
Kịch bản 

             TÁO QUÂN DÂNG SỚ 

 
Lời mở : Tàn Kỷ Hợi, HEO  chờ  đợi  vô  chuồng. 

  Khởi Canh Tý,CHUỘT tưng bừng kéo tới. 

  Theo thông lệ hàng năm  từ  hạ  giới 

  Có Táo Quân đem sớ tới  tấu  trình. 

  Ngọc Hoàng cho mở  Đại Hội Thiên Đình 

  Để tiếp sớ nghe tường trình  mọi việc. 

 

Tiếng vọng :      Thiên Lôi đâu, mau mở cửa Trời  

        Đón Thần Táo về đây  dâng  sớ…        

Thiên Lôi   :    Ngọc Hoàng giá lâm… 

     Ngọc Hoàng giá lâm… 

     Tâu Ngọc Hoàng cửa Trời đã mở, 

     Nhưng Táo Thần xoay trở chưa xong. 

     Cho phép thần gọi tê-lê-phôn 

     Nhắn Táo Quân đến mau cho kịp. 

Ngọc Hoàng :   Này Thiên lôi! Theo như trẩm biết: 

      Gọi xuống trần tốn hết nhiều tiền, 

      Vì khanh dùng điện thoại viễn liên, 

      Nhớ: ngắn gọn không ba hoa khoác lác! 

Nam Tào :   Sorry Sir! Don’t worry about that, 

    Giá điện thoại ngày Tết đang  xeo (sale) 

    Gọi chút đỉnh có tốn kém gì đâu, 

    Lét him phôn lâu lâu một tí. 

Ngọc Hoàng :  Này Nam Tào, không dùng tiếng Mỹ 

      Vì  ở  đây  chỉ  có  chúng  ta. 

     Học tiếng người học lấy tinh hoa 

     Phải biết giữ tiếng Ta  làm gốc ! 

Thiên Lôi :    Tâu Ngọc Hoàng Táo Thần đã đến 

    Còn đứng thở hổn hển ngoài sân, 

    Chờ Thánh chỉ cho phép vào cung, 

    Trời buốt giá lạnh run cầm cập. 

Ngọc Hoàng :  Truyền cho Thần Táo vào cung. 

T.Lôi và N T :  Truyền cho Thần Táo vào cung. 

 

Táo Quân :    Ngọc Hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế ! 

 



Ngọc Hoàng :  Khanh hãy bình thân, Trẩm cho miễn lễ. 

      Này Táo Thần sao khanh đến trể, 

     Trở ngại gì ?  Hãy kể lý do, 

      Nhớ ngắn gọn đừng có quanh co 

     Ta sốt ruột chờ ráp- bo trần thế. 

 

Táo Quân :  Muôn tâu Ngọc Đế,       Ô nhiễm môi trường 

  Xuất xứ của Thần        Gây bao tai ương 

  Là Táo Thụ Nhân        Ở  nơi  trần  thế. 

  Đại Học Đà Lạt.        Ngọc Hoàng,Thượng Đế 

  Hiện sống lưu lạc        Cũng phải chịu thua. 

  Ở  xứ  Cờ  Hoa        Khanh khỏi phân bua 

  Tuổi tác đã già        Hãy tâu trình tiếp. 

  Nhiều phần rảnh rỗi. 

  Năm hết, Tết tới  T.Quân:  Dạ biết, dạ biết. 

  Muốn thảo mấy hàng      Thần xin tâu tiếp        

  Trình lên Ngọc Hoàng      Về chuyện Thụ Nhân 

  Chuyện nơi trần thế.      Hải ngoại, Việt Nam 

  Lý do đến trể       Tiễn đưa bằng hữu 

  Bởi chuyến du hành      Về nơi vĩnh cửu 

  Thần phải loanh quanh      An giấc nghìn thu 

  Lộ trình thượng giới,      Thoát kiếp phù du 

  Mịt mù lửa khói,       Nổi trôi trần thế. 

  Cháy ở Xít ni (Sydney)      Trước tiên xin kể : 

  Nằm trên đường đi       Thụ Nhân Hồ Phùng, 

  Nên bị cản trở.       Sau đó đi cùng  

  Thần đã có mở       Có Lê trọng Huấn, 

  Trang Web gu gồ       Đến Nguyễn minh Tuấn 

  Để dò bản đồ       Ở tại  Sài Gòn, 

  Tìm cách lo liệu,       Đi một mình buồn 

  Nhưng mất tín hiệu,      Rủ Hồ phước Hải 

  Nên cũng bó tay       Độc cô cầu bại 

  Đành phải loay hoay      Trong chốn tình trường, 

  Giờ nầy mới tới.       Đồng ý lên đường 

  Xin lỗi ! Xin lỗi !       Theo Nguyễn minh Tuấn. 

Ngọc Hoàng:   Thôi khanh khỏi nói,      Đầu năm, đầu tháng (D.L) 

      Ta đã biết  rồi.       Lại có tin buồn 

      Chỉ tại người đời      Thu Nguyệt, Bảo Bườn, 

      Ham mê kiếm chác,      Khóa sáu, khóa chín 

      Xả khí , xả  rác       Chẳng hề toan tính 



  Lại gặp đồng môn      Bây giờ nói đến 

  “Chuyến tàu hoàng hôn”     Họp mặt, hội hè 

  Về vùng miên viễn.     Nhiều Bạn tìm về 

  Bây giờ đến chuyện     Trường xưa chốn cũ: 

  Thụ Nhân Âu Châu     Xác thân còn  đó      

  “Bắc một nhịp cầu”     Hồn đã đi đâu ? 

  Đã mở trang Blog,      Trên ngọn đỉnh sầu 

  Ai mà muốn đọc      Hàng thông ngơ ngác ! 

  Cũng rất dễ tìm,      Nhiều năm lưu lạc, 

  Hỏi Thạch lai Kim      Trở về chốn xưa 

  Thụ Nhân khóa một.     Nói mấy cho vừa 

  Người bạn rất tốt,      Dâng trào cảm xúc. 

  Điềm đạm hiền lành,     Đồng môn trong nước 

  Lại còn rất rành      Sốt sắng ân cần… 

  Truyện xưa, tích cũ.     Tình cảm Thụ Nhân 

  Ở  tại  xứ  sở      Luôn luôn bền chặt. 

  Của d’Artagnan,      Năm nay họp mặt 

  Ba chàng “Ngự Lâm”     Nhộn nhịp tưng bừng. 

  Đình Thông, Dân , Khoát     Hai cuộc chào mừng 

  Kề vai phụ vác      Đồng môn Hội Ngộ. 

  Có chị Ngọc Thương     Tính từ năm đó (1969), 

  Cùng nhau đãm đương     (K.) 2 – (K.) 6 Thụ Nhân 

  Bản Tin bộ mới      Chẳn năm mươi năm. 

  Vừa tròn mười tuổi     Nếu đem so  sánh 

  Tháng chín vừa qua.     Đều là Kim Khánh : 

  Tại xứ Cờ  Hoa      Một ra , một  vào. 

  Cali , Texas       Còn bạn bè nào 

  Cũng có sinh hoạt      Thụ Nhân Đà Lạt, 

  Nhóm Võ Thành Xuân     Lâu nay lưu  lạc    

  Diễn Đàn Thụ Nhân     Bốn bể, năm châu 

  Nội dung phong phú.     Nếu muốn gặp nhau 

  Tin tức  nội bộ      Tìm về Đại Hội. 

  Có quán  1-2      Tổ chức năm tới 

  Chuyện ngắn, chuyện dài     Ở tại  Houston 

  Văn, thơ đầy đủ.      Vào dịp tháng năm 

  Tin mới, tin cũ      Tiểu bang TEXAS. 

  Tiếp nối liên miên      Còn nhiều chuyện khác      

  Ông chủ  Tuấn Xuyên     Tôn Giáo, chính trường : 

  Dễ thương,dễ mến.      “Dễ gây tai ương” 

 



  Mất tình đoàn kết.      Vì dân AN NAM 

  Nên tốt hơn hết      Từ thời Thục Đế 

  Thần chẳng tâu  ra,      Gầy dựng thanh thế 

  Nghe lời Ông Bà:      Nhờ Ông Thần Rùa 

  “Dĩ hòa vi quý”.      Nên mắc phải Bùa 

  Mong năm Canh Tý     “Tà tà  chậm  chạp” 

  Vạn sự bình an,      Nhất là giờ giấc 

  Vui  vẻ  cả  làng      Vốn chuyện muôn năm, 

  Là điều  tốt nhất.      Hễ  có Việt Nam 

          Là  có  đi  trể. 

  Thần cũng chân thật 

  Tâu trình một điều:     Muôn tâu Ngọc Đế 

  Đúng sáu giờ chiều     Thần quá  dong dài 

  Trở lại trần gian      Giờ xin bái bai  

  Họp mặt Thụ Nhân     Trở về  trần thế. 

  Tất niên…đón Tết.      Vạn tuế, vạn vạn tuế… 

  Về trể  là  hết, 

  Đến chậm mất phần! 

  Táo muốn tập tành 

  Một thói quen tốt : 

  “Đúng giờ, đúng giấc” 

  Cho nó  đàng hoàng. 

  

              FLORIDA, 23 tháng chạp,Tất Niên Kỷ Hợi 2019.Ông Táo về Trời. 

         

      Táo Quân Thụ Nhân HÀN SĨ PHAN. 


