
Ngày Xuân Thị Mầu lên chùa / Ba Đình 
Chuyện Vui Tết Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 

 

 

(mồng 1) 

 

- Anh giai ơi, cho em hỏi thăm tí. 

- Mô Phật. Tôi là Hòa Thượng. 

- Anh ơi. Em mượn bao diêm để đốt hương 

- Mô Phật. Thí chủ vui lòng giữ Giới. Tôi là Hòa Thượng. 

- Em xin lỗi. Vậy gọi anh là Hòa Thượng gì? 

- Gọi Thầy. 

- Thầy gì? 

- Chị hỏi Pháp Danh của tôi à? 

- Vâng. 

- Thích Thanh Ðịnh. 

- Tên hay lắm. Nhưng em hỏi tên anh khi chưa ở Chùa cơ. 

- Thầy. 

- Ồ em quên. Tên Thầy khi chưa ở Chùa. 

- Tôi hồi nhỏ tên Ngọc. 

- Thầy Ngọc. Tên đẹp người đẹp. Em thích. 

- Cửa Chùa chị nên xưng tôi, nếu ít tuổi xưng con. Không xưng em. 

- Em cứ em đấy. 

- Con. 

- Em nhớn rồi nhé Thầy nhé. 

- Chị thắp hương đi. Ðừng cắm hương lên xôi. 

- Thầy nhìn thế, em cắm hương lên tay em đây này. 

 

(mồng 2) 

 

- Thầy ơi. Chào Thầy. 

- Vâng. Chào chị. 

- Em mượn cái khay. 

 

(mồng 3) 

 

- Thầy ơi. Chào Thầy. 

- Vâng. Chào chị. 

- Thứ Bẩy Thầy không xuống phố chơi? 

- Xuất gia không nghỉ Thứ Bẩy. 

- Không buồn? 

- Không. Tu hành vui trong Giới. 

- Em chả hiểu. Tu thì không được lấy vợ có phải? 

- Phải. 

- Nhưng vẫn được yêu? 

- Không. 

- Vô lý. Thầy yêu Phật chứ? Yêu Giời chứ? 

- Cái đó khác. 



- Em ước người yêu em bảo em là, em là Giời Phật của anh. Ui thật đắm say. 

- Báng bổ quá. 

- Hì hì ước thôi mà. Giả dụ Thầy chưa tu, chưa người yêu. Thầy yêu em không? 

- Không. 

- Tại sao? 

- Tại chị quá đẹp. 

- Ui Thầy bảo gì? 

- Tại chị quá đẹp. 

- Quá đẹp, lại không yêu? Nói dối hả? Hay nịnh? 

- Mô Phật. Thí chủ vui lòng giữ Giới. 

- Em ước cắn phát môi Thầy. 

 

(mồng 4) 

 

- Thầy ơi. Chào Thầy. 

- Vâng. Chào chị. 

- Á à, Thầy để tóc nhá. 

- Tuần rồi chưa kịp cạo chị ạ. 

- Chứ không phải Thầy thích em? 

- Ồ không. Không đời nào. 

- Thầy chả cần để tóc. Ðóng quả quần Lì Vai, quả áo Cá Sấu. Ðầu trọc phong trần càng quyến 

rũ. Ui em mê Thầy túi bụi. 

 

(mồng 5) 

 

- Thầy ơi. 

- Lễ sớm thế? 

- Sớm mới vắng. Thầy! 

- Gì? 

- Thầy ôm em đi. 

- Không. 

- Hèn. 

 

(Kết) 

 

Hòa Thượng liếc cổng Chùa, ghì siết cô gái : 

- Hèn? Làm vợ bé anh nhá? 

Cô gái dẩu mồm tròn mắt: 

- Vợ bé sư? 

Hòa Thượng tủm tỉm, rút trong áo quả thẻ nhựa: 

Bộ Công An, Cục A41, Đinh Xuân Ngọc, Đại Úy.  
 

 

 

Cúng Bác ! 
 

Hồi còn sống Bác thích thứ nào, bây giờ Bác chết.... 

Em cúng thứ nấy ! 



  

      
  

 
Tụt Quần Đòi Lại Miền Nam 
  

Tuột quần lạy bác, bác ơi 

Cho dù quỷ dữ, ma trơi mặc tình 

Tuột quần cho bác ngấm nhìn 

Tuột quần là để gợi tình bác chơi !!. 

 

          Tuột quần cho bác hưởng hơi  

          Tuột quần quỳ lạy ở nơi ba đình 

          Khi xưa bác khoái làm tình 

          Bây giờ bác chết một mình chèo queo 

 

Bác nằm như một con heo 

Tuột quần quỳ lạy con heo ba đình 

Con heo dâm đảng, chết sình 

Nó làm ô nhiễm ba đình Việt Nam 

 

          Tuột quần, cho bác thấy ham 

          Biết đâu sẽ trả Miền Nam cho mình 

          Tuột quần - lột áo, bác nhìn 

          Nếu mà bác muốn làm tình...cũng cam 

 

Miễn sao trả lại Miền Nam 

Không còn thấy cảnh bị giam bị cầm  

Lạy quỳ - lạy đứng - lạy nằm 

Miệng Em lại đọc thì thầm bài thơ 

  

Thơ TÙY HỨNG 
 


