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1. XUÂN QÚY TỴ 
 
Xuân đến rồi… 
Hồ hởi… bà con ơi! 
Áo mới choàng lên vạn vật… 
Hương sắc lung linh… dáng tuyệt vời! 
 
Mừng ca…đa tạ Chúa Xuân 
Đất trời mở hội reo mừng! 
Ngoài vườn đầy hoa bướm! 
Mái ấm ngọt ngào nghĩa nhân! 
 
Gia đình rộn rã… mừng vui 
Khói hương nghi ngút… rạng nụ cười 
Nhìn nàng bánh chưng, bánh tét… 
Mai vàng nghiêng bóng lả lơi! 
 
Mừng vui … mừng tuổi Ông Bà 
Tạ ơn công đức Mẹ Cha… 
Năm Mới…hưởng nhiều Lộc mới 
An bình, Hạnh phúc…mộng hãi hà! 
 
Đì đùng…pháo nổ rền vang… 
Trẻ thơ…hớn hở rộn ràng! 
Lì xì…miệng cười chum chím 
Hoa lòng rộng mở thênh thang… 
 
Mừng Xuân Qúy Tỵ năm nay 
Sữ sách lật trang… rỡ mặt mày! 
Nhân loại an bình, Hạnh phúc 
Nhân quyền dân chủ… cất cánh bay. 
 
 
 

2. LY RƯỢU CHÚC DỰNG XÂY 
 
LY rượu chúc…đất nước dựng xây 
RƯỢU ngon…hưng phấn nở mặt mày 
CHÚC mừng…đang Hồi sinh đất nước! 
MỪNG vui hòa hợp… khắp đó đây! 
ĐẦU năm…ánh Bình minh rạng rỡ… 
XUÂN tình…hương sắc ngất ngây! 
QÚY vị bà con…chung xây  đắp 
TỴ nầy vang dội khắp trời mây!  
 

           

 
 

3. XUÂN MỚI 2013 
 
Chúc mừng Xuân Mới mười ba 
Tình Xuân ngây ngất ngọc ngà! 
Không ai còn chết thê thảm! 
Mới bi Công an bắt hôm qua!! 
 
Đây rồi… Xuân Qúy Tỵ bà con ơi 
Thần Rắn săn sóc cỏi đời… 
Ruộng vườn, nhà cửa được trả lai 
Không còn lang thang khiếu kiện khắp nơi! 
 
Xuân nầy… hoa bướm rộn ràng! 
Ngục tù… lao xá… mở toan… 
Mừng vui… Anh chị em về quê cũ 
Gia đình sum họp…lệ tràn! 
 
Ngợi ca…. đa tạ Chúa Xuân 
Thiên nhiên vạn vật reo mừng! 
Con người có quyền Tự do ăn nói… 
Văn minh nhân loại…đã đồng tình. 
 
Qua rồi thời đại hổ đau 
Satan qũy dữ đã chìm tàu! 
Trả lai Tự do, Nhân quyền, Dân chủ 
Con cháu Rồng Tiên cất cánh bay. 
 
 

4. LY RƯỢU MỪNG THÀNH CÔNG 
 
LY rượu mừng… mọi việc thành công… 
RƯỢU ngon, Xuân đẹp…nở hoa lòng! 
CHÚC mừng… diệt xong quân bán nước 
MỪNG thay…Hán Tặc sắp suy vong! 
ĐẦU năm…mọi việc đều suôn sẻ… 
XUÂN tình hoa bướm…pháo nở bông 
QÚI vị hưởng đầy… Phước Lộc Thọ 
TỴ ngợi ca…con cháu Lạc Long 
 
 
 



5. XUÂN TÌNH 
 
Xuân nầy…trời đất đổi thay… 
Nắng Xuân tươi mát mặt mày! 
Bướm hoa… đua nhau tình tự… 
Chim ca, cá lượn…ngất ngây say! 
 
Loài người hớn hở…mừng vui 
Khoát lên ÁO MỚI…nhoẻn miệng cười 
Ánh mắt long lanh…vì sao sáng 
Mọi gia đình hạnh phúc vui tươi! 
 
Ôi mùa Xuân…chúa Thanh bình 
Xóm làng…thơm ngác màu xanh! 
Hương sắc mặn nồng…ngày Lễ Hội 
Gío mây… kết nghĩa bến tơ tình! 
 
Màu da, sắc tộc…dựa kề nhau 
Xuân ơi…muôn sắc vạn màu… 
Trời cho…loài người được hưởng 
Suối chung tình…tay bắt tay! 
 
Muôn ngàn…đa tạ Chúa Xuân 
Xuân đến, Xuân đi mấy vạn lần… 
Xuân nầy…đúng  là điểm hẹn… 
Nhân tình lai láng…bến sông Ngân! 
 
 
 

6. SẤM TRẠNG TRÌNH 
 
Tin lời Sấm Trạng Trình 
Việt nam…Nhân nghĩa, Tâm linh 
Lưu truyền từ bao thế hệ… 
Núi cao Biển rộng…hữu tình! 
 
Dương Tữ nguồn gốc Cha Ông 
Thái Sơn…phụ tữ mặn nồng! 
Bắc phương tham tàn đánh đuổi 
Trời Nam…dừng bước Lạc Long. 
 
Vô Thần hoang tưởng satan… 
Dối gian dày xéo…ánh Đạo Vàng 
Đầu độc dòng đời…gần Thế kỷ 
Lòng Dân ý Nước…suối nước tràn! 
 
Gian ác đang đứng mủi chịu sào… 
Dân tình…làn sóng dâng cao 
Bọn bán nước…khòm lưng nô lệ 
Nội bộ tranh ăn…phải lật nhào! 
 
Dòng đời kính trọng  Tiên tri… 
2013… đã đến hẹn, đến kỳ… 
Chân lý, Tâm linh…diều dắt ! 
Nhân loại vui mừng... khúc họa my! 
 

 
7. MAU VỀ EM ƠI 

 
Việt nam…Dân chủ, Tự do rồi...  
Chúng ta… mau về lại em ơi 
Mồ Mã Cha Ông…lo xây dựng … 
Hồi sinh nguồn sống giúp đời! 
 
Dối gian…Xuân sắc tàn phai! 
Văn Hóa Ngàn năm…bị nhạc nhòa 
Đang cần có những điểm tựa 
Mầm non, hoa bướm…trổ sức tài… 
 
Gia đình…cội rể tình yêu… 
Ra đi…tường vẹo…cột xiêu… 
Trang điểm sắc màu…nơi xứ lạ… 
Quay về…thêm nét mỹ miều! 
 
Con cái…là những nụ hoa… 
Tương lai rườn cột nước nhà… 
Gia đình, Xã hội vuôn đắp 
Hương Xuân ngào ngạc gần xa… 
 
Vườn xanh…đất nước cũng xanh 
Xuân về…hoa trái triểu cành! 
Tình người…sông dài, biển rộng… 
Văn Hóa Vuôn Tròn…sáng long lanh! 
 
Em ơi…chớ có chần chờ 
Xuân tình…đẹp tợ trời mơ! 
Bao năm trời…hồn thơ nung nấu… 
Con Cháu Rồng Tiên…nay phất cờ. 
 

8. XUÂN MỚI 
 
      Chúc mừng Xuân Mới 2013 
Tình người thân ái châu sa tuyệt vời 
     Gia đình Hạnh phúc vui tươi 
Mỗi người mỗi vẽ…ngọt bùi bên nhau 
     Xóm làng xanh biếc một màu 
Nụ cười ánh mắt…vòng tay ân tình! 
     Xuân ơi…Xuân qúa đẹp xinh! 
Bầu trời ngà ngọc…lung linh nắng vàng! 
     Tình người tình đất hò vang 
Choàng lên Áo Mới…mộng vàng trải phơi! 
     An bình thịnh vượng khắp nơi… 
Việt nam hòn ngọc…rạng ngời biển Đông! 
     Sông Hồng sông Cữu một lòng 
Phù sa thơm ngác… Tây Đông reo hò 
      Dòng đời ca hát liếu lo… 
Rộn ràng hoa bướm…bến đò thênh thang! 
     Mẹ ta ra đón đầu làng 
Ôm con nước mắt…tim lòng nở hoa 
     Tạ ơn Đất Mẹ Trời Cha 
Quê nghèo tan nát…ngợi ca tình người!! 
 



 
9. NIỀM ĐAU DĨ VẢNG 

 
Bao Xuân hoa bướm rộn ràng! 
Muôn loài hương sắc hò vang! 
Tự do trong vòng tay Tạo hóa 
Con người…ôi số phận bẽ bàng! 
 
Bầu trời mây trắng nở hoa… 
Gió mây xỏa tóc bến Ngân hà! 
Chim én tự do…tung tăng  bay lượn… 
Loài người nhìn thấy… ôi xót xa! 
 
Thú rừng nhảy nhót leo trèo 
Suối đèo thác nước hò reo… 
Sao  con người…chìm trong tù ngục 
Chúa Xuân ơi…cứu thoát ngặt nghèo! 
 
Người là hoa của đời… 
Xuân về…sầu héo tả tơi! 
Chúa ơi…vì đâu nên nỗi! 
Cầu mong…giọt lệ thay lời! 
 
Nhìn xem khắp đó đây… 
Việt nam ơi…sao khổ thế nầy! 
Dĩ vảng niềm đau…nay lột xác… 
Ân tình xao xuyến cả trời mây! 
 
 
 

10.  ƠN THẦN CỨU ĐỘ 
 
Rắn ơi…rắn biết tự lột da… 
Chính mình chăm sóc thân ngà 
Không cần bên ngoài giúp đở… 
Mây trời nhìn xuống ngợi ca! 
 
Rắn là nòi giống khôn ngoan! 
Xác thân đau đớn …phát triển tâm hồn… 
Nêu gương sáng…loài người nhìn thấy… 
Đến lúc cần…khỏi phải  tính toan! 
 
Qúa khen…loài Rắn biết bay… 
Vượt lên…thoát cảnh đọa đày 
Xuân rắn giúp đời phấn khởi 
Nhân quyền, Dân chủ …trong tầm tay . 
 
Muốn cứu đời…trước phải giúp mình 
Ngành Y Khoa…sao sáng bình minh 
Rắn…hiện thân của Thần Cứu Độ! 
Tình thương mang mác…bến nhân tình! 
 
Năm nay…rắn lại về 
Trần gian… bảo táp tái tê! 
“Quýt dày…có móng tay nhọn” 
Bọn Satan…địa ngục đã gần kề! 

 
11. ĐỘC GIẢI ĐỘC 

 
Rồng bay đi…rắn được trở về… 
Tình đời chìm đắm…cỏi đê mê! 
     Diệu kế…lấy độc giải độc 
Xóa tan gian ác…tứ bề hanh thông . 
 
Trời Đông le lói…bọn Hán gian 
Vừa khôn ranh…cũng lắm bạo tàn! 
      Đang dựa thời cơ hóng hách… 
Gậy ông đập lưng ông…nát tan đến ngày! 
 
Hởi quân Thái thú ngày nay 
HỒ LY qủy quyệt đã đặt bày… 
     Mặt nạ…nay đà rơi rớt! 
Toàn dân thức tỉnh…ra tay diệt trừ! 
 
Viêt nam…dân tộc Rồng Tiên 
Anh thư Hào kiệt…khắp 3 Miền… 
     Không hề sợ quân xâm lược 
Diên Hồng vang dội…Hồn thiêng lẫy lừng. 
 
Cám ơn…loài rắn khôn ngoan! 
Trào lưu Nhân loại đang dẫn đường… 
     Xuân về đang thay áo mới 
Ngàn năm Hồng Lạc…phú cường hiển vinh! 
 
 
 

12. HOA THỜI LOẠN 
 
Ôi…mùa Xuân thuở ấy! 
Nay anh lại trở về đây… 
Trời đất đổi thay…ca hát… 
Hồn anh tê tái…mảnh trăng gầy! 
 
Vội vã…tìm về mái nhà xưa 
Bao Xuân trơ trọi…chống gío mùa! 
Em ơi…bóng còn…hình đã mất 
Hồn anh rục rã giữa gío mưa! 
 
Em ơi…nhớ mãi nụ tình Xuân! 
Một thời hoa bướm reo mừng… 
Nhìn anh thẹn thùng …không nói 
Lời gỉa từ…khóe mắt lệ rưng! 
 
Rồi bướm ong biềng biệc cách xa! 
Dòng đời bảo táp phong ba! 
Cây cỏ oằn lưng…chống đở 
Sóng tình xua đuổi bọn gian tà! 
 
Tạ ơn…Tạo hóa nhiệm màu! 
Những đóa hoa thời lọan khổ đau! 
Dâng hiến tuổi Xuân cho đất Mẹ… 
Cho anh được chung hưởng chuyến tàu . 



13. ĂN CHÁO ĐÁ BÁT 
 
Rồng đi…rắn lại về… 
Cỏi trần còn lắm đam mê! 
Chao ôi…Biển Đông đang dậy sóng 
Dối gian, qủy quyệt…trổ tay nghề! 
 
Sự tích… từ lúc xa xưa… 
Loài rắn ranh mảnh không vừa… 
Đã cố tình… lừa gạt Tổ Mẫu 
Bến trần gian…bảo táp gío mưa! 
 
Nhờ đâu…rắn được sống còn 
Tình Người là mái ấm vàng son! 
“Ăn cháo đá bát” vô ơn nghĩa! 
Phải chăng có óc…không có tim hồn! 
 
Rắn rít…dù lắm khôn ranh! 
Văn minh Nhân loại…rõ ngọn ngành… 
Phun nọc độc giết người bằng hàng hóa! 
“Gậy ông đập lưng ông” sớm chết nhanh! 
 
Cầu cho…Rắn sớm TU THÂN 
Lời Khổng Tữ…như Thánh Thần 
Dừng tay…bóp chết Sự thật! 
Khiến dân lành…chịu cảnh phù vân 
 
(Tu thân, Tề Gia, Tri Quốc, Bình Thiên hạ) 
 
 

14. MẸ ƠI 
 
Mẹ ơi…con đã về đây 
Hương Xuân ve vuốt thân gầy… 
Nhưng thiếu bàn tay Mẹ… 
Hồn con tê lạnh…lá thu bay! 
 
Hỏi trời đất…hỏi gió mây… 
Lặng thinh, hờ hững…chau mày! 
Mẹ ơi…hồn con khô héo! 
Chạnh lòng hoa bướm cỏ cây! 
 
Ôi nhớ mùa Xuân…thuở xa xưa 
Lòng con rộn rã…pháo Giao thừa 
Mẹ cho con một trời thương mến… 
Chân tình Mẫu tử…nắng hạn gặp mưa! 
 
Bao Xuân trôi dạt …xứ người 
Mỗi độ Thu về…đếm lá vàng rơi 
Chắc chiu…mong về thăm Mẹ… 
Giờ đây…Mẹ biềng biệc phương trời! 
 
Xuân này dù có đổi thay… 
Nắng Vàng trang điểm lại mặt mày 
Bếp lửa hồng…thiếu vắng Mẹ 
Côi cút, lạc lòi…khóe mắt cay! 

15. XUÂN THUỞ ẤY 
           (Coi Mắt vợ) 
 
Theo Mẹ…đến nhà  em 
Mùa Xuân thuở ấy…lụa mềm! 
Hoa bướm rộn ràng…bay nhảy 
Nắng vàng vổ cánh…đẩy thuyền êm! 
 
Đến ngỏ nhà em…anh chẳng hay … 
Hồi họp lo âu…héo mặt mày! 
Nghe Mẹ nhắc…anh mới sực nhớ… 
Cố vâng lời Mẹ dặn lâu nay! 
 
Ba Mẹ em …đón chào 
Hình như hai họ đã đổi trao… 
Anh như rơi vào khoảng trống… 
Vừa thấy em…như quen biết thuở nào! 
 
Liếc nhìn anh…em thẹn thùng! 
Xô đẩy hồn anh…vút không trung! 
Mặc cho con tim hồi họp… niếu kéo… 
Ôi chao…Tiên đã giáng trần! 
 
Mẹ ơi…con lạc Thiên đàn! 
Đây lâu đài quyền qúy cao sang 
Ngẩn ngơ…quên mọi người có mặt 
Hăng say xây giấc mộng vàng! 
 
Theo Mẹ…từ gỉa quay về… 
Anh bàng hoàng…nửa tỉnh nửa mê 
Hương sắc mùa Xuân…vừa tan rả 
Bờ tre, sóng lúa ơi…lại vỗ về… 
 
Giờ đây nhớ qúa em ơi 
Hình ảnh xa xưa…vẽ một đời! 
Diều dắt nhau về quê cũ… 
Suối  tình muôn thuở…chẳng hề vơi! 
 
 

                 
 

 



SỚ TÁO QUÂN  (2013) 
 
Vạn tuế… Ngọc Hoàng 
Thượng Đế cao sang 
Xót thương dân Việt… 
Lắm cảnh bạo tàn! 
 
Năm Rồng hỏng bét! 
Sồng sộc trôi qua… 
Nắng tím chiều tà! 
Mạng người cỏ rác!! 
 
Vào SỐNG…ra CHẾT 
Bởi đồn Công an! 
Trớ trẻn… dối gian! 
Bảo là Tự tữ!! 
 
Điều đáng chú ý! 
Tháng giêng năm nay 
Bị bắt… một ngày 
Ông Tân(Hãi dương) cũng chết! 
 
Khổ đau khôn xiết… 
Đánh đập thẳng tay… 
Đạp mặt, kéo đầu 
Nhốt vào tù ngục! 
 
Ôi thôi khổ nhục! 
Xiết kể lầm than 
Độc ác…bạo tàn 
Hại người yêu nước! 
 
Vô Thần quỷ quyệt 
Tôn Giáo loại trừ 
Đạo đức suy đồi… 
Lên ngôi… tội ác! 
 
Đất trời tối mịt! 
Mánh khóe… dã man! 
Thương con mõi mòn… 
Mẹ phải TỰ THIÊU!! 
 
Đất nước tiêu điều! 
Cướp đất, đoạt nhà… 
Cạn tiếng khóc la… 
Lang thang khiếu kiện! 
 
Đường cùng…thế biến 
Hành hạ… tả tơi!  
“CỞI TRUỒNG”…thay lời! 
Khổ ơi… là khổ!! 
 
Nước mắt cạn khô 
Bể khổ… trần gian! 
Nơi nơi nghèo nàn 
Áo quần rách nát! 

 
Satan gian ác… 
Phụ nữ…trẻ con… 
Nô lệ… mõi mòn! 
Đày đọa… khắp xứ! 
 
Hoang tưởng… thú dữ! 
Qủy quyệt lũ Satan 
Bán đứng Giang san 
Cho quân Tàu Cọng! 
 
Biển Đông dậy sóng… 
Hoàng sa, trường sa 
Tây nguyên nóc nhà… 
Cống dâng…Hán tặc! 
 
Cả Trung Nam Bắc… 
Thái Thú lộng hành 
Kinh tế mong manh 
Văn hóa xuống dốc… 
 
Trời cao có mắt 
Qủa đất tròn xoay… 
Dối gian đến ngày… 
Nội bộ lục đục! 
 
Ăn ở… thất đức 
Thời vận suy vong! 
Toàn dân đồng lòng… 
Núi gào… biển thét! 
 
Ơn trời sắp đặt 
Năm RẮN lại về 
Trăng sáng… chiều quê  
Satan đã đến số… 
 
Nhân loại tính sổ 
Hán Tặc… chỉ mành 
Tập Bình… tinh ranh 
Rống to dẩy chết! 
 
Bắc triều ngơ ngác 
Ruột đói… khoe khoang 
Nữ Lưu Nam Hàn 
Ra tay ngự trị… 
 
Syria đang rối trí 
Tội ác ngập trời! 
Iran cứ dở hơi… 
Độc tài tan rã! 
 
Cỏi trần gian trá 
Khủng Bố khắp nơi 
Công Lý…muôn đời 
Tình người lẽ sống. 
 



Ơn trời soi sáng 
Nhân loại nương nhờ! 
Vận nước thời cơ… 
Con Hồng cháu Lạc! 
 
Diệt quân gian ác 
Gây khổ lâu nay 
Dân Việt ra tay… 
Thế giới hổ trợ! 
 
Táo Quân…cạn lời 
Ngọc Hoàng thương xót 
Đỉnh cao chót vót… 
Soi sáng bến mê… 
 
“Bình an dưới thế 
Cho người Thiện tâm” 
Ngọc Hoàng… VẠN TUẾ 
 
 
          Xuân Qúy Tỵ 2013 
          BS Tô Đình Đài 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


