay!
Thiên hạ khoái chí vỗ tay
Biết đâu mộng ấy có ngày thành công?
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Em ơi! Mơ ước viễn vông
Đừng đứng núi nọ mà trông núi này
Làm ca sĩ phải có tài
Em đừng ham hố có ngày xẩy chân

  

Tiền theo mây khói tần ngần 
Chưa nổi tiếng đã... nợ nần khổ chưa?

  

TÚ HỢI

  

  

Thách cưới

  

 
Thuở trời đất nổi cơn gió bụi

 Hai đứa mình đám cưới đi anh
 Phải là… cao ngất trời xanh
 Xe hơi chục chiếc, mời nhanh ngàn người!

  

Để thiên hạ khỏi cười, khỏi trách
 Váy của em phải “oách” phải sang
 Phải bay qua tận Thái Lan
 Mua vài chục triệu rồi mang đem về

  

Thức ăn, thức uống ê hề
 Rượu ngoại, thuốc ngoại cho tê tái đời
 Nếu anh mà có “chịu chơi”
 Đưa em trang điểm tận nơi… nước ngoài!
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Đám cưới vậy mới oai, mới sướng
 Để em không ngượng với họ hàng (!?)
Nghe xong, chàng cũng bẻ bàng:
 “Em ơi! Anh muốn… nhẹ nhàng rút lui”

  

Sự đời đám cưới là vui
 Sao lại “thách cưới” lôi thôi thế này?
 Có nhiều chàng phải “gút bay”
 Nàng mau nghĩ lại kẻo có ngày… phòng không!

  

HUYỀN SƯƠNG

  

  

CHAT

  

 
Em “leo” lên mạng
“Chat” chít linh tinh
Dù không biết mặt
Nhưng cũng… tỏ tình (!?)

  

Những lời ong bướm
Cứ tuôn dạt dào
Thề cùng lên núi
Hẹn về biển sâu

  

Tưởng gặp tri kỷ
Hẹn hò trăm năm
Tình yêu qua “chat”
Cũng dễ bị lầm
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Ngờ đâu em gặp
Một gã Sở Khanh
“Chat” nhanh, yêu vội
Mộng đẹp.. tan tành!

  

Làm thân con gái
Cảnh giác nghe em
Đừng vì mê “chat”
Có ngày nằm… rên!

  

HUYỀN SƯƠNG

  

  

ĂN QUÀ VẶT

  

 
Nhí nha nhí nhảnh “dễ thương”

  

Các em xả rác đầy đường khi… ăn

  

Rác vừa thả xuống dưới chân

  

Liền co chân đá rác văng lên… trời

  

Hí ha hí hố cùng cười
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Tụ năm tụp bảy mặc người xung quanh

  

Nữ sinh mười mấy xuân xanh

  

Ăn uống như thế thì anh nào… thèm?

  

Thôi thôi nghĩ lại các em

  

Vệ sinh đường phố đừng quên nằm lòng

  

HUYỀN SƯƠNG

  

  

VUI MÙA WORL CUP

  

Vui là xem đá bóng
Những đường chuyền lướt nhanh
Cú làm bàn đẹp mắt
Tuyệt vời sân cỏ xanh

  

Nhưng em mê… cá độ
Chọn đội này, đội kia
Chọn kèo trên, kèo dưới
Như chọn… rượu, chọn bia!
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Có bao nhiêu tiền bạc
Em cũng cá độ luôn
 Lòng đang vui như Tết
 Bỗng dưng lại thấy… buồn!

  

Quái quỷ trò đen đỏ
 Tưởng có hóa ra… không! 
 Bởi thế mùa “quớt cúp”
 Vẫn chưa… lấy được chồng!

  

Chẳng chồng nào yêu được 
 Cô nàng khoái đỏ đen
 Mau dừng ngay em nhé
 Để thấy đời còn… hên!

  

HUYỀN SƯƠNG

  

  

Chồng… ngoại

  

  

Thấy thiên hạ đến xứ Đài    
Em đây cũng muốn lấy… ngài sáu mươi!
Hôn nhân tình ái gặp thời
Là tiền “đô” sẽ gấp mười gấp trăm

  

Nhưng than ôi em đã nhầm
Đem thân trinh bạch ôm cầm thuyền ai
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Năm năm tháng tháng ngày ngày
Ôsin cực nhọc đọa đày tấm thân

  

Sướng nhất là lấy chồng gần
Dù nghèo nhưng lại đỡ đần giúp nhau
Ham chi chồng ngoại sang giàu
Xứ người ngồi khóc cho rầu tuồi xuân

  

HUYỀN SƯƠNG

  

  

Model

  

 
Thấy người thiên hạ ăn khoai
Em đây khoái chí vác mai đi đào!
Người ta giải phẫu mũi cao
Em cũng bắt chước mũi cao bằng… trời!

  

Người ta xâm mắt sửa môi
Em cũng “học tập” than ôi hãi hùng
Người ta thắt đáy lưng ong
Em liền… nhịn đói để mong… gầy gò!

  

Cái đẹp là cái trời cho
Sao em trét phấn bôi tro vào mình?
Người ta đẹp, người ta xinh
Thì mình cũng có vóc hình mẹ cha

  

Đẹp là cái đẹp nết na
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Công, dung, ngôn, hạnh mới là bền lâu
Nhan sắc thì cũng phai mau
Làm sao giữ mãi ngàn sau vẫn còn còn?

  

Quý nhất cái đẹp tâm hồn
Ngàn năm sau nữa vẫn còn em ơi!

  

HUYỀN SƯƠNG

  

  

Chơi Xuân

  

 
Vui xuân chỉ có dăm ngày

  

Sao em hào hứng “ăn” dày thế em?

  

Ngày hết ngày, đêm hết đêm

  

Từ lúc mồng Một chơi thêm… mồng Mười!

  

 

  

Trong khi thiên hạ mọi người
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Bắt tay làm việc cho đời thêm xuân

  

Thì em, em vẫn lừng khừng

  

Du xuân, du hí tưng bừng… vô tư

  

 

  

Bia? Thì cứ uống ngất ngư

  

Rượu? Thì vài xị lừ đừ mà ghê

  

Vui xuân quên cả đường về

  

Con gái như thế ai mê được nào?

  

 

  

Ngày xuân đã hết còn đâu

  

Thôi em, xin hãy tỉnh mau em à!

  

 51 / 142



TÚ HỢI: Thơ trào phúng

Tháng ngày chong chóng đi qua

  

“Ăn” Tết nhiều quá ai mà dám… thương

  

HUYỀN SƯƠNG

  

  

Nhậu... thời @

  

Nhậu chơi cho đến tận khuya
Ngất ngư thì mới chịu “dìa” là... ngon!
Than ôi! Em hãy còn son
Làm sao ai dám môi hôn tỏ tình?

  

Hay chi chuyện nhậu linh tinh
Yểu điệu thục nữ giữ mình mới hay
Công, dung, ngôn, hạnh còn đây
Nết na gìn giữ nhậu say làm gì?

  

Thanh xuân có lứa có thì
Ham nhậu như thế thì đi đường nào?
Than ôi! Chân thấp chân cao
Nam nhi thấy thế... chạy mau cho rồi!

  

HUYỀN SƯƠNG

  

  

“Lắc” là... ngủm
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 Thuở trời đất nổi cơn khoái “lắc”
 Em hai mươi nhan sắc đang tươi
 Vì theo bè bạn ham vui
 Ngờ đâu thoáng chốc... đen thui cuộc đời!

 Ở đời chọn bạn mà chơi
 Bạn ham chơi “lắc” ta thời tránh xa
 Vui chi tan cửa nát nhà
 Thân tàn ma dại ai mà dám thương?

 Chơi thuốc “lắc” đoạn trường cay nghiệt
 Em dính vô là giết đời em
 Cuộc đời chỉ một màu đen
 Từ nay đoạn tuyết mới nên thân người

  

HUYỀN SƯƠNG

  

  

Nhậu!

  

Lạ cho nếp sống ngày nay
Yểu điệu thục nữ cũng... say như thường!
Ban đầu chỉ uống sương sương
Lát sau say xỉn em liền “chơi” luôn!

  

Uống vài ly giải buồn, giải cảm
Uống hai ly ảm đạm thân tàn
Cười cười nói nói oang oang
Uống thêm ly nửa dung nhan rủ mềm

  

Nhìn em có phải là em?
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Môi xanh mặt đỏ tèm nhem dị kỳ
Con gái uống rượu hay chi
Anh nhìn thấy muốn bỏ đi cho rồi!

  

Thôi đừng dại dột em ơi!
Sáng say chiều xỉn ông trời cũng chê!

  

HUYỀN SƯƠNG

  

  

 

  

Thuốc lá và nàng

  

 
Hút thuốc lá có hại
Dù đàn bà, đàn ông
Nhưng nàng là thục nữ
Vẫn cứ hút như không!

  

Trên môi phì phèo mãi
Khói thuốc bay... dạt dào
Ai nấy nhìn phát khiếp
Cứ trông như khói tàu

  

Hay ho gì thuốc lá
Nàng ơi mau tránh xa
Ước gì được nhìn thấy
Nàng ngậm sô cô la
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Hoặc nàng ăn kẹo ngọt
Để môi hồng thêm tươi
Chứ phì phèo thuốc lá
Ai nhìn cũng... mắc cười

  

HUYỀN SƯƠNG

  

  

Siêu mẫu thời nay

  

  

Chưa một lần thực tập
Trên sàn diễn bao giờ
Nhưng em thành... siêu mẫu
Khiến bao kẻ ngẩn ngơ

  

Người mẫu là người mẫu
Còn em siêu mẫu... siêu 
Thế là trên... người mẫu
Thế mới “siêu” đủ điều

  

Thiên hạ vỗ tay khen
Dù bước đi chập chững
Lấp lánh ánh sáng đèn
Em càng đi càng... vững

  

Nghề gì cũng phải học
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Nghề em thì phải... siêu
Mọi người khen siêu mẫu
Kể ra cũng hơi... liều

  

NỮ NHI

  

  

Những cô gái chân...  ngắn

  

  

Chân nào cũng là chân
Cần gì dài với ngắn
Bạn được người ta yêu
Bởi tâm hồn trong trắng

  

Bởi biết học và hành
Bằng tâm hồn trong sáng
Bởi thùy mị nết na
Tốt đẹp với bè bạn

  

Vậy đã là đẹp chán
Còn hơn những chân dài
Suốt một ngày nhảy nhót
Từ khuya đến.. sáng mai !

  

Nhan sắc rồi cũng phai
Ai cũng thành... bà lão
Vậy công, hạnh, ngôn, dung
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Giữ gìn như vật báu

  

Cho dù ai láo nháo
Mơ ước đến chân dài
Thì bạn ơi bình tĩnh
Cứ ngồi yên học bài

  

HUYỀN SƯƠNG

  

  

Karaoke nàng ơi!

  

“Yêu nhau cởi áo cho nhau”
Hai ta hú hí bước vào Ka-rao
Chàng thì rượu, nàng thì gào
Đến khi mệt lã ngã nhào vào nhau!

  

Vai kề vai, đầu tựa đầu
Xập xình âm nhạc đèn màu tối đen
Sợ gì phải gặp người quen
Hai ta cứ việc lèng phèng vô tư!

  

Ka- rao thì cũng ngất ngư
Đến khi xong việc nàng như... xong rồi!
Ngày ngày tháng tháng đưa thoi
Chàng nay quất mã xa xôi dặm đàng

  

Tớ đây khuyên nhủ cô nàng
Ka-rao đèn điện sáng choang thì vào
Trò chơi âm nhạc thanh cao
Nếu tối quá chớ có vào nàng ơi!
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THANH TÚ

  

  

Xem bói

  

 
 Như là chuyện cổ tích
 Gặp trắc trở tình duyên
 Gặp điều không vừa ý
 Là... xem bói liên miên!

  

Nghe chỗ nầy “thầy” giỏi
 Em vội tìm đến liền
 Đặt tiền rồi gieo quẻ
 Xong xuôi lại thêm... phiền!

  

Đồn người kia như thánh!
 Đoán trúng chóc không sai
 Em cũng liền tìm đến
 Về nhà... khóc lai rai!

  

Để moi tiền thiên hạ
 Miệng “thầy” phải dẻo queo
 Dẻo như là kẹo kéo
 Rồng bay cũng lộn lèo

  

Huống chi em con gái
 Tuổi còn trẻ thơ ngay
 Bị thầy bói dụ khị
 Thì có ngày trắng tay

 58 / 142



TÚ HỢI: Thơ trào phúng

  

Đừng nên mê bói toán
 Tan cửa lại nát nhà
 “Thầy” mồm mép tép nhảy
 Em phải biết tránh xa!

  

HUYỀN SƯƠNG

  

  

 
Sành điệu

  

Sành điệu là gì hở bạn?
 Là nốc rượu như điên
 Hở rốn đi ra phố
 Phóng xe chạy ngả nghiêng

  

Là đi chơi.. mút chỉ
 Khuya lắc đến khuya lơ
 Trở về nhà là lúc
 Vừa đi vừa... ngủ mơ!

 Eo ơi chuyện sành điệu
 Thoáng nghe đã thấy ghê
 Lại đua xe lạng lách
 Lạng choạng quên đường về!

  

Hỡi em vừa mười tám
 Đừng ham sành điệu nhiều
 Đua đòi theo nhí nhố
 Chắc chẳng ai dám... yêu!
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Sành điệu thời hiện đại
 Là tin học, Anh văn
 Và công, dung, ngôn, hạnh
 Giỏi giang chẳng ai bằng

  

Đầu xuân năm con Khỉ
 Chúc em hiền như mèo
 Sành điệu là kín đáo
 Không ăn mặc... nhà nghèo

  

Huyền Sương

  

  

 

  

XEM TỬ VI 12 CON GIÁP

  

 
TÝ

  

“Chuột kêu rúc rích trong rương
Anh đi cho khéo đụng giường mẹ la”
Đó là chuyện của người ta
Duyên con gái phải nết na vẹn toàn

  

Phải siêng học, phải chăm ngoan
Năm nay trúng số bạc vàng đầy tay
Hàng ngay đùng có nhậu say
Kẻo “thần may mắn” se bay lên trời
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SỦU

  

 
Tuổi con trâu rất sướng
Năm nay có nhà lầu
Với điều kiện nho nhỏ:
Là chồng em phải… giàu

  

Lấy chồng giàu cũng dễ
Miễn hợp ý tâm đầu
Vợ chồng không lục đục
Sẽ xây được nhà cao

  

Mỗi ngày đi ra phố
Nhớ ăn mặc bảnh bao
Tâm tính nên hướng thiện
Gặp ai cũng nên… chào

  

DẦN

  

Nhỏ nhắn đoan trang cái tuổi dần
Ai ai cũng muốn đến cầu thân
Thông minh, sắc sảo như… ông cọp
Mà lại hiền lành như sắc xuân

  

Năm nay sẽ được đức lang quân
Đám cưới diễn ra suốt một tuần
Họ hàng nội ngoại vui như Tết
Hạnh phúc tràn trề muôn sắc xuân
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MẸO

  

 
Con mèo thường hay leo
Còn em đừng có trèo
Trèo cao thì té nặng
Ảnh hưởng đến tình yêu

  

Tốt nhất nên cần kiệm
Đừng có xài tiền nhiều
Chồng thuông thì sẽ tặng
Cái bầu để ấp iu

  

THÌN

  

 
Đừng có hàm giàu cưới Đài Loan
Ván mới đóng thuyền đã sang ngang
Chi bằng em cưới người hàng xóm
Một mái nhà tranh trái tim vàng

  

Dù nghèo nhưng sống trong êm ấm
Cửa nhà rạo rực tiêng cười vang
Còn hơn được sống trên nhung lụa
Tâm hồn đau khổ đến… tan hoang

  

Mỗi ngày khi nào đi dạo phố
Trên tay nên cầm nhánh mai vàng
Sẽ gặp điều may như lộc biếc
Tuổi thìn trai gái cũng đều sang

  

TỴ
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Nếu ham số đề
Thì chồng sẽ chê
Những lúc nhậu nhẹt
Bạn bè rủ rê
Thì nên từ chối
Đứng dậy và… về
Nếu chơi thuốc “lắc”
Nửa tỉnh nửa mê
Ắt là chồng sẽ
Tống ra vỉa hè
Năm nay tài lộc
Đến nhà vài… xe
Nhưng phải cần kiệm
Thì sống khỏe re

  

NGỌ

  

 
Đường dài biết sức ngựa
Sống lâu biết tính nhau
Nếu siêng năng làm việc
Thì xây được nhà lầu
Nếu tiêu xài hoang phí
Thì ngủ ngoài bờ ao
Năm nay gặp “đối tượng”
Sẽ đám cưới cái ào
Rồi sinh con đẻ cái
Hạnh phúc thiệt là cao!

  

MÙI

  

 
Tuổi dê tâm tính chẳng dê
Năm nay tài lộc đề huề vui tươi
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Mỗi ngày thì nhớ phải… cười
Biết đâu sẽ gặp được người đàn ông
Rồi ra nên vợ nên chồng
Vườn xuân tươi thắm mặn nồng tình duyên

  

THÂN

  

 
Chuyện gì ở trong cơ quan
Xin đừng có dại mà mang về nhà
Gặp chồng thì phải tặng hoa
Nói lời dịu ngọt mới là khôn ngoan

  

Gió mùa xuân thổi mơn man
Đi ra phố phải đi ngang bằng chồng
Chồng thương chồng sẽ ẳm bồng
Năm nay ắt được… đầu lòng con trai

  

DẬU

  

 
Đừng ham hố chốn vũ trường
Dính vô thuốc “lắc” tai ương có ngày
Đi đứng thì phải khoan thai
Nói năng khiêm tốn cho đầy nết na
Năm nay thì sẽ có nhà
Nếu như chịu khó thiệt thà làm ăn

  

TUẤT

  

 
Đi làm thì phải chuyên cần
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Đừng ham cờ bạc nợ nần trắng tay
Rượu chè chớ có sỉn say
Cần tỉnh táo lúc cầm tay một người
Đi bên cùng nhoẻn miệng cười
Là tình yêu đến tuyệt vời đó nghen

  

HỢI

  

 
Tuổi hợi “hơi bị” đào hoa
Gia đình hạnh phúc ắt là có xuân
Năm nay gặp đức lang quân
Khác gì được cả mùa xuân rạng ngời

  

Làm nhiều thì phải nghỉ ngơi
Nên du lịch đến biển trời non xanh
Vợ chồng âu yếm chân thành
Sinh thêm quý tử san lành là dzui!

  

HUYỀN SƯƠNG

  

Ghi chú: Tử vi 12 con giáp - viết chừng 4, 5 bài cho mỗi số  Xuân PNAB

  

  

GÚT BAY!

  

Trăm năm trong cõi người ta
Ai mà hay “tám” gọi là cái  chi?
Gặp nhau rộn rã tức thì
Nói như chim hót thầm thì nhỏ to
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Nói từ buổi sáng tinh mơ
Đến đêm khuya lắc khuya lơ mới về
Nói dài, dài đến lê thê
Vẫn chưa hết chuyện nọ tê…Hỡi trời!

  

Cái lưỡi em thật lắm lời
Cứ như có mỡ đã bôi trơn mà
Em “tám “ chuyện của người ta
Đến chuyện bếp núc cùng là thời trang…

  

Lời lời ngọc ngọc vàng vàng
Tụ năm tụ bảu tuôn tràn như mưa!
Eo ôi, anh có lời thưa
Em mà “tám” quá sớm trưa thế này
Thì anh cũng phải “gút-bay”

  

TÚ HỢI

  

  

Mê Shopping

  

Ở nhà chẳng thiếu thứ chi
Nhưng em cũng vẫn khoái đi “sưu tầm”
Này váy ngắn, nọ váy đầm
Trong tủ đã sắm tầng  tầng như  non

  

Quần jean, giày dép còn “ngon”
Lược gương đầy đủ, phấn son đủ đầy
 Nước hoa cũng mấy chục chai
 Nhưng em vẫn cứ lai rai mua về
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Anh nhìn mà cứ ủ  ê
 Tưởng cái  siêu thị bộn bề lung tung
 Tiền lương vừa mới “tùng tùng”
 Chưa chi thì nó đã “bùng” đi luôn

  

Em đâu có phải đi buôn
 Mà sao mua sắm  luông tuồng vậy em
 Nhà mình ngày một… chật thêm
 Tiền lương anh lại tèm nhem… mỏng dần!

  

TÚ HỢI

  

  

 
CÔNG TÁC ĐẦU NĂM

  

 
Tháng giêng là tháng ăn chơi
Xe công được dịp xả hơi tít mù
Bảng số xanh lại vi vu
Danh lam thắng cảnh vù vù đua chen

  

Này chùa, này miếu, này đền
Đầu năm đi lễ lềnh khênh cầu tài
 Xe công cứ phóng như bay
 Cứ là “công tác” trong ngoài đấy thôi

 Đầu năm được dịp đi chơi
 Dùng xe nhà nước thảnh thơi vô cùng
 Xăng chùa cứ việc ung dung
 Ta đây cứ bảo việc chung là “huề”
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Quan tham rỉ rả tỉ tê
 Rủ từ Hà Nội lộn về xứ Thanh
 Chùa Hương cho đến Tây Ninh
 Bà Đen, chúa Xứ… non xanh vèo vèo

  

Ngân sách nhà nước tóp teo
 Bởi “công tác” cứ lộn lèo tùm lum
 Việc tư lại bảo việc chung
 Xe công sử dụng lung tung ối trời!

  

 BIÊN NGÀ

  

  

 

  

Khoe... rốn

  

 
Mỗi người có một... rốn
Chỉ là một thôi mà
Chẳng có gì là lạ
Sao nàng phải khoe ra?

  

Áo “hơi bị” ngắn củn
Đi giữa phố đông người
Nàng khoe nàng có rốn
Dù tuổi mới đôi mươi

  

Chuyện công, dung, ngôn, hạnh
Cần gì đem... rốn khoe?
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Kín đáo vẫn là đẹp
Vậy thì rốn phải che

  

Đẹp là từ tính cách
Ăn nói đến dịu dàng
Cần gì đem khoe rốn
Mới thật là người... sang (!?)

  

Huyền Sương

  

  

ĐUA XE... 

  

 
Có xe là để chạy
Đừng ham hố em ơi!
Rú ga rồi lạng lách
Có lúc xe lên... trời!

  

Em chỉ là “em gái”
Ngồi sau lưng người hùng
Chàng đang say bí tỉ
Phóng xe như thằng khùng

  

Vậy mà em tí tởn
Cứ mặc sức ôm eo
Xe lao vào... nghĩa địa
Là em rơi cái vèo!

  

Đã làm thân con gái
Thì cách tốt nhất là
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Phải biết cách từ chối
Ngồi sau lưng người ta

  

Ngồi sau lưng dại dột
Theo người ta đua xe
Sẽ có ngày em cũng
Không ngáp thì cũng... què!

  

HUYỀN SƯƠNG

  

  

 
Kính chiếu hậu của nàng

  

Thuở trời đất nổi cơn gió bụi
Khách má hồng lụi hụi... điểm trang
Miệng che khi bước ra đàng
Hai kính chiếu hậu đàng hoàng gắn lên

  

Phố phường dài rộng thang thênh
Nhưng với hai kính thì em làm gì?
Em thưa: “Em chẳng làm chi
Cũng không làm gì chỉ... nặn mụn thôi!”

  

Những khi lòng dạ thảnh thơi
Mắt nhìn vào kính em soi chân mày
Chỗ nào lợm cợm bàn tay
Ắt là cái mụn em nay... nặn liền!

  

Làm con gái phải giữ duyên
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Soi gương như thế anh liền... eo ơi
Kính chiếu hậu cũng rụng rời!
Còn đâu hoa hậu của thời anh yêu?

  

Huyền Sương

  

  

CHƠI XUÂN

  

 
Bây giờ thiên hạ chơi xuân
Là thăm bè bạn xa gần mới hay
Chứ nào phải uống cho... say
Làm thân con gái thế này thì toi

  

Ngày xuân con én đưa thoi
Tụ năm tụ bảy em chơi sa đà
Từ mồng một đến mồng ba
Chân đi sấp ngửa đi qua đi về

  

Mới vừa cho “chó ăn chè”
Bây giờ đứng đầu hè “hò” luôn
Chơi xuân cái kiểu luông tuồng
Người yêu thấy vậy cũng buồn đó em

  

Em à nếu muốn xinh thêm
Thì đừng chè rượu say mềm em ôi
Ngày xuân con én đưa thoi
Nết na gìn giữ (thì)  ông Trời cũng mê!
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Tú Hợi

  

  

  

HÁT NHÉP

  

Hát thì phải mở miệng ra
Nhưng em hát nhép thật là ngô nghê
Nhạc vừa mới xuống điệu xề
Còn em thì lại… đồ, rề, fa, mi

  

Nhạc vừa lên điệu lâm ly
Còn em tiếng hát hi hi hà hà
Nhạc, lời lẫn lộn nôm na
Người nghe cảm thấy như là… đố nhau

  

Nhạc đi trước, lời theo sau
Cứ nghe như tiếng mèo gào em ôi!
Hát mà như thế thì thôi
Người nghe ngán ngẫm như xôi nấu chè

  

Ca sĩ hát ó ì e
Khán giả ngồi ngáp phải che miệng cười
Cũng vì hát nhép hát nhươi
Từ nay bỏ thói biếng lười đi em

  

Tú Hợi
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ĂN NÓI

  

 
Làm vợ thì phải đoan trang
Ăn nói dịu dàng thì “ổng” mới mê
Đừng có mà “buôn dưa lê”
Tào lao tán phét cà kê dông dài

  

Có người nói đến… rát tai
Chồng rầu rĩ quá thở dài ngày đêm
Vậy mà vợ vẫn… nói thêm
Nói như suối chảy mông mênh biển trời

  

Vợ ngoan thì phải kiệm lời
Lưỡi thơm ý ngọc, bờ môi lời vàng 
Chim khôn hót tiếng rảnh rang
Người khôn ăn nói dịu dàng dễ nghe

  

Tú Hợi

  

  

HẾT... TẾT

  

 
Em ơi đã hết Tết rồi
Sao còn túm tụm làm mồi nhậu thêm?
Nhậu từ sáng đến tận đêm
Mừng thêm một tuổi nhậu quên giao thừa!
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Ngày xuân con én thoi đưa
Nhậu tiêu tùng Tết chưa vừa lòng sao?
Con gái uống rượu dạt dào
Nam nhi sợ quá cũng chào thua luôn

  

Em ơi! Nghĩ lại cũng buồn
Làm thân con gái luông tuồng ai khen?
Suốt ngày cứ bốc mùi... men
Ai mà dám đến làm quen hỡi trời?

  

Mau mau dừng lại em ơi!
Ít ly y lít đi đời nhà ma
Ngày xuân thấm thoát trôi qua
Em thôi uống rượu mới làgái ngoan

  

TÚ HỢI

  

  

 
TÌNH YÊU THỰC DỤNG

  

Bắt thang lên hỏi ông trời
Có tiền cho gái có đòi được không?
Ông trời bèn nói: “Đừng hòng
Tiền đi mất hút đừng mong quay về”

  

Có cô nàng lại tỉ tê
Anh ơi anh hỡi em mê anh nhiều
Sắm cho em vải lụa điều
Chiếc xe lóng cóng mỗi chiều vi vu

  

 74 / 142



TÚ HỢI: Thơ trào phúng

Mè nheo đòi hỏi lu bù
Trăng lên trăng sáng trăng lu cũng đòi
Được tiên rồi lại đòi… voi
Bao nhiêu tiền của cuốn vòi ra đi

  

Em đang độ tuổi xuân thì
Yêu nhau như vậy làm chi mà buồn
 Thói đời thực dụng con buôn
 Moi tiền như thế anh run quá chừng

  

Một rằng đừng, hai rằng đừng
 Yêu nhau tay bắt mặt mừng là vui
 Dòng sông con nước chảy xuôi
 Chớ đâu gắn bó ngọt bùi vì “xu”

  

Bướm vàng đậu đọt mù u
 Tình yêu thực dụng cũng như yêu tiền
 Đẹp vì nết đẹp vì duyên
 Chẳng ai đẹp bởi ham tiền đâu em

  

Tú Hợi

  

  

CÁ ĐỘ

  

 
Thấy thiên hạ cá độ hoài 
Em đây cũng muốn đua đòi một phen
Thôi thì cứ việc đỏ đen
Biết đâu vô mánh là lên… nhà lầu
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Em đang mơ mộng làm giàu
Nên mê cá độ dạt dào ngày đêm
Ngờ đâu nghèo lại nghèo thêm
Càng thua càng cố càng quên chuyện buồn (!?)

  

Em ơi! Đừng có tầm ruồng
“Làm giàu” kiểu ấy tiêu luôn cuộc đời
Anh đây xin có đôi lời
Mong em tỉnh lại em ơi em à

  

Đang có cửa lẫn có nhà
Em mê cá độ là ra ngủ đường
Giận thì giận, thương thì thương
Thương em nên mới tỏ tường đôi câu

  

Tú Hợi 

  
  

 

  

  

 

  

PHÓNG XE ĐỂ… NGỦM

  

 
Đời còn dài lắm em ơi
Đừng ham “đua xế” đi đời nhà ma
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Đêm đêm tụ bảy tụ ba
Đường xa lạng lách rú ga đường dài

  

Em ngồi xà nẹo ôm trai
Xe chạy như gió, như bay kinh hồn
Người đi đường thấy buồn nôn
Sợ xe ủi tới… nát hồn tan xương

  

Biết bao tai nạn thảm thương
Chỉ sau vài phút “lên hương” điên khùng
Thương em, anh bảo nên dừng
Kẻo không em sẽ tiêu tùng đó em

  

Từng đêm rồi lại từng đêm
Xe năm xe bảy lại quên đường về
Nhìn tai nạn thấy tái tê
Em mau tỉnh ngộ mà về đi thôi

  

Đời còn dài lắm em ơi
Ham gì lạng lách tơi bời nhà ma
Làm thân con gái nết na
Đừng ham “đua xế” mới là gái ngoan

  

TÚ HỢI

  

  

THỜI TRANG 

  

 
Trăm năm trong cõi người ta
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Ai ai cũng phải đi ra ngoài đường
Người ta ăn mặc bình thường
Còn em “hàng hiệu” đủ đường mà ghê

  

Mùa xuân cho đến mùa hè
Em luôn thiếu vải để khoe nõn nà
Nhìn qua lồ lộ thịt da
Chỗ cần che, lại phơi ra dị kỳ

  

Nhìn em mới bước chân đi
Thiên hạ lác mắt hỏi gì lạ chưa?
Váy thì ngắn củn đong đua
Ngắn đà quá ngắn như đùa trêu ai

  

Lỗ rốn cách một gang tay
Thì em hào phóng một hai “lộ hàng”
Em rằng em rất... thời trang
Nhưng anh nhìn thấy hoang mang em à

  

Ăn mặc thể hiện nết na
Chứ đâu có phải khoe da thịt mình
Mấy lời góp ý chân tình
Công dung ngôn hạnh là mình chớ quên

  

TÚ HỢI

  

  

Con gái thời nay
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Trên trời mây trắng như bông
Ra đường thấy gái má hồng anh mê
Nhưng mà anh lại não nề
Áo quần thiếu vải bốn bề mà kinh

  

Trên thì khoe cái thiệt xinh
Nõn nà nẩy nở rối tinh mắt mờ
Dưới thì chỗ quý như… thơ
Lại tênh hênh đó có ngờ gì đâu!

  

Em ơi ăn mặc trước sau
Trên dưới kín đáo trước sau gọn gàng
Công dung ngôn hạnh thật ngoan
Thì con gái mới cao sang em à

  

Phải đâu khoe mẽ thịt da
Mới là trẻ đẹp, mới là xuân xanh
Mấy lời góp ý cho nhanh
Mong em chấn chỉnh là anh yêu liền

  

TÚ HỢI

  

  
  

NỖI CƠN MUỐN NHẬU

  

 
Thuở trời đất nổi cơn muốn nhậu
Theo đàn ông, em bậu nhậu chơi
Từ rượu đế đến bia hơi
Em đây cũng nốc đã đời… tèng teng!
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Nhậu từ sáng đổ ghèn con mắt
Đến tận khuya ngúc ngắc thân tàn
Hết khóc rồi lại cười vang
Đứng lên té xuống xềnh xang lối về

  

Nhậu cho lắm ủ ê ủ dột
Bị ma men dại dột dẫn đi
Em còn say sỉn li bì
Anh đang cũng muốn lâm ly tạ từ

  

Trông thấy em lừ đừ muốn quỷnh
Em bậu ơi mau tỉnh lại mau
Nếu em cứ nhậu dạt dào
Anh đây nhất quyết sẽ “chào” em luôn

  

TÚ HỢI

  

  

 

  

Thi... nhậu!

  

 
Cái thời hiện đại tân thời
Phụ nữ cũng phải biết mời... rượu bia (!?) 
Lai rai từ sáng đến khuya
Môi son má phấn đầm đìa là... men!

  

Từ hồng sang tái rồi đen
Mặt mày đờ đẫn nhìn xem cũng rầu
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Khuyên em. Em trả lời mau:
 “Phụ nữ biết nhậu là câu... ân tình”(!?)

  

Nghe qua anh cũng giật mình
Yêu người như thế đời mình cũng tiêu!
Dìu em, em bước liêu xiêu
Thôi đành phải nói cái điều chia tay

  

Khuyên em đừng có ham say
Đừng bia rượu mới có ngày... lên xe hoa
Vài lời khuyên nhủ nôm na
Phụ nữ say xỉn ai mà dám thương

  

TÚ HỢI

  

  

VUI NOEL

  

 
Rộn ràng vui với giáng sinh
Trong đêm hú hí chúng mình có nhau
Hứng tình... xe phóng ào ào
Tụ năm tụ bảy nhào nhào... phóng xe

  

Bốn bề thiên hạ xếp re
Rú ga tốc độ mà nghe điếng người!
Mặc ai sợ, em cứ... cười
Chơi mà như thế là người biết chơi (!?)
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Xe em đã phóng lên trời
Đến khi... rớt xuống than ôi còn gì!
Em nằm em khóc tỉ ti
Hai chân băng bột còn gì là xuân

  

TÚ HỢI

  

  
  

MUA SẮM

  

 
Thuở trời đất nổi cơn mua sắm
Khách má hồng cũng lắm... “chuyện hay”!
Vào siêu thị cứ vung tay 
Bao nhiêu mua hết thế này mới “ngon”

  

Mua chất đống như hòn Non Nước
Bây giờ mua thì trước đã... mua!
Em còn nói giọng chanh chua:
-Mua nhiều thì mới... không thua mọi người!

  

Hàng chất đống bằng trời cao ngất
Trong nhà em trông thật là vui (!?)
Nhìn sau nhìn trước nhìn lui
Chỉ ông chồng mới ngậm ngùi... Tiền ơi!

  

Tiền mấy chốc ngược xuôi siêu thị
Cũng vì ham bằng chị bằng em
Bây giờ trố mắt mà xem
Mua nhiều như vậy? Thưa em, làm gì?
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TÚ HỢI

  

  

 
MÔ ĐEN

  

 
“Người đẹp nhờ lụa, lúa tốt nhờ phân”

Nàng nay lại đẹp bội phần nhờ... son
 Son với phấn là điều cần thiết
 Nhưng cô nàng có biết cho đâu!

  

Hôm nay môi tím, tóc nâu
 Ngày mai nàng lại đổi màu... rằn ri!
 Má hồng, trang điểm đen sì
 Nàng chạy theo mốt, vậy thì đẹp không?

  

Quần ngắn cũn cỡn khoe... mông
 Nội y lồ lộ như không cũng rầu
 Áo ngắn từ trước đến... sau
 Nào ai có dám nhìn lâu hỡi nàng?

  

Ra đường cười nói oang oang
 Công, dung, ngôn, hạnh của nàng mất tiêu
 Rằng yêu thì cũng là yêu
 Nhưng anh sợ quá nên liều rút lui!

  

TÚ HỢI
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THỜI TRANG... BẢO HIỂM

  

 
Cái nón cốt để che đầu
Bảo vệ cái đầu đâu phải... thời trang!
Thế mà em bậu xênh xang
Đội ngay cái nón làng nhàng cho vui (?)

  

Chất lượng thì nón... quay lui
Vậy thì em đội ngược xuôi làm gì?
Nón vừa rơi xuống chân đi
Như cái bánh tráng tức thì vỡ tung

  

Nón gì ai đó vừa... rung
Thì nó ễnh ảng muốn “bùng” ra ngay!
Nón gì như... chiếc lá bay
Đẹp thì có đẹp thì đây chẳng xài

  

Đội nón thì phải đeo quai
Cái đầu bảo vệ lâu dài mới “ngon”
Nón bền chất lượng thì hơn

  

TÚ HỢI

  

  

NHI NỮ... NHẬU 
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Uống một ly nhâm nhi tình bạn
Uống hai ly giải hạn cơn sầu
Uống ba ly mũi chảy đầy râu
Uống bốn ly ngồi đâu nói đó
Uống năm ly cho chó ăn chè
Uống sáu ly ai nói nấy nghe
Uống bảy ly làm xe lội nước
Uống tám ly chân bước, chân quỳ
Than ôi em uống làm chi?
Say sưa cũng phận nữ nhi thường tình
Công, dung, ngôn, hạnh đẹp xinh
Bây giờ cũng thể lấy sình cắm hoa
Rượu vào thì lời tuôn ra
Bao nhiêu từ ngữ nghe mà... điếc luôn!
Nhìn em say xỉn anh buồn
Anh khuyên không đặng anh chuồn ngay thôi
Làm thân con gái ai ơi!
Uống rượu như thế ai người dám thương?

  

TÚ HỢI

  

  

NÓI THÁCH

  

Bán buôn là chuyện thường tình
Nhưng em buôn bán “chân tình” mà ghê
Hàng cũ, bảo mới nhập về
Giá dưới đất, em kéo lê... lên trời!

  

Rằng em mua một bán mười
Nói thách quá cỡ ai người dám mua?
Không mua? Em nói chanh chua
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“Hàng tôm hàng cá” búa xua miệng mồm

  

Em xinh như đóa hoa thơm
Nói năng quá hớp ai ôm vào lòng?
Hét giá thì cứ như không?
Mười lần thì tỏng tòng tong cả mười

  

Cho anh khuyên lấy một lời
Mua ngay bán thật là người khôn ngoan
Tạo chữ “tín” với bạn hàng
Mới là tích trữ bạc vàng dài lâu

  

TÚ HỢI

  

  

GIỮ VỆ SINH CHUNG

  

 
Chẳng hề đau họng đau răng
Ra đường em cứ khăng khăng... khạc đờm!
Áo quần, đầu tóc đang thơm
Nhưng em như thế anh gờm gờm xa!

  

Đường đi ngã bảy ngã ba
Xe cộ đông đúc người qua ào ào
Em liền ngửa cổ đằng sau
Vung bãi nước bọt... dạt dào mà ghê!

  

Đường đi chỗ nọ chỗ tê
Em khạc, em nhổ lê thê lòng thòng
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Người kia  nhìn, kẻ khác trông
Anh đây xấu hổ tưởng không gì bằng

  

Em ơi! Gọi: dạ, bảo: vâng
Vệ sinh đường phố ta cần tuân theo
Nếu không, cứ mỗi chiều chiều
Anh đây không dám chở “mèo” của anh!

  

TÚ HỢI

  

  

Chít... chát

  

 
Suốt ngày trốn việc cơ quan
Em lên trên “mạng” lang thang suốt ngày
Tìm bạn “chít, chát” liền tay
Cà kê dê ngỗng đông tây tầm phào

  

Tha hồ “chít chát” với nhau
Từ quần áo đến tóc râu của “bồ”
Nói cười ngả ngớn hô hô
Mặc kim đồng hồ chậm chạp trôi qua...

  

Từ cơ quan trở về nhà
Em lại lên mạng để mà “tám” thêm
Việc nhà bỏ mặc, vì... quên
Em mê “chít chát” vì em đã “ghiền”

  

Anh đây lấy rất làm phiền
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Gặp em, em lại ngã nghiêng trên bàn
Hết “chít” đến “chát” tình tang
Tình ta thôi cũng bẽ bàng “gút bay”!

  

TÚ HỢI

  

  

SÍNH TIẾNG ANH

  

Mở miệng ra lại... tiếng Anh
Nghe qua đã thấy cao xanh rối bời!
Còn non còn nước còn trời
Sao em chẳng chịu lựa lời phát ngôn

  

Đang âu yếm chuẩn bị... hôn
Lại nghe em nói “véo von” mà rầu
Tiếng Việt vừa đẹp vừa giàu
Vậy mà  em cứ làu làu “yes, no”

  

“Yes, no”  em có một bồ
Gặp anh, em lại xì xồ... như Tây!
 Ban đầu nghe cũng hay hay
 Nghe riết, thú thật anh đây tịt mù

  

Không hiểu, em bảo là... ngu
 Tiếng Anh, em nói lu bù mà kinh
Em ôi! Tiếng Việt nước mình
Sao không sử dụng cho tình thắm hơn?

  

“Yes, no”  em cứ “véo von”
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 Anh đây mù tịt như đờn đứt dây
 Cho anh được nói lời này
 Yêu bằng tiếng Việt cũng hay em à!

  

 TÚ HỢI

  

  

KHOE

  

 
Lạ lạ làm sao cái sự đời
Thoáng nhìn đã muốn gọi “trời ơi”
Nàng kia áo cộc khoe, khoe... rún
Cô nọ váy đầm gắng, gắng... phơi!
Chân dài quần cụt trông xốn mắt
Ngực nở “phô trương” dạ rối bời!
Chẳng lẽ da thừa nên vải thiếu
Sao em xuống phố giống... đi bơi?

  

TÚ HỢI

  

  

NHUỘM

  

 
Em đang ở lứa nữ sinh
Sao mái  tóc cứ thình lình đổi thay
Mới vàng tươi thắm sáng nay
Đến chiều em lại nhuộm ngay sắc hồng!
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Mái tóc vừa mới bềnh bồng
Chiều nay... cụt ngủn anh trông cũng rầu!
Lại nhuộm xanh, đỏ, trắng, nâu
Như lẩu thập cẩm sắc màu lung tung!

  

Thứ hai, tóc mượt như nhung
Thứ ba, lại thấy rối tung đủ màu
Xanh, vàng, tím, đỏ quyện nhau
Anh đây thấy choáng nhìn lâu cũng buồn

  

Nhìn tóc em, thấy cũng... run
Em thay xoành xoạch luông tuồng như... phim!
Đừng làm anh muốn đứng tim
Mong em giữ mãi tóc huyền nữ sinh!

  

Trời sinh con gái có duyên
Đoan trang gìn giữ cho riêng mỗi người
“Răng, tóc là góc con người”
Cần chi phải nhuộm... tơi bời thế kia!

  

TÚ HỢI

  

  
  

Tết đến rồi

  

 
Tết đến thì em... nhậu mát trời!
 Như là “thư giản”để vui chơi
 Cho “chó ăn chè” dăm ba bận
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 Anh thấy, eo ơi, muốn gọi... Trời!

  

Tết đến thì em khoái... thần bài!    
 Ngày xuân xì phé cứ lai rai
 “Cháy túi” em than rồi em mếu
 Anh thấy, eo ơi, muốn... chạy dài!

  

Tết đến thì em khoái... Shopping
 Mua sắm tha hồ giống tuổi teen
 Nhà mình mấy chốc thành siêu thị!
 Tiền bạc, eo ôi, tẻng tèng teng!

  

Tết đến anh đây nhắn nhủ em
 Thôi trò đen đỏ suốt ngày đêm
 Thôi nhậu em à, xuân đẹp lắm
 Ngoan ngoãn vâng lời, em mới... hên!

  

Tú Hợi

  

  

KHOE HÀNG

  

 
Ai cũng khoái có danh
Được nhiều, nhiều người biết 
Em đây mới dậy thì
Mất gì đâu phải tiếc?

  

Em đưa lên mạng miếc
Những tấm ảnh lõa lồ
Khoe thân hình thiếu vải
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Ai cũng “khen” trầm trồ

  

Thế là em khoái chí
Post đầy hình khỏa thân
Em “khoe hàng” đấy chứ
Thiên hạ đồn rần rần

  

Ai ngờ, thân hại thân
Người yêu lại em biết 
Chàng chê con nhà ai
Mới lớn đà trắc nết!

  

Chàng bèn chạy bỏ dép
Không dám yêu với đương
Em “khoe hàng” như thế
Ai mà dám yêu thương?

  

TÚ HỢI 

  

  

ĐỪNG HAM CỜ BẠC EM ƠI

  

Làm ăn lương thiện thì giàu
Không giàu thì cũng chẳng rầu, chẳng lo
Có người muốn được giàu to
Một phen là "phất" líu lo “đỏ đèn”

  

Thế là số đỏ, số đen
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Số đầu, số cuối tòn ten số đề
Ban đầu tưởng chỉ... xàng xê
Ngờ đâu càng đắm, càng mê mẩn đời

  

Ban đầu chỉ tưởng là... chơi
Ngờ đâu có lúc đi đời nhà ma
Tiền bạc đội nón đi ra
Cái nghèo nhanh nhẩu... vào nhà của em

  

Dặn em, em chớ có quên
Trên đời chẳng có “số hên” bao giờ
Suốt ngày “đoán mộng” nằm mơ
Mơ từng con số là mơ... cái nghèo!

  

Tiền bạc phút chốc bay vèo
Tại vì em quá tin theo số đề
Chữ rằng “Tình nghĩa phu thê”
Muốn êm ấm thì số đề tránh xa

  

Làm ăn lương thiện thật thà
Giàu thì đến chậm nhưng mà vững tâm
còn hơn đen, đỏ rần rần
Biết đâu bị gậy một là là toi

  

TÚ HỢI

  

  

TỐT GỖ HƠN TỐT NƯỚC SƠN

Ông bà mình sai chẳng sai
Hình thức bên ngoài chỉ phụ mà thôi
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Nội dung thì phải tuyệt vời
Có được như thế là người lo sắc sâu

Chẳng  hạn nón cốt che đầu
Bảo vệ cái đầu đâu phải... thời trang!
Thế mà em bậu xênh xang
Đội ngay cái nón làng nhàng cho vui (?)

Chất lượng thì nón... quay lui
Vậy thì em đội ngược xuôi làm gì?
Nón vừa rơi xuống chân đi
Như cái bánh tráng tức thì vỡ tung

Nón gì ai đó vừa... rung
Thì nó ễnh ảng muốn “bùng” ra ngay!
Nón gì như... chiếc lá bay
Đẹp thì có đẹp thì đây chẳng xài

Đội nón thì phải đeo quai
Cái đầu bảo vệ lâu dài mới “ngon”
Nón bền chất lượng thì hơn
Tốt gỗ hơn tốt nước sơn em à

  

TÚ HỢI

  

  

 
THỤC NỮ... NHẬU

  

 
Sống ở trên đời ai cũng nhậu
Thục  nữ gì  đi nhậu mà ghê!
Thời gian dài mút lê thê
Từ sớm mai lại lộn về đêm khuya

Nhậu từ rượu chuyển qua bia
Hết hò đến hét tía lia miệng mồm
Đầu làng cuối xóm chát tom
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Khua nồi gõ bát om sòm phát kinh

Rượu vào lời lẽ linh tinh
Phát ngôn như giữa… bãi sình em ôi!
Đứng lên suýt té lại ngồi
Nhưng rượu cứ rót đã đời như không

  

Tưởng đâu phận gái má hồng
Ngờ đâu bia rượu “phiêu bồng” quá siêu
Yêu em, anh cũng muốn yêu
Nhưng rồi hổng dám… sợ tiêu cuộc đời 

Mau mau nghĩ lại em ơi!

  

TÚ HỢI

  

  

 

  

KHI EM XUỐNG PHỐ

  

 
Đi xuống phố phải gọn gàng
Nhưng em ăn mặc như nàng găng- tơ
Quần ngắn củn để lông tơ
Loe ngoe trước gió lơ thơ gọi là

  

Áo thì bó sát thịt da
Anh nhìn ngộp thở như là sắp… say
Thời trang theo cái kiểu này
Chắc anh “đứt bóng” có ngày em ơi
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“Cao dao cạo” có mấy lời
Mong em xem lại hỡi người đoan trang
Đi xuống phố phải gọn gàng
Áo quần kín đáo là nàng anh yêu

  

Tú Hợi

  

  

TẾT! TẾT!

  

 
Đến đến rồi tết lại đi
Sao qua mồng rồi vẫn li bì vậy em?
Say ngày rồi lại say đêm
“Chuột sa hủ nếp” say mềm khổ ghê!

  

Ngày xuân thấm thoát đi về
Làm thân con gái ủ ê cũng rầu
Vậy mà cứ khoái... uống mau
Uống nhiều, uống nữa cũng đau... dạ dày!

  

Uống thi đua với con trai
“Chơi luôn tới bến” mặt mày xụi lơ!
Thôi thì anh có vần thơ
Chúc mau... tỉnh rượu mà mơ mai vàng!

  

Con gái thì phải đoan trang
Dù là Tết cũng nhẹ nhàng nghe em
Ruợu chè nên gác một bên
Ngày xuân tỉnh táo là hên dài dài
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TÚ HỢI

  

  

DẠI - KHÔN

  

Thuở trời đất nổi cơn “bờ lốc”
Em bậu mình cũng tốc váy lên
Chụp hình từ dưới lên trên
Hở hang vì đã bỏ quên áo quần

Anh truy cập muốn khùng con mắt
Sao lại khoe nhan sắc dị kỳ?
Miệng mồm thiên hạ thị phi
Vòng ba, vòng một, vòng gì nữa đây?

Ảnh “đẹp” lắm mà đây phát sợ
Em “lộ hàng” mắc cỡ không em?
Hay là “đánh bóng” tuổi tên
Muốn cho tứ phía vang rền khen chê?

“Bái bai” em vì mê “bờ lốc”
Chẳng giữ gìn mái tóc, làn da
Xấu che lại, tốt khoe ra
Em khoe như thế, thế là, là sao?

Còn gì trân trọng cho nhau
Đông tây nam bắc “thuộc làu” hết trơn
Sự đời khôn dại, dại khôn…

  

TÚ HỢI
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KHOE

Thuở trời đất nổi cơn khoe ngực
Các diễn viên náo nức đem khoe
Từ trên phương tiện nhìn, nghe
Hoa khôi, hoa hậu  tung hê quá trời

Này ca sĩ X nằm ngồi
Áo quần ngắn ngủn phơi đùi tùm lum
Nọ cô người mẫu trẻ trung
Cũng tung lên mạng… bụng, lưng nõn nà

Nọ là thịt, kia là da
Chẳng che kín cứ phơi ra mà rầu
Công dung ngôn hạnh ở đâu
Mà tung “hàng hiệu” nháo nhào thế ni?

Làm thân con gái nhu mì
Nết na gìn giữ không chi sánh bằng
Các em mà cứ phăng phăng
Khoe hàng lồ lộ thì anh cũng buồn

  

TÚ HỢI

  

  

EM MAU VUI VIỆC NHÀ EM ƠI

Mùa xuân đã hết rồi em
Sao còn ăn nhậu tèm nhèm thế kia?
Nhậu từ sáng đến tận khuya
Từ mồng một đến đầm đìa rằm luôn!

Anh đây trông thấy cũng buồn
Vì em ham hố luông tuồng thời gian
Vui xuân cứ mãi thênh thang

 98 / 142



TÚ HỢI: Thơ trào phúng

Hết mua sắm đến nhà hàng triền miên

Anh đây chằng có nhiều tiền
Làm sao kham nổi  nên phiền quá đây!
Mong em tỉnh lại dừng ngay
Kẻo không hạnh phúc có ngày đi tong

Lời thơ chỉ có mấy dòng
Mong em thức tỉnh là mong em là…
Rằng mùa xuân đã đi xa
Em mau vui với việc nhà em ơi!

  

Tú Hợi

  

  

TỐT GỖ HƠN TỐT NƯỚC SƠN

Ông bà mình sai chẳng sai
Hình thức bên ngoài chỉ phụ mà thôi
Nội dung thì phải tuyệt vời
Có được như thế là người lo sắc sâu

Chẳng  hạn nón cốt che đầu
Bảo vệ cái đầu đâu phải... thời trang!
Thế mà em bậu xênh xang
Đội ngay cái nón làng nhàng cho vui (?)

Chất lượng thì nón... quay lui
Vậy thì em đội ngược xuôi làm gì?
Nón vừa rơi xuống chân đi
Như cái bánh tráng tức thì vỡ tung

Nón gì ai đó vừa... rung
Thì nó ễnh ảng muốn “bùng” ra ngay!
Nón gì như... chiếc lá bay
Đẹp thì có đẹp thì đây chẳng xài

Đội nón thì phải đeo quai
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Cái đầu bảo vệ lâu dài mới “ngon”
Nón bền chất lượng thì hơn
Tốt gỗ hơn tốt nước sơn em à

  

TÚ HỢI

  

  

SUỐT NGÀY ĐI CHƠI

  

“Con cò mà đi ăn đêm
Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao...”
Ngồi buồn đọc lại ca dao
Thấy em cũng vậy chứ nào... khác chi!

  

Trời sinh chân cẳng để đi
Nên em mặc sức mà... đi cả ngày
Sáng ra ngồi quán đàng Tây
Trưa về quán Bắc, chiều rày quán Đông

  

Em đi từ sớm mai hồng
Đến khi khuya khoắt chân không muốn về
Bạn bè còn có rủ rê
Em còn đi mãi... xàng xê... xế xàng

  

Việc nhà, bếp núc... tình tang
Chân chưa mỏi vẫn lang thang trên đường
Thương em? Ai dám mà thương
Yêu em? Thôi chỉ tránh đường cho xa
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Công, dung, ngôn, hạnh nết na
Đi chơi như thế ai mà dám yêu?
Sông dài nước chảy liêu xiêu
Ham chơi có lúc như... diều đứt dây!

  

TÚ HỢI 

  

  
  

 

  

SỐ ĐỀ  

  

  
Ham chi số đỏ, số đen
Số đầu, số cuối tòn ten số đề
Ban đầu tưởng chỉ... xàng xê
Ngờ đâu càng đắm, càng mê mẩn đời

  

Ban đầu chỉ tưởng là... chơi
Ngờ đâu có lúc đi đời nhà ma
Tiền bạc đội nón đi ra
Cái nghèo nhanh nhẩu... vào nhà của em

  

Dặn em, em chớ có quên
Trên đời chẳng có “số hên” bao giờ
Suốt ngày “đoán mộng” nằm mơ
Mơ từng con số là mơ... cái nghèo!
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Tiền bạc phút chốc bay vèo
Tại vì em quá tin theo số đề
Chữ rằng “Tình nghĩa phu thê”
Muốn êm ấm thì số đề tránh xa

  

TÚ HỢI 

  

  

Vè Phụ Nữ

  

Nghe vẻ nghe ve
Nghe vè sinh nhật
Những ai có mặtt 
Đều đẹp như hoa
Cùng chung một nhà
Tên là Phụ Nữ
Người nổi tiếng dữ
Nhưng thật là hiền
Aên nói có duyên
Là HỒ MINH NGUYỆT
Sếp TỔNG rất tuyệt
Lương tăng đều đều
Quảng cáo càng nhiều
Trong ngoài khen ngợi
Người hay nghĩ ngợi
Việc nước việc nhà
Nên ít đi xa
Là nàng BẠCH TUYẾT
Hiện đang… thủ tiết
Chờ một chú lùn
Ai nhảy dzô … hun
Ắt thành hoàng tử !

  

Nghe vẻ nghe ve
Nghe vè Phụ Nữ
Nhắc lại chuyện cũ
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Mà tưởng tích xưa
Thuở ấy nắng mưa
Toàn đi xe đạp
Há mồm ra ngáp
Cũng muốn hụt hơi
Bây giờ đổi đời
Xài toàn xe Cúp
Dream “múp rụp”
Xe phóng như bay
Phóng viên thật oai 
Sang như… giám đốc !
Trang bị máy móc
Toàn “còm-bù-tơ”
Nhưng không lơ mơ
Viết bài đều đạt!
Mỗi năm một khác
Báo thêm trưởng thành

  

Nay xin kể nhanh
“Đệ tam” nhân vật
Hiện nàng có mặt
Đang lắng tai nghe
Nghe vẻ nghe ve
Là nàng PHÓ TỔNG
Giọng thường ong ỏng
Những lúc… đòi bài
Nhưng lại khoan thai
Những khi hội họp!
Không phải ngáo ọp
Đích thị MAI HIỀN
Làm việc liên miên
Chỉ trừ... chủ nhật!

  

“Đệ tứ” nhân vật
Là nàng HÀ PHƯƠNG
Nhỏ nhẹ dễ thương
“Chuyên trị” chủ nhật
Cùng cánh tay mặt
Là nàng BẠCH MAI
Tuy một mà hai
Dẫu hai mà một
Báo không sai sót
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Quảng cáo tăng mau
Nhìn lại phía sau
ĐỨC PHONG-KHÁNH THỦY...
Thường nhăn như khỉ
Lúc bí đề tài
Bứt tóc vò tai
Viết bằng... tưởng tượng (!)

  

Người “hơi bị” sướng
Đang tuổi... dậy thì
Là nàng BÍCH VY
Trưởng ban chính trị
Ai gọi bằng chị
Nàng hổng có thèm
Nếu gọi bằng em
Thì nàng khoái lắm
Như bông hoa thắm
Mới vừa... mười lăm (?)
Nàng thường tựa cằm
Đợi... người đến rước!

  

Người chơi rất được
Là sếp MINH PHONG
Ngày ngủ cơ quan
Chiều về với vợ
Đêm đêm ngủ mớ:
“Đã có trang chưa?”
Vợ đang say sưa
Giật mình, nói... có!
Thì ra “thằng nhỏ”
Sắp lớn tồng ngồng

  

Đáng mặt đàn ông
Là chàng NGÔ VŨ
Trăm năm tình cũ
Cũng bỏ ra ngoài
Trông mặt rất oai
Nhưng hơi... nể vợ
Vợ mình mình sợ
Thì cũng... đáng khen

 104 / 142



TÚ HỢI: Thơ trào phúng

  

Trông thấy quen quen
Tưởng đâu hoa hậu
Đó là em bậu
NGUYỄN THỊ THÚY HÀ
Trông em... thấy cửa, thấy nhà
“Điện nước đầy đủ” rất là ngon cơm
Miệt mài bài vở sớm hôm
Nhiều Giải Báo Chí em ôm về nhà
Thôi thì nghe qua
Đừng giận ra mặt

  

Người mau nước mắt
Là nàng QUỲNH ĐÔNG
Năm nay... sang sông
Về bên quận Một
Ai mà thân mật
Tâm sự Hạnh Dung
Nghe chuyện riêng chung
Thì nàng sẽ... khóc!

  

Lại thêm ĐỖ NGỌC
Biên tập ngày đêm
Chồng đang ngủ quên
Cũng bị... “biên tập”!
Bài vở tấp nập
Thì nàng ra tay
Giữ lại câu dài
Xóa đi câu... ngắn!
Bài dài hóa ngắn
Đọc cũng sướng tê!

  

Hay viết lê thê
Dây cà dây muống
Nhầm “ăn” thành “uống”
Lộn “ông” qua “bà”
Là PHAN VIỆT NGA
Ở ban Văn nghệ
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Thường đi họp trễ
Nhưng nói rất hăng
Phùng má nhe răng
Tha hồ tranh cãi
Là nàng mềm mại
Yểu điệu DIỄM CHI
Ai có chuyện gì
Mây mưa trăng gió
Gặp nàng bày tỏ
Thì cả cơ quan
Sẽ nghe oang oang
Thế là... sướng nhé!

  

Có người nhỏ nhẹ
Đi đứng đoan trang
Nói năng nhẹ nhàng
Tưởng là con gái
Nhưng nhìn kỹ lại
Là... TRẦN KIM SƠN!
Bài viết tùy cơn
Vì mê... quảng cáo!

  

Ham mê viết báo
Chẳng sợ mỏi tay
Đêm đêm ngày ngày
Xông pha ngoài... chợ
Viết không kịp thở
Viết chẳng kịp ăn
Ai nấy đều khen
Là NGÔ THANH THỦY    
Nhưng vẫn tranh thủ
Có thêm... cái bầu!

  

Đáng mặt mày râu
Chẳng hề sợ vợ
(Vì):
Vợ mình, tưởng vợ... người ta (?)
Vợ người ta, lại... tà tà xáp vô!
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Thôi thì xin cũng kể ra
Anh MAI BÁ KIẾM thiệt là... nam nhi!
Bài vở sắc bén ai bì
Chính trị, xã hội viết thì rất ghê!

  

Nghe vẻ nghe ve
Nghe vè phụ nữ
Trang LAO ĐỘNG NỮ
Người đẹp như bông
Ăn nói lòng thòng
Thường hay làm điệu
Thuộc phe... phái yếu
Là NGÔ BÁ NHA

  

Bây giờ nhìn qua
CÔNG TÁC BẠN ĐỌC    
Chuyên lấy nước mắt
Viết chuyện thương tâm
Tương trợ tương thân
Nhiều người ủng hộ
Xin “Đừng quên họ”
“Cơ quan trả lời”
Nhưng đừng có ngồi
Viết bằng... tưởng tượng
Sếp TỔNG biết được
Ắt là... cắt lương!

  

Ai ai cũng thương
Chị em phòng máy
Quanh năm bay nhảy
Phía trước.... màn hình!
Xinh thiệt là xinh
BÙI THỊ MINH NGUYỆT
Môi son mắt biếc
Năm nay sang sông
Tha hồ bế chồng
Thả vào... máy tính!
Chồng kêu lính quýnh
Mau vớt tui ra !
NGUYỆT cười ha ha
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Đưa ra... bìa một!

  

Mỗi năm có một
Ngày sinh nhật vui
Nhìn tới nhìn lui
Thấy nam lẫn nữ
Tương lai quá khứ
Hòa nhập vào nhau
Nhìn trước ngó sau
Thấy cũ lẫn mới
Thấy từ Thành Hội
Cơ quan cấp trên
Cũng đến động viên
Mừng ngày sinh nhật 
Mắt nhìn vào mắt
Tay cầm lấy tay
Chúc Báo mỗi ngày
Càng thêm phát đạt
Lòng đang dào dạt
Xin cùng nâng ly
Đừng ngại ngùng chi
“Một trăm” uống hết!
Chúc vui như Tết
“Một trăm phần trăm!”

  

PHỤ NỮ

  

Ghi chú đọc trong sinh nhật Báo PNTP.HCM chừng mươi năm trước

  

  

  

“Chat” táo quân
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Hăm ba tháng chạp
Táo phải... lên trời! 
Cỡi con cá chép
Vừa bay vừa... bơi!
Nhưng xưa rồi Diễm!
Nay Táo chỉ ngồi
Tha hồ mà “chat”
Nối mạng mặt đất
Lên tận mây xanh
Xin báo cáo nhanh 
Những điều năm Rắn
(Ông Trời liền phán:
-Chuyện gì bắng nhắng
Thì báo cáo sau
Chuyện tốt nói mau
Vì năm sắp hết... )
Táo vui như Tết
Xin được “chat” ngay:
-Giải thưởng năm nay
Mang tên của Bác
Được tặng đồng loạt 
Cho nhiều tài năng
Quần chúng nhân dân
Đón mừng vui thích
Hoan nghênh chính sách
Tôn trọng nhân tài
Giải thưởng thứ hai
Mang tên Nhà nước
Lần đầu tiên được
Công bố gần xa
Không dám ba hoa
Xin kể sự thật
Tay đàn xuất sắc
Đoạt giải New York
Là Văn Hùng Cường
Phái nữ lên hương
Là đội bóng đá
Đường chuyền đẹp quá
Khiến lưới đối phương
Thủng vì cú sút!
Khán giả hò hét
Khen ngợi hết lời
Di sản trên đời
Cũng vừa đào được
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Trên đất Quảng Nam
Đã làm vẻ vang
Cho ngành khảo cổ
(Ông Trời nhắc nhỡ:
- Chuyện tốt năm qua
Phát huy tối đa
Bền như sức ngựa
Còn chuyện “trời ơi”
Có gì không Táo?)
-Thưa Trời, lếu láo
Vẫn chuyện chùa Hương
Họ dựng bên đường
Nhiều hang động giả
Bàn dân thiên hạ
Kiến nghị Trung ương
Giữ vững kỷ cương
Phải cho xóa sạch!
Ôi Nguyễn Nhược Pháp
Đi lại nơi này
Chàng sẽ... lăn quay
Vì toàn chùa dỏm!
Có chuyện rất hóm
Là Liên hoan phim
Khán giả thành Vinh
Đến xem đông nghẹt!
Nhiều phim ra mắt
Như Hoa cỏ may
Thiên hạ khen hay
Dòng đời, Mùa ổi
Đời cát thắng lợi
Riêng Chị Năm Khùng
Ẵm Bông sen vàng
Thật là tuyệt đẹp
Nhưng trong khi rạp
Toàn phim nước ngoài
Cô chú choai choai
Mê phim Hàn Quốc
Bắt chước mái tóc
Xanh đỏ tím vàng
Giống... Chun Do Yeon!
Trông rất là “ngon”
Nếu Trời mà thấy
Chắc là sẽ khoái!
(-Đừng có nói bậy
Ta đang nghe đây!)
-Thưa chuyện vui thay
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Hãng phim tài liệu
Cơ sở nhỏ xíu
Tài năng không thiếu
Làm phim Chốn quê
Mọi người hả hê
Liên hoan Châu Á
Tận Thái Bình Dương
Lập tức đem về
Giải thưởng hạng nhất
Còn chuyện nhà đất
Ô hô dựng xây
Quả thật là gay
Còn nhiều bất cập
Lam Kinh di tích
Trùng tu vừa xong
Cốt sắt bê - tông
Chình ình một đống!
Trông gần thấy giống
Kiến trúc bên... Tây!
Tháp Chàm năm nay
Sửa sang cũng lắm
Nhìn xa thấy giống
Kiến trúc bên... Tàu!
Xuân Diệu đi đâu?
Mà Nhà lưu niệm
Bị người xâm chiếm
Kiện tụng tùm lum
Còn chuyện lùm xùm
Bản quyền tranh chấp
Nắm kẻ có tóc
“Hà Nội và tôi”
Có kết quả rồi
Nhưng tiền đền bồi
Cứ chờ đến... Tết!
Chuyện buồn hết biết
Vẫn là đĩa, băng
Sản xuất rất hăng
Là băng... làm lậu!
Phương Nam mếu máo
Rạng Đông khóc ròng
Bến Thành long đong 
Bông Sen điêu đứng...
Làm ăn chân chính
Mà phải bó tay!
Mong năm mới này
Công an ra tay
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Dẹp băng đĩa lậu!
Hủy băng hình xấu
(Ông Trời liền bảo:
-Đúng quá đi thôi
Kỷ cương phép nước
Nào phải giỡn chơi!)
Táo xin tiếp lời
Về chuyện làng sách
Năm nay rất hách
Là Hồ Quý Ly
Tác phẩm dự thi
Được trao giải nhất
Còn truyện lấc cấc
Vẫn là truyện ma
Con nít người ta
Đọc xong... khóc thét!
Còn riêng chuyện.. chết
Thì nhiều tài năng
Đã về chín suối
Xin được kể tới
Ca sĩ Lê Dung
Văn Bổng nhà văn
Diễn viên Lâm Tới
Trinh Đường thơ mới
Trong giới cải lương
Mất Út Trà Ôn
Rồi Trịnh Công Sơn
Đoàn Chuẩn nhạc sĩ
Nhiếp ảnh đánh Mỹ
Là Lâm Tấn Tài
Tên tuổi còn  đây
Người người yêu dấu
Còn chuyện sân khấu
Được mùa bội thu
Vợ dạy chồng ngu
Người cười kẻ khóc
Lôi Vũ, Sông dài...
Trình diễn lai rai
Vẫn đông khán giả
(Trời kêu: - Vậy hả?
Quả nhiều chuyện hay
Ta nghe sướng tai
Táo ơi “chat” tiếp!)
-Dạ thưa, Táo biết...
(Mới “chat” đến đây
Bỗng nhiên... điện cúp
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Táo dừng cái rụp
Như vậy là xong!)
Năm Ngựa thong dong
Đang tung vó tới
Chúc bạn năm mới
Thịnh vượng an khang
Nhà cửa cao sang
Đừng quên Đất Mũi...

  

Huyền Sương (sao lục)

  

  

 

  

Sớ táo quân 

  

Mỗi năm một mới
Táo lại về trời
Báo cáo chuyện đời
Nhưng nay xin phép
Không cỡi cá chép
Mà chỉ ngồi nhà
Dùng com - pu - tơ
Tha hồ ma “chát”
Đầu tiên xin hát
Những chuyện đáng khen
Chuyện này nghe quen
Nhưng ai cũng khoái:
Thành cổ Hà Nội 
Đón khách tham quan
Những trang sử vàng
Hiện ra trước mắt
Lòng ta thầm nhắc
Ơn đức cha ông
Di tích Thăng Long
Mấy lần khai quật
Di sản dân tộc
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Hơn bốn ngàn năm
Từ cõi xa xăm
Nối liền hiện đại
Tự hào biết mấy
Ôn cố tri tân
Lễ hội Việt Nam
Ngày càng rực rỡ
Xa gần hớn hỡ
Vui như được mùa
Không dám nói đùa
Táo xin kể tiếp
Đông hơn ngày Tết
Đà Lạt sắc hoa
Tiếng lành đồn xa
Ai ai cũng thích
(Bỗng nghe khúc khích
Tiếng cười của... Trời
Trời nói: “-Táo ơi!
Ta nghe sướng lắm
Năm nay ta “chấm”
Lễ hội Điện Biên
Hoành tráng thiêng liêng
Đáng khuyên son đỏ!”)
Táo xin nói nhỏ:
Hoa hậu nước ta
Da ngọc mình ngà
Học hành tiến bộ
Đi thi đã đỗ
Lọt top 15
Là “năm bờ oanh”
Trên toàn thế giới!
Lại thêm chuyện mới
Nhà nước ban hành
Đạo luật mới toanh
Tên là Xuất Bản
Sách mua sách bán
Càng ổn định hơn
Tư nhân sướng rơn
Tha hồ làm sách
Đăng ký kế hoạch
Được chấp nhận liền
Nhà nước ưu tiên
Theo “xã hội hóa”
Chuyện này hay quá
Vỗ tay hoan nghênh
Táo xin kể thêm

 114 / 142



TÚ HỢI: Thơ trào phúng

Về Công ước Berne
Nước ta chơi đẹp
Đặt bút ký ngay
Ai cũng thấy hay
Trừ giới... luộc sách!
Có chuyện rất “oách”
Nghe thêm phát rầu
Là những con sâu 
Trong vườn âm nhạc
Tự tung tự tác
Chôm nhạc người ta
Tình thôi xót xa
Rồi Tuổi 16...
“Nhạc sĩ” láo nháo
Thật đáng... đánh đòn!
(Trời bỗng đùng đùng
Nổi cơn giận dữ:
-Cho ta nghe thử
Cái thứ nhạc... xoàng!)
Táo vội xin can
Báo cáo chuyện khác
Truyền hình âm nhạc
Ông Vê Tê Vê
Không có chỗ chê:
“Sao Mai điểm hẹn”
Có công phát hiện
Những giọng ca hay
Sân khấu từ đây
Thêm giọng ca mới
Hoàng Vũ Kasim
Hồng Nhung, Tùng Dương...
Đủ tài đủ sắc
Năm nay phải nhắc
Những giọng ca “chui”
Tên tuổi đen thui
Chui qua tận... Mỹ!
Sống chung với quỷ
Tuyên bố ễnh ương
Bằng Kiều-Thu Phương
Không còn danh tiếng
Ông Cục biểu diễn
Văn bản ban hành
Từ nay bị cấm
Táo hoan nghênh lắm
Còn chuyện về thơ
Không lơ tơ mơ
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Là ông Vietk
Vui như ngày Tết
Chơi thật là ngon
Lặn lội trèo non
Đi về Thanh Hóa
Để mà ngã giá
Mua được bản quyền
“Màu tím hoa sim”
Đúng một trăm triệu
Hữu Loan cười tếu
Doanh nghiệp chơi “điệu”
Độc giả cười vui
(Đời thế là vui
Trời cười... ha hả!)
Có chuyện mát dạ
Xem xong mát lòng
Ai cũng chờ mong
Là VIETNAMNET
Phối hợp VIETBOOKS
Tạo một sân chơi
Xem cho đã đời
“Việt Nam kỷ lục”
Thật đáng khâm phục
Tài trí con người
(Bỗng dưng Trời... cười:
Thật không đấy Táo?)
Táo không dám láo
Nếu Trời muốn xem
Từ sáng đến đêm
Thì vào trang eb:
“www.vnn.vn/xahoi/guinness”
Để xả “sờ trếch”
Thì phải làm sao?
Táo mời Trời vào
Xem sân khấu kịch
Năm nay chuyên nghiệp
Hội diễn ngành này
Tổ chức thật hay
Tại thành phố cảng
Huy chương muôn vạn
Tặng thưởng ào ào
Ta tặng cho nhau
Thế là cùng... sướng!
Nếu muốn phát ngượng
Thì phải làm gì?
Táo mời Trời đi
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Đi mà xem tượng
Tượng vua giống... tướng
Ở tận bên Tàu
Nào có xa đâu
Bắc Ninh - Hà Nội
Trời đừng xem vội
Hãy ngắm cho lâu
Trời sẽ thấy sao
Sau khi ngắm kỹ?
(-Ta thấy vua Lý
Sao giống y chang
Tượng của vua Trần
Tóc râu na ná
Dựng tượng gì lạ
Hỡi điêu khắc gia?
Chuyện này bỏ qua
Không nhắc đến nữa)
Sao Trời nói rứa?
Táo xin kể thêm
Cái chuyện tèm nhèm
Ăn cắp biểu tượng
Giải mới vừa trao
Thiên hạ bảo nhau
Giống tượng bên... Thái (!)
Mấy ông chơi dại
Phải trả lại tiền
Thật là vô duyên!
Thôi không nói nữa
Điện ảnh mở cửa
Hãng của tư nhân
Làm phim rần rần
Cạnh tranh ráo riết
Vui như ngày Tết
Cô gái chân dài
Nghe cũng quen tai
Là Nữ tướng cướp
Tựa phim câu khách:
Đàn ông có bầu
Rồi Mùa len trâu
Xem no con mắt
Ngó qua làng sách
Có chuyện uềnh oàng
“Tự điển Việt - Hàn”
Ai chôm ai chỉa?
Nghe thật như bịa
“Từ điển bách khoa”
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Có ông “chuyên gia”
Đem ra xào nấu
Rồi lại chơi xấu
Ký ngay... tên mình!
Thật là linh tinh
Cho làng văn hóa
Chán quá! Chán quá!
Kiện cáo lung tung
(Nghe cũng lùng bùng
Trời bèn nói lớn:
-Những chuyện cà chớn
Dẹp qua một bên
Những gương mặt đen
Phải bị phê phán
Ta đây quá ngán
Cái chuyện bản quyền
Nếu chỉ vì tiền
Còn gì nhân cách?)
Có chuyện đáng trách
Băng đĩa CD
Ai xem cũng chê
“Tuyển chọn nghệ sĩ”
Người mẫu hú hí
Ca sĩ mánh mung
Ăn nói lung tung
Bị thu hồi hết!
Trên “in - tẹc - nét” 
Lắm chuyện khôi hài
Có kẻ đùa dai
Tung lên ảnh sex
Ai kiểm soát hết
“Nữ sinh Ngô Quyền”
Tễnh hểnh tênh hênh
Dẫy đầy trên mạng!
Mua danh ba vạn
Bán danh ba đồng
Ca sĩ chưa chồng
Cũng trần như nhộng!
Thật đáng báo động
Hình ảnh suy đồi
Than ôi! Than ôi!
Những trò nhảm nhí
Cơ quan quản lý
Phải chấn chỉnh ngay
Nhìn chung năm nay
Tình hình văn nghệ
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Xấu không xấu tệ
Tốt vẫn nhiều hơn
Cỏ dại hoa thơm
Ta trồng ta xén
Nhân mùa xuân đến
Táo chúc mọi người
Khỏe mạnh sống lâu
Làm điều nhân đức
Mùa xuân kẹo mứt
Tràn ngập mọi nhà
Tiếng cười ha ha
Vang lên thượng giới
Không dám nói dối
Táo xin chúc ngay
Độc giả cầm tay
Báo xuân ĐẤT MŨI
Năm nay thêm tuổi
Thêm lộc thêm tài
Thêm khỏe dẻo dai
Tiền vô như nước
Gia đình hạnh phúc
Vợ đẹp con ngoan
Xuân sắc mai vàng
Nở tươi năm cánh
Lời ca lanh lãnh
Táo chúc thọ Trời
Chuyển qua email
Mong Trời sẽ nhận
Ngày cùng tháng tận
Năm mới đến rồi
Trời đất tinh khôi
Đón mừng ngày Tết

  

HUYỀN SƯƠNG
(Sao lục)

  

  

Sớ táo quân 2006
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Hăm ba tháng chạp
Táo đi chầu Trời
Mồm miệng tươi cười
Đẹp trai ra phết!
“Táo đi bằng gì?
Đi bằng cá chép?”
-Xưa rồi Diễm ơi! 
Bây giờ “dân chơi”
Khoái… riêu cá chép
Cá toi gần hết
Biết tìm đâu ra?
“Hay táo ra ga
Đi bằng tàu hỏa?”
-Nói chi mà lạ
Chen lấn không quen
Mua vé chợ đen
Tiền đâu mà đủ?
Thôi như năm cũ
Táo lại ngồi nhà
Mở “com - bu - tơ”
Tha hồ mà “chát”
Đường truyền bát ngát
“A đi ếch eo” (ADSL)
Truyền tin cái vèo
Không lo nghẽn mạch!
Những chuyện ngược xuôi
Có buồn lẫn vui
Trong năm Ất Dậu
Táo không có giấu
Chuyện gần chuyện xa
Cũng không ba hoa 
Kể thừa kể thiếu
Sự kiện tiêu biểu
Phải kể trước tiên
Năm qua hữu duyên
Những mùa Lễ hội
Trời xanh nắng mới
Tròn 75 năm
Từng vòng hoa dâng
Mừng thành lập Đảng
Tương lai tươi sáng
Tròn 60 xuân
Đất Nước tưng bừng
Đổi mới - Hội nhập
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Niềm vui tấp nập
Rạng rỡ Tây Nguyên
Văn hóa cồng chiêng:
Di sản nhân loại
(Trời cười tươi rói:
-Tin này thật vui
Ngó tới ngó lui
Rồi cười sảng khoái
Ta thích nghe mãi
Những chuyện thế này)
Táo vội nói ngay:
-Chuyện hay nhiều lắm
Nhưng xin chầm chậm
Táo sẽ kể thêm
Cái chuyện tèm nhèm
Nghe qua rồi… bỏ!
Táo xin nói rõ
Tiếng hát truyền hình
Kết quả linh tinh
Nhiều người phản ứng
Quyết tâm chấm “đúng”
Ai ngờ lại… “sai”
Ban giám khảo ôi!
Răng mà như rứa?
Giọng hát đầy lửa
Điểm lại không cao
Tiếng hát nháo nhào
Điểm thì cao ngất!
Tưởng đoạt giải nhất
Ngờ đâu giải nhì!
Kết quả lâm li
Buồn như… đưa đám
Nhìn qua chiếu bóng
Thấy nhiều phim ghê
Hay hết chỗ chê
Là bao nhiêu độ?
Thưa, “39 độ…”
Có một chút… yêu
Diễn viên yếu xìu
Nhưng hay… đấm đá
Cho nên khán giả
Vỗ tay rất lâu (!)
Đàn ông có bầu
Đàn bà có vợ
Chuyện này dễ sợ
Nhưng cũng thành phim!
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Năm nay tự tin
Nên bèn… Đẻ mướn
Phim này xem sướng
Chi Bảo đóng hay
Kiều Anh ngất ngay
Nhiều pha gây cấn
Chuyện phim hấp dẫn 
Cũng đáng để xem
Táo xin nói thêm
Giờ vàng phát sóng
Thiên hạ trông ngóng
Chờ đợi thật nhiều
Vòng xoáy tình yêu
Niềm đau chôn giấu
Táo không nói láo
Đây là phim hay
Ai muốn… ngủ ngay
Thì xem phim đó!
Ai thích nhí nhố
Giả gái thành trai
Đang bi hóa … hài 
Xem Hai trong một
Nghệ sĩ Thành Lộc
Mắt biếc môi hồng
Thắt đáy lưng ong
Nhiều… chàng mê tít!
Cũng “xăng pha nhớt”
Có Hồn Trương Ba…
Vừa “úm ba la”
Là trai thành… gái
(Chuyện này nói mãi
Trời quát: Thôi ngừng!
Thời tiết ngày xuân
Nắng mây ấm áp
Còn chuyện ca hát
Năm qua thế nào?
Táo phải nói mau
Không che không giấu)
Vâng lời dạy bảo
Táo xin nói ngay:
Có nhiều chuyện hay
Trong làng ca nhạc
Chương trình đỉnh đạc
Duyên dáng Việt Nam
Xem ra rất “ngon”
Diễn sang tận Úc
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Việt kiều khâm phục
Vỗ tay vang trời
Tiếng hát tiếng cười
Nối tình dân tộc
Lời vàng tiếng ngọc
Nhiều người ngợi khen
Còn Làn sóng xanh
Vẫn đang xanh biếc
Nhưng hơi tiêng tiếc
Kết quả năm qua
Khi công bố ra
Vẫn gương mặt… cũ
Vẫn nam vẫn nữ
Quang Dũng, Phương Thanh
Vẫn Đàm Vĩnh Hưng
Vẫn là… rứa đó!
Táo xin hỏi nhỏ
Ca khúc Phố đêm
Ca sĩ nào… rên?
Mà cũng đoạt giải?
Người nghe ái ngại
Cơ quan thu hồi
Sau khi nghe rồi
Biết là… phố dỏm
Mắt nẩy đom đóm
Là bìa CD
Ăn mặc kiểu chi
Trông như… người cá
Ca sĩ thích lạ
Làm bìa thấy ghê
Cái chỗ cần khoe
Thì che kín mít
Chỗ cần bưng bít
Thì lại phô ra
Ái chà ái chà!
Còn gì thẩm mỹ
Hình ảnh kỳ dị
Ngày một thêm nhiều
Táo chẳng nói điêu
Hình bìa càng quái
Thì… bán càng chạy (!)
(Đừng nói như vậy
Trời quát rất hăng
Năm tới phải ngăn
Hình ảnh hở hang
Trên băng đĩa nhạc
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Sao Mai vừa mọc 
Thi cử ra sao
Chấm điểm thế nào
Có gì đáng trách?)
Thưa không! Rất “oách”
Là giải Sao Mai
Vòng một, vòng hai 
Không gì điều tiếng
Người xem cũng sướng
Người thi cũng vui
Ông Vê tê vê
Làm ăn nghiêm túc
Còn chuyện kiến trúc
Mẫu mã dự thi
Trao giải cái chi
Mà nghe muốn “choáng”
Có ông chơi đoảng
Chôm mẫu bên Tây
Rồi lại ký ngay
Tên mình bự chảng!
Có ông quýnh quáng
Trông cuốc hóa gà
Thấy tranh người ta
Ai khen cũng đẹp
Nên liền sao chép
Ký ngay… tên mình (!)
Cái trò linh tinh
Thật là quá “hớp”
Thế mà cũng “đớp”
Giải nhất, giải nhì
Nhưng chuyện xấu ni
Làm sao che đậy?
Thiên hạ thấy vậy
Vội la toáng lên
Ông Bộ Thông tin
Thu hồi lập tức
Còn chuyện dịch thuật
Cũng rất hay ho
Ai đời học trò
Cũng đi dịch sách
Đọc tức anh ách
Sai sót quá nhiều
Nguyên văn “buổi chiều”
Dịch thành… “buổi sáng”!
Aên cơm đầy sạn
Thì cũng ê răng
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Mật mã Da Vinci
Dịch lại dịch đi
Là dịch… dỡ nhất
Ai lỡ mua sách
Hùi hụi tiếc tiền
Dịch kiểu quàng xiên
Tội nghiệp người đọc!
Còn lịch blốc
Lắm chuyện lạ lùng
Đang làm ăn chung
Tan đàn xẻ nghé
Đi đầu xé lẻ 
Đại học Quốc gia
Vừa tách riêng ra
Đã chơi không đẹp
Bộ, Cục không ép
Cho làm ăn riêng
Nhưng lại… in thêm
2 triệu blốc
Bộ họp tức tốc
Cục họp tức thì
“Chí nguy! Chí nguy!”
Ra tay chấn chỉnh
Thị trường lính quýnh
Giá thấp, giá cao
Rồi… thở cái phào
Đâu cũng vào đấy
Năm nay nhìn lại
Có nhiều cuộc thi
Tên gọi là gì?
Hoa khôi người đẹp
Cái nết đánh chết
Cái đẹp đấy thôi
Hoa hậu áo dài
Bước vào vòng hai
Nửa đường “đứt bóng”
Cuộc thi tạm… đóng
Chấn chỉnh sửa sai
Thí sinh áo dài
Năm sau thi tiếp!
Nhưng vui hết biết
Chẳng biết nói sao
Cuộc thi ngọt ngào
Vẫn là Siêu mẫu
Chưa thi đã đậu
Chưa “mẫu” đã “siêu”
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Tên gọi thật kêu
Xin không bình luận
Phụ huynh nổi giận
Cái game online
Học trò gái trai
Rủ nhau… tử chiến!
Trò chơi trực tuyến
Võ hiệp kỳ tình
Đấm đá linh tinh
Từ khuya đến sáng
Càng chơi càng sướng
Giết hết thời giờ
Mặt mũi bơ thờ
Cho nên đến giờ
Vẫn nằm… bệnh viện!
(Trời vội lên tiếng:
Phải chấn chỉnh ngay
Chứ để thế này
Học trò trốn học
Trò chơi đầu độc 
Thế hệ trẻ con
Thật đáng đánh đòn
Những game quái quỷ
Còn chuyện gì nhỉ?
Táo hãy nói mau
Tường tận trước sau
Rồi ta sẽ phán)
Táo thưa từ sáng
Cho đến tận giờ
Trong bụng… kiến bò
Vì chưa lót dạ
Táo đang đói lả
Nên định xin thôi
Nhưng còn chuyện vui
Cũng xin kể tiếp
Năm qua hầu hết
Giải thưởng tầm cao
Quốc tế đã trao
Nhân tài đất Việt
Theo như táo biết
“Thành tựu trọn đời”
Giải thưởng hiếm hoi
Trao đạo diễn Đặng
Nhật Minh được tặng
Vui thật là vui
Nhắc tới nhắc lui
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Là Thời xa vắng
Là Mùa len trâu
Được đánh giá cao
Liên hoan quốc tế
Không thể không kể
Thời sự hôm nay
Bạn đọc chuyền tay
Từng trang nhật ký
Của hai liệt sĩ
Chị Đặng Thùy Trâm
Anh Nguyễn Văn Thạc
Tuổi xuân bát ngát
Dâng hiến cho đời
Đọc nước mắt rơi
Vô vàn xúc động
Ngày dài tháng rộng
Trời nên đọc qua
Từng dòng viết ra
Máu và nước mắt
Như đang thầm nhắc
Tuổi trẻ quang vinh 
Hãy sống hết mình
Làm thêm điều tốt
Mừng năm Bính Tuất
Non nước thái hòa
Mừng Trời gần xa
Ngày càng Đổi Mới
(Trời đang phấn khởi
Cười vang thiên đình
Khen táo của mình
Báo cáo hay quá)
Táo càng sáng dạ
Muốn… báo cáo thêm
Chuyện nhớ chuyện quên
Nhưng bỗng... điện cúp!
Thôi thì xin chúc
Ông Trời an khang
Hạ giới bình an
Đón mừng ngày Tết
Cũng xin chúc hết
Bạn đọc gần xa
Cái xui đi ra
Cái hên bước tới
Năm mới thắng lợi
Tài lộc đầy nhà
Mặt đẹp như hoa
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Trong êm ngoài ấm
Ngày một tinh tấn
Buôn một bán mười
Cuối năm tính lời
Lãi nhiều không lỗ
Ông Phúc Lộc Thọ
Phù hộ nhà mình
Vợ đep con xinh
Trong nhà hòa hảo
Trong lúc mua báo
Đất Mũi chớ quên
Đọc để biết thêm
Điều hay điều mới
Nỗi buồn như gió
Sẽ thoảng qua nhanh
Niềm vui màu xanh
Vẫn tươi thắm mãi
Chúc báo Đất Mũi
Mỗi số, mỗi hay
Trang, ngày một dày
Giá, ngày càng… rẻ
Chắc là như thế
Độc giả hoan nghênh
Táo xin chúc hên
Báo mình trường thọ

  

Huyền Sương 
(sao lục)

  

  

Sớ táo quân 2009
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Chút chít chuột đi
Trâu ì ạch đến
Đường dài chổng chểnh
Ổ voi, ổ gà
Táo bèn ngồi nhà
Mở “in -  tẹt - nét”
Tha hồ mà “chát”
Nối mạng viễn thông
Tâu với  Ngọc Hoàng
Táo vui như Tết
Xin báo cáo hết
Chuyện dở chuyện hay

  

Hay nhất năm nay
Là thi “hoa hậu”
Nhiều người thi đậu
Thời triết thời trang
Hớn hở đăng quang
Nhưng mà tiền thưởng
Vẫn không được hưởng
Thưa kiện lôi thôi
Dậm chân kêu trời!
Ông trời có biết?

  

Ai ra biển biếc
Lộng gió Nha Trang
Đừng quên liếc ngang
Hoa hậu Hoàn vũ
Tổ chức xôm tụ
Vui thật là vui
Nhìn tới nhìn lui
Thấy toàn người đẹp

  

Thế giới mê mệt
Ngắm qua truyền hình
Là dịp nước mình 
Quảng bá du lịch
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Bỗng dưng.... té bịch
Hoa hậu Việt Nam
Có xứng đáng không?
Người bảo rằng “không”
Kẻ kêu là “có”
Chấn chỉnh chuyện đó
Quy chế ban hành
Nội quy rành rành
Hoan hô ông Cục
Mọi người bái phục

  

“Điện ảnh”  năm qua
Có nhiều phim là...
Gọi là nhiều tập
Tập một thì khóc 
Tập hai thì cười
Đến tập thứ mười
Vừa cười vừa khóc
“Bỗng dưng muốn khóc”
Là một phim hay
Đạo diễn mát tay
Người xem sướng mắt
“Cô gái...” nhan sắc
Dẫu xấu như ma
Nhưng khiến người ta
Đã xem thì... khoái
Năm qua thắng lợi
Nhiều hãng tư nhân
Góp tiền làm phim
Giờ vàng giờ bạc
Phim ảnh... bát ngát
Chọn lựa tha hồ
Ngắm cậu ngắm cô
Nhiều diễn viên mới
Xuân này phơi phới
Với nhiều niềm vui
Hồng Ánh của... tui (!?)
Vang danh Ảnh hậu
Nhìn đi nhìn lại
Mừng Đặng Nhật Minh
Được “xê ên ên” (CNN)
Tôn vinh xứng đáng:
“Bao giờ cho đến...”
Khen là phim “ngon”
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Vinh Sơn cũng ngon
“Trăng nơi đáy giếng”

  

Vang danh bốn biển
Thêm chàng Công Vinh
“Bóng đá” trên sân
Dẫn đầu châu Á
Thiên hạ sướng quá
Hoan hô rần rần
Khen những đôi chân
Lướt nhanh trên cỏ
Việt Nam ta đó
Lồng lộng trời cao
Bóng đá vui sao
Rồng mây tri ngộ

  

Năm nay “Lễ hội”
Cả nước được mùa
Ấm tiếng chuông chùa
Kính mừng Phật Đản
Năm châu bè bạn
Mừng VESAK
Ta nước chủ nhà
Đăng cai rực rỡ
Tôn vinh lịch sử
Phật hoàng Nhân Tôn
Cả nước nhớ ơn
Ngợi ca hiễn sách
Lễ hội Đông Bắc
Rạng rỡ Bắc Giang
Nhìn xuống phương Nam
Cần Thơ gạo trắng
Vui trong nắng ấm
Lễ hội Khmer
Chỉ mới vừa nghe
Bình chọn qua mạng
Hạ Long đầu bảng
Đang tiến triển nhanh
Ta mừng Việt Nam 
Thêm di sản mới
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Năm qua tấn tới
Đáng khen đáng mừng
Nhưng táo cũng buồn
Vì chuyện ... ú ớ!
Ghét cái “của nợ”
Là chuyện ấn in
Xuất bản linh tinh
Là tranh truyện sex
Phụ huynh la hét
Phản ứng rầm trời
Ông Cục huýt còi
Kịp thời đúng lúc
Lại thêm sách “luộc”
Sách lậu hoành hành
“Chôm” nhau tá lả
Một năm vất vã
Thưa kiện lung tung
Bản quyền xài... chung (!)
Năm nay kết thúc?

  

Bái phục! Bái phục!
“Ông” Ép bi ty (FPT)
Nhảy múa kiểu chi
Như thời... tiền sử!
Người nghiêng kẻ ngửa
Không vải che thân
Chắc ông Adam
Cũng rầu thúi ruột
Màn diễn này được
Ông Bộ phê bình
Thiên hạ đồng tình
Hoan hô ông Bộ

  

Những chuyện lố nhố
Còn có gì không?

  

Táo muốn khóc ròng
Là trò “đạo nhạc”
Nhìn qua âm... nhạt
Nghe Kiếp đỏ đen

 132 / 142



TÚ HỢI: Thơ trào phúng

Dường như quen quen
Với nhạc Căm Bốt (?)
Nghe Vầng trăng khóc
Từa tựa nhạc Lào (?)
Chẳng ai biết đâu
Hư hư thật thật!
“Giải thưởng nghệ thuật”
Như nấm sau mưa
Cuộc thi này thua
Vội... thi cuộc khác!
Truyền hình tiếng hát
Việt Nam “ai đồ”
Ai hứng thì vô
Ca cho... sướng miệng!
Sóng Xanh ra biển
Kết quả chòng chành
Kẻ nói bầu anh
Người rằng chọn chị
Tội nghiệp ca sĩ
Chẳng lấy làm vui

  

Nhìn tới nhìn lui
Nhìn qua “Sân khấu”
Năm qua in dấu
Bạc tỉ dựng tuồng
Sau Kim Vân Kiều
Là Lê văn Duyệt
Thể nghiệm thể nghiếc
Thì cũng là hay
Xã hội chung tay
Làm nên... kỷ lục!
Bái phục! Bái phục!

  

Năm mới năm me
Ngọc Hoàng lắng nghe
Những lời báo cáo
Vội vàng chỉ đạo:
“Táo ơi! Táo à!
Ta đã nghe qua
Lấy làm thỏa thích
Chuyện xấu thì ít
Chuyện vui thì nhiều
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Phấn đầu năm sau
Vui nhiều hơn nữa
Trần gian sắp sửa
Tiễn Chuột đón Trâu
Nay ta chúc mau
Nước mạnh dân giàu
Đường đi thông thoáng
Năm năm tháng tháng
Tiền bạc đầy nhà
Tiếng cười ha ha
Vang lên thượng giới
Nhân ngày xuân mới
Chúc ĐẤT MŨI Xuân
Ngày càng thêm xuân
Vở bài phong phú
Hình ảnh đầy đủ
Như lộc như hoa
Bạn đọc mọi nhà
Tiền vô như nước
Gia đình hạnh phúc
Vợ đẹp con ngoan
Xuân sắc mai vàng
Nở tươi năm cánh
Quanh năm khỏe mạnh
Tăng lương đều đều
Ngày một thêm yêu
Báo xuân ĐẤT MŨI”

  

HUYỀN SƯƠNG
(Sao lục)

  

  

 
Sớ Táo Quân 2003

  

Hăm ba tháng chạp
Trên cá chép ngồi
Tung mây vượt gió
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Hí hửng về Trời
Đem theo báo cáo 
Rành mạch từng lời
Chính xác từng chữ
Tâu Trời đọc chơi
Nhưng nay đổi mới
Táo chỉ ngồi nhà
Dùng Computer
Gửi lên thượng giới
Lòng đang phơi phới
Mùa xuân đến gần
Trong lòng hoan hân
Tâu điều vui trước
Trời phán rằng: “-Được!
Có gì nói mau!”
Táo nói ào ào:
“Công trình văn hóa
Đang xây đẹp quá
Lâm viên Hàm Rồng
Sóng vỗ thong dong
Cửa Lò nghỉ mát
Thông reo  gió hát
Nghe cũng rất... tình!
Âm nhạc cung đình
Cổ truyền múa rối
Đã được gửi tới
Ông UNESCO
Để lập hồ sơ
Cho thế giới biết
Còn chuyện làm... xiếc!
Trời có biết không?
Nghe tức cành hông
Năm qua “nổi bật”
Lãnh vực ca nhạc
Là chuyện lip syne 
Ca sĩ như chim
Hét, hát suốt ngày
Múa chân khua tay
Nhưng mồm... không hát!
Khán giả kinh ngạc
Biết mình bị lừa
Phản đối te tua
Nhưng... đâu vào đấy!
Ca sĩ thì vậy
Nhạc sĩ thì sao?
Trời ở trên cao
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Có hay nghe nhạc?
Nay thì không khác
Với nhạc Thái Lan (!)
Giống nhạc Hồng Kông (!)
Điếc luôn con ráy
Giống như chửa cháy
Là live show...
Ca sĩ ô hô !
Muốn nổi danh sớm
Lập bè lập nhóm
Hát liên tù tì
Chẳng biết giọng chi
Chỉ ... play back!
Đúng là lãng nhách
Nghe thêm đau đầu!
Chẳng rõ vì sao
Bản quyền tác giả
Sao mà lạ quá (!)

  

Giai điệu huy hoàng
Thiên hạ hát vang
Nhưng tiền lại... hẻo!
Nhạc sĩ cười mếu
Thành lập Trung tâm
Do Phó Đức Phương
Giữ chức giám đốc
Táo tui xin chúc
Nam bắc tây đông
Thực hiện thành công
Tác quyền ca khúc
Và cũng xin chúc
Văn sĩ vinh quang
Thôi hết than van
Sách mình bị “luộc”!
Có chuyện nhơ nhuốc
Như bán mớ rau
Láo nháo lao nhao
Là băng đĩa lậu
“Sờ soạn, sex, xấu”
Bày bán đầy đường
Bắt bọn bất lương
Như cóc bỏ dĩa
Vượt “bức tường lửa”
Trang Web đen thui
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Tha hồ mà chui
Vào Internet
Phụ huynh thấm mệt
Tìm cách ngăn ngừa
Lấy rổ che mưa
Làm sao khỏi ướt?
Đố ai biết trước
Cái chuyện trùng tu
Có mắt như mù
Là ông... sơn phết!
Danh lam đang đẹp
Thắng cảnh đang “ngon”
Ổng lại đem sơn
Xanh, vàng, tím, đỏ...
Khiến cho trẻ nhỏ
Xem mà khóc thét!
Chuyện này nói riết
Mà vẫn y nguyên!
Phim ảnh “có duyên”:
Là phim Hàn Quốc
Lao lên phía trước
Lấn vào truyền hình
Đào kép xinh xinh
Tha hồ cười khóc
Lại phim Trung Quốc
Hết kiếm thì đao
Phi thân ào ào
Ở trên màn ảnh
Không ai xa lánh
Phim truyện nước nhà
Chuyện tình biển xa
Trùng quang tâm sử
Ghé mắt xem thử
Thì mới... giật mình!
Cốt truyện linh tinh
Cũng dài mươi tập!
Sự đời “dục tốc”
Thì “bất đạt” thôi!
May cuối năm rồi
Có Blouse trắng
Bi hài cay đắng
Hài hòa với nhau
Tập trước tập sau
Nhịp nhàng tình tiết
Ai ai cũng thích
Còn có phim này
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Táo xin nói ngay
Là Cổ cồn trắng.
Còn chuyện hơi chảnh:
“Âm vang sông Hồng”
Người đến xem đông
Đông đen như kiến
Để mà chứng kiến
Xe bay lên... trời (!?)
Nhưng mà than ôi!
Chỉ là... quảng cáo
Cái trò lếu láo
Thiên hạ cười chê
Táo xin tỉ tê
Qua chuyện rất “oách”
Đó là Hội sách
Mọi người hoan nghênh
Thừa thắng xông lên
Tổ chức rầm rộ
Bán mua tại chỗ
Mấy trăm ngàn người
Truyện tranh cũng tươi
Thần đồng đất Việt
Người vẽ kẻ viết
Về Trạng Việt Nam
Quan võ quan văn
Đọc cười bí tỉ 
Già bé lớn nhí
Đọc cũng khen hay
Từ nay “gút-bay”
Truyện tranh Nhật Bản!
(Trời cười sang sảng
Khoái chí vỗ tay
Rồi liền phán ngay:
-Đất lành chim đậu
Làm điều nhân hậu
Ai mà không khen?)
Có chuyện nghe quen
Nhưng cũng mới lạ
Là thi hoa hậu
Có Phạm Mai Phương
Đem sắc lẫn hương
Tranh tài thế giới
Và cũng đạt tới
Hạng thứ mười lăm!
Nếu Trời ghé thăm
Chắc cũng mê tít
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Trời quát: “Nhăng nhít!
Đừng đùa quá tay
Báo cáo cho hay
Thì ta có thưởng!”
Táo hơi bị sướng
Liền tâu líu lo:
Kỷ niệm thắng to
Điện Biên đánh Mỹ
Được tuyên truyền kỹ
Từ sách đến phim
Hàng vạn con tim
Rưng rưng xúc động
Hâm lại máu nóng
Trận đánh cừ khôi
Nhưng đành than ôi!
Là chuyện điện ảnh
Nói tướng nói thánh 
Vẫn là Đơn Dương
Chưa đi chiến trường
Nhưng “từng là lính”
Lính qua lính quýnh
Nhảy qua “Rồng xanh”
Xem phim thấy tanh
Cái mùi xuyên tạc!
Năm nay màn bạc
Có Philip Noyce
Đạo diễn cừ khôi
“Người Mỹ trầm lặng”
Chắc sẽ chiến thắng
Một giải Orcar?
Đi xem cả nhà
Càng xem càng thích!
Còn chuyện đóng kịch
Táo xin tâu nhanh:
Năm rồi loanh quanh
Vẫn là Số đỏ
Kiểu hài méo mó
Đàn ông có bầu
Giải oan Thị Mầu
Xem xong muốn... khóc!
Kiểu hài nặng óc
Yêu thầy (Ối giời!)
Thọc lét mới cười
Vậy mà.. đông khách!
Chuyện tức anh ách
Vẫn là chuyện ăn
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Thật ba lăng nhăng
Khu phố ẩm thực
Người đi nô nức
Tưởng hưởng hương hoa
Ca trù, dân ca...
Đậm đà văn hóa
Không cần trả giá
Nhưng khi tính tiền
Hóa đơn nhìn nghiêng
Mặt mày xây xẫm!
Sân khấu thắng đậm
Là chuyện Liên hoan
Cả nước reo vang
Thể nghiệm quốc tế
Sao mà tuyệt thế!
Khát vọng tìm tòi
Nghệ thuật sinh sôi
Tha hồ sáng tạo
Năm qua trên báo
Phúng điếu hơi nhiều
Tài năng phiêu diêu
Về miền cực lạc
Lãnh vực âm nhạc
Cụ Nguyễn Văn Thương
Rồi dứt tơ vương
Cụ Nguyễn Hữu Thiết
Ai ai cũng tiếc
Tố Hữu nhà thơ
Sân khấu thẩn thờ
Ngọc Linh đi mãi...
Hội họa nhìn lại
Vắng Bửu Chỉ rồi
Điềm Phùng Thị ôi!
Cũng về chín suối
Lại thêm tiếc nuối
Cụ Diệp Minh Châu
Trời đổ mưa ngâu
Tiễn Mai Văn Tạo
(Bỗng Trời mếu máo
Rơi lệ khóc thầm
Khiến Táo trầm ngâm
Dừng trong giây lát...)
Trời xanh gió mát
Táo báo cáo ngay:
Có chuyện rất hay
Bích Thủy họ Nguyễn
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Đạt được vương miện
Khối ASIAN
Thi tại Thái Lan
Ẵm về hạng nhất
Giải opera
Táo xin hoan hô
Những tài năng trẻ
Có chuyện mới mẻ
Vừa phát hiện ra
Khiến cho nước nhà
Thêm phần phấn khởi
(Trời nghe liền hỏi:
“-Chuyện gì vậy ta?)
Táo cười như hoa
Vội vàng nhoẻn miệng:
Là vừa phát hiện
Sử thi Tây Nguyên
Tưởng đã thất truyền
Nay đã tìm được
Tin vui cả nước
Hào hứng đón mừng
Đam San núi rừng
Tìm được nguyên bản
(Trời cười hào sảng
Vang vọng thiên đinh)
Lấy hết sức mình
Táo muốn tâu nữa
Nhưng mà lạ chửa!
Màn hình tối thui
Vậy là mất vui
Bởi vì ... điện cúp!
Thôi thì xin chúc
Trời được an khang
Hạ giới bình an
Đón mừng ngày Tết
Cũng xin chúc hết
Bạn đọc gần xa
Hoa nở đầy nhà
Trong êm ngoài ấm
Ngày một tinh tấn
Buôn một bán mười
Quanh năm tiếng cười
Vui phúc lộc thọ
Nỗi buồn như gió
Sẽ thoảng qua nhanh
Niềm vui màu xanh
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Vẫn tươi thắm mãi
Chúc báo Đất Mũi
Mỗi ngày một hay
Độc giả cầm tay
Như cầm... xuân mới!

  

Huyền Sương 
(sao lục)
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