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Trình bày: TRẦN ĐÌNH THỤC 

 

 

 

AI TẢO MỘ OAN? 
 

Anh hùng yêu kính đáng vinh danh 

Lính đợi chờ ai? Lính một mình! 

Khổ ải tù đày sâu hóc núi 

Cỏ đầy, ai nhổ dịp Thanh Minh? 

 

Ý Nga, 11-8-2015 
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NGỤY BIỆN 
 

Cướp nhà đảng giết “ngụy quân”, 

Đói thì đảng gọi “ngụy dân” gửi tiền, 

Làm hư đảng chửi: “Ngụy quyền!” 

Bán san hà, đảng tuyên truyền nhố nhăng. 

  

Bán dân miệng đảng hung hăng, 

Mua về quốc nhục ai bằng “tam vô”! 

Lòng dân tức nước vỡ bờ 

Đảng còn chưa sợ, phớt lờ ăn chơi. 

* 

“Ma cô, đĩ điếm…” nặng lời 

Rồi khen: “Khúc ruột…” gọi mời về thăm 

“Ngụy” nào là chữ đảng lầm, 

“Ngụy” nào là chữ đảng cầm trên tay? 

Giàu sang hưởng thụ một “bầy” 

Nghèo nàn bán máu, lất lây dân hiền. 

* 

Đọc thơ nếu có ai điên 

Xin đừng tin đảng, đem tiền về dâng 

Bài thơ khóc với điệu vần 

Viết trong tức tưởi ngại ngần nhắc nhau 

Nhắc nhau, tâm đã đớn đau 

Từ ngày rời nước, đồng bào vẫn thương! 
 

Ý Nga, 28.6.2007 
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NGƯỜI LÍNH LUÔN HÀO HÙNG 
 

“Ngoktu”, Huế, khe Sanh… 

Đã ghi bước chân Anh 

Thật kiêu hùng, ngạo nghễ 

Bao chiến tích lừng danh. 

  

Cánh dù còn lơ lửng 

Đạn veo véo xuyên đầu, 

Dù kiên gan chịu đựng, 

Cái chết cũng thật… mau! 

  

Từ “Trị Thiên vùng dậy” 

Dân vẫn hằng biết ơn 

Cuộc hành quân Lam Sơn 

Rồi “Mùa Hè Đỏ Lửa”: 

  

Lửa nháng, mắt Anh cay 

Đạn nổ, rồi miểng bay 

Tiền Sát Viên bị pháo 

Áo trấn thủ máu nhầy. 

  

Lính Mủ Đỏ oai hùng 

Đến viên đạn cuối cùng 

Anh vẫn còn chiến đấu 

Trong bom đạn mù tung. 

  

Dù tử thần cận kề, 

Anh tung “Em 26” (lựu đạn M26) 

Mở đường máu chở che 

Cho bạn bè được thoát. 

  

Tử thần vẫn còn chê 

Bàn tay anh can đảm 

Quăng thêm nữa, ngược về 

Vị trí vừa xuất phát. 
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Ơn các Anh khôn cùng 

Từ “Kon Tum kiêu hùng” 

Đến “Bình Long, anh dũng” 

Vì dân đã hết lòng! 

  

Ống liên hợp ép tai 

Miệng vẫn còn van nài, 

Gọi: “Tăng cường yểm trợ!” 

Anh đã chết bi ai! 

  

Bao trận chiến ác liệt: 

Từ Quảng Trị, Nhị Bình, 

Sông Pô Kơ, Tân Cảnh, 

Đều nhuộm máu chiến binh! 

  

Bao anh hùng Khinh Binh 

Giành giật từng sự sống 

Gương can đảm, hy sinh 

Chiến đấu cho dân lành! 

* 

Câu thơ viết cho Anh 

Những người đã nằm xuống 

Bài thơ hóa… long lanh 

Nhang tàn, vòng một hướng. 

  

Hướng Quê Nhà xa xăm 

Có bao người âm thầm 

Lời cầu kinh đêm vắng 

Cho những người thác oan. 

 

Ý Nga, 1.7.2007 
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MŨ ĐỎ 
 

Cười vang dạy bảo lủ ngu 

Mũ Đỏ oai phong trong tù 

Mắng vào mặt thù khinh bỉ 

Hiên ngang người Lính Nhảy Dù. 

  

Chúng quyết bắt Anh đền tội. 

Vợ con chờ Anh nửa đời 

Mà Anh chửa được rong chơi 

Bụi tro trở về tro bụi. 

  

Không còn được mài gươm báu 

Anh Hùng nằm đó nghỉ ngơi 

Giặc thù canh, Anh thảnh thơi! 

Xem ai mắc nợ xương máu? 

 

Ý Nga, 15.6.2007 
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QUỐC GIA, CỘNG SẢN 

* 
Kính tặng những người lính VNCH tại quốc nội vẫn đã 

và đang âm thầm chiến đấu cho một Việt Nam Tự Do 

* 

Trăng xưa cười với người tù 

Trăng nay khóc với “thất phu” cuối đời 

Giận lòng, thương Lính, buồn khơi 

Bao tình dâng nước, thương ơi tuổi chiều! 

Hào hùng đời lính bao nhiêu 

Bây giờ móm mém thêm nhiều suy tư. 

  

Trăng cười, trăng khóc đã dư 

Đúng sai, sau trước, cộng trừ, lạ quen? 

Chánh, tà đã rõ trắng, đen! 

Quốc gia, cộng sản, chê, khen? Thử bàn: 

  

Gái trinh đảng bán… Đại Hàn, 

Thanh niên đảng bắt xếp hàng lao nô, 

Ban ngày loa bắt bô bô 

Truy lùng, tận diệt, quật mồ… về đêm. 

  

“Đỏ” lòe, “đỏ” loẹt, lem nhem 

Bán dân không vốn, mua thêm nhục Nhà 

Tặng không Tàu Cộng sơn hà 

Bắt: Dân Oan Kiện Đòi Ra Công Bằng 

 

Ý Nga, 3.11.2007 
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“CẢI TẠO” 
 

Thường xuyên Anh lên cơn đói 

Cấm nói nhưng được… giữ eo 

Được nuốt nước miếng đều đều 

Ra, vô có người thường trực 

Dám còn đòi chi hơn nữa? 

 

Ý Nga, 26.4.2007 

 

 
 

 

Trình bày: TRẦN ĐÌNH THỤC 
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GIÀNH CÔNG 
 
 

Tiến quân nhịp bước hùng hồn, 
Hàng hàng lớp lớp bồn chồn súng gươm, 

Anh hùng góp sử hương thơm 

Dù “đồng minh” bỏ vẫn luôn kiêu hùng, 
  

Địch quân vũ khí điệp trùng, 
Cán cân quân số vô cùng khác nhau, 

Sả thân bảo vệ đồng bào, 
Hy-sinh mạng sống, anh hào lừng danh. 

  
Hỏi ông trốn lính đất lành, 

Ở đâu lúc ấy? Chiến-tranh không… giành. 
Bây giờ viết sách, nhe nanh 

Bút vung, phỉ báng những Anh Hùng nhà? 
 
 

Ý Nga, 23.4.2006 
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GIAM NGƯỜI GIỮ NƯỚC 

RỒI NAY BÁN NƯỚC? 
* 

Kính tặng toàn thể QUÂN, DÂN, CÁN, CHÍNH và 

LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT VNCH đã lâm vào cảnh tù tội trước và sau cơn 

QUỐC BIẾN 1975  vì bảo vệ tự do cho miền Nam VN. 

 

* 

Viên bột luộc nhỏ nhoi nuôi “Cải Tạo” 
Rau muống già chấm Nước Mắt Đại Dương 
Vắt trên rừng, muỗi, bọ chét chẳng thương, 

Đỉa dưới rẫy hút thân gầy tìm máu. 
  

Xương cách trí phải gánh phân, lảo đảo 
Với dạ dày xẹp lép, dáng nghiêng chao 

Bụng cồn cào, áo rách nát lao xao 
Gió tê buốt thổi đùa thân còm cõi. 

  
Thiếu dinh dưỡng, sốt rét rừng, bụng đói 

Bao Chiến Binh từng xung trận kiên cường 
Sao phải tìm bắt: cóc, nhái, ễnh ương? 

Thử tưởng tượng niềm thê lương tù tội. 
  

Đâu sức lực mà gánh hoài không mỏi? 
Trồng trọt nhiều sao chết đói Tù Nhân? 

Mang tội gì mà “nợ máu nhân dân”? 
Tội giữ Nước thương dân, Người Lính Dũng? 

  
Phường bán Nước, cầu vinh và tham nhũng 

Mấy mươi năm, no bụng, xúm cúc cung 
Góp sức chung nuôi giặc Hán “đại đồng” 

Nhờ hút máu của dân mà kiếm sống. 
 

Ý Nga, 21.12.2017 
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CHIẾN KHU HAY NHỤC KHU? 
 

Xóa hết cội nguồn bấy lâu 

Xếp hàng cả ngày đi đâu? 

Văn hóa xóa hết chữ nghĩa 

Xuống hố cả nước: đi đầu! 

* 

Người Ta thượng tôn luật pháp, 

Đảng ta thượng…tay, thượng chân. 

Thiên hạ an dân trị quốc, 

“Thượng Đảng” bán nước, an thân. 

  

Quốc Gia: nội công, ngoại kích 

Luyện rèn, bố trận, bày binh… 

Việt Cộng: ngoại… nhu, nội… kích 

Xin kẻ thù làm đồng minh. 

  

Người khôn đánh đuổi kẻ thù 

Văn minh chẳng ai bì kịp! 

Kẻ ngu lấp lửng thỏa hiệp 

Muôn kiếp xớ rớ nhục khu. 

 

Ý Nga 

Calgary, 11-8-2015 
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THƯƠNG BINH 
 

Viết cho người Thương Binh 

Một mình, chỉ một mình 

Từ Bảy Lăm lặng-lẽ , 

Nhìn kẻ thù xem khinh. 

  

Sau cuộc đời chiến chinh 

Anh mất cả chữ tình 

Đời đau thương nghiệt-ngã 

“Cáo Già” chết, còn “tinh”… 

  

Ngày lê-la hè phố, 

Đêm lạnh-lùng nghĩa trang, 

Thắp hương từng ngôi mộ, 

Dọc ngang như xóm làng. 

 

 
 

Tôi từng ví anh là thơ 

Người chiến-sĩ tôi mơ suốt đời 

Tôi từng muốn được tiếp hơi 

Để anh chiến-đấu cho đời sáng hơn 

Để dân thôi những căm hờn 

Để quê-hương bớt những cơn bão-bùng 

 

 

Ý Nga 

Calgary, 21.10.2005 
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CHIẾN-SĨ 
 

Người ra bưng, lên núi, 

Nguời âm-thầm trở về, 

Mặc vợ con tiếc nuối 

Đường chiến-đấu nhiêu khê! 

  

Gom ước mơ, lý tưởng 

Anh chọn đường hy-sinh 

Dù đang hưởng thanh-bình 

Quyết khước từ không hưởng. 

  

Vì bụng đảng hẹp-hòi 

Đánh người không bằng roi 

Giết người bằng… “rộng lượng” 

Nên tự-do phải đòi! 

* 

Vì tự-do không có 

Chữ thúc ép em ghi 

Cho đồng-bào cố quốc 

Lời của người-đã-đi. 

  

Mấy ai đọc bằng hồn, 

Lời người viết cô-đơn, 

Suốt nửa đời kêu cứu, 

Dân ngày ngày khổ hơn? 

 

  

Mấy kẻ nghe bằng tim, 

Những uất nghẹn im-lìm, 

Đã chôn vùi đáy biển, 

Vùi núi rừng Việt Nam? 

 

Ý Nga 

Calgary, 27.3.2006 
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Ý Nga kính cám ơn Giáo Sư CAO VĂN HỞ đã đề tặng: 
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Xin Dìu Nhau Đến Tình Yêu 

* 

Nguyên tác của: Nhạc Sĩ Đỗ Kim Bảng 

* 

Giờ em về đâu, đường vắng đêm khuya? 

Hạt mưa buồn rơi, nhịp bước chân đi. 

Tiếng mưa nức nở trên hiên, 

Tiếng mưa nức nở trong tim 

Thương đời ai khoác lên màu tím. 

Người đem giọng ca để xóa đau thương 

Mà sao đời em chỉ biết cô đơn? 

Tiếng ca khắc khoải đêm đêm. 

Có nghe giá lạnh con tim? 

Xin về nơi bến mơ êm đềm. 

 

Em ơi anh vẫn thầm đi về, ngõ hẹn buồn tênh  

Hay cuối phố vắng không đèn soi. 

Có biết được khung trời mờ sương 

Anh mong chờ em mang ánh xuân cho đời anh? 

  

Vì em là chim trời nhớ bao la 

Mà anh là con tàu thiếu sân ga 

Chúng ta gió bạc mưa siêu 

Vẫn mong thoát khỏi cô liêu. 

Xin dìu nhau đi đến tình yêu. 

 
 

 

 

http://search.yeucahat.com/search.php?s=Xin+D%C3%ACu+Nhau+%C4%90%E1%BA%BFn+T%C3%ACnh+Y%C3%AAu&mode=title
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DÙ CHI LÍNH VẪN LÀ NGƯỜI! 
* 

Vinh danh những chiến sĩ QLVNCH đã sống 
sót sau những năm khổ nhục trong tù VC. 

* 

Trên đôi nạng gỗ anh về 

Chân đôi dép vá như hề. Ma chê! 
  

Nhà ta giặc Cộng lề mề 

Gà, heo… “súc vật” tràn trề trêu ngươi 
Nhìn quanh chỉ mỗi anh: người 

Đời trai nát bét cả rồi em ơi! 
  

Mười năm? Trả “nợ” một đời 
“Cải” đi, “tạo” lại: ơn Trời, vẫn anh! 

 

Ý Nga, 19-7-2013. 
 

VC kết án: “Tất cả quân dân cán chính VNCH đều có nợ máu với nhân dân!” 
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ĐỜI LÍNH 
* 

Viết thay lời tâm sự của một Mũ Đỏ Cộng Hòa. 
* 

ĐỜI LÍNH. 
Mở đường máu, nguời Lính dù chiến đấu 
Phá vòng vây, những khẩu pháo hạ nòng 

Cuộc tấn công gánh chịu nhiều thương vong 
Vẫn anh dũng tập trung quân vững chãi! 

  
LÍNH TỬ. 

Đường đèo ải, lính nhớ em si dại 
Chiến chinh dài, chiến hữu lắm ai tai 

Bạn phanh thây trận An Lộc. Nhớ hoài: 
Chỉ còn lại lá thư thăm bạn gái! 

  
LÍNH YÊU 

Những viên đạn là dây chuyền đeo cổ 
Vai ba lô, nặng trĩu xẻng cá nhân 

Giao thông hào đào xới tránh tử thần 
Nằm thỏa mãn cùng trang thơ tình ái. 

 
 

Ý Nga, 20-6-2013. 
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TÌNH YÊU CHO QUÊ HƯƠNG 

* 

Kính tặng những người Lính QL VNCH 

* 

Xông pha trận mạc rừng đêm 

Thương em, nhìn hỏa châu, thêm buồn phiền. 
Yêu quê hương: lính trung, kiên 

Anh đem cả tuổi hoa niên vá Trời! 
 

Ý Nga, 19-7-2013 

 
 

 

 
 

Bốn phương trời Canada, Úc, Mỹ, Pháp "gặp" nhau qua một 

dòng thơ đấu tranh:1 
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From: Tran V Luong * Date: Thu, Apr 23, 2020 at 7:33 AM 

Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần. 
  

Dạo: 

Cũng vì một lũ Việt gian, 

Mà Phong Trào phải tím gan nát lòng. 

  

Cóc cuối tuần: 

  

Thêm Một Lần Kiếp Nạn 

  

Đoàn Sói nhỏ tươi cười nhìn nắng ráo, 

Ngọn Cờ Vàng trên ngực áo lung lay, 

Nào có hay, ngay trong phút giây này, 

Có lắm kẻ muốn thay màu cờ đó. 

  

Chúng là đám cỏ đuôi chồn theo gió, 

Muốn nhuộm dần các em nhỏ nơi đây, 

Và dựa hơi quan thầy chúng bên này, 

Dần lộ mặt ra bày trò khiêu khích. 

  

Người quen cũ bỗng dưng thành kẻ địch, 

Bao năm trời cùng mục đích như nhau, 

Nghe Việt gian nên nay đã quay đầu, 

Quày ngọn giáo đâm đằng sau tỵ nạn. 

x 

x      x 

Ngày đất nước mất vào tay Cộng sản, 

Dân Việt mình phải di tản qua đây. 

Hướng Đạo sinh cũng theo bước lưu đày, 

Cùng góp sức, đắp xây căn nhà mới. 

  

Nhờ hỗ trợ của Phong Trào Thế Giới, 

Hướng Đạo Việt Nam khấp khởi hồi sinh, 

Hội Đồng Trung Ương đã được thành hình, 

Để hướng dẫn con em mình sinh hoạt. 
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Ba mươi mấy năm vù như bóng hạc, 

Đoàn sinh dù lưu lạc khắp phương xa, 

Mỗi bốn năm vẫn tề tựu "một nhà", 

Cùng tưởng nhớ quê cha giờ đã mất. 

  

Nhưng tai họa ngờ đâu luôn lẩn khuất, 

Lũ Việt gian toa rập với quan thầy, 

Muốn Hội Đồng phải giải tán đi ngay, 

Bằng không chúng sẽ thẳng tay trừ diệt. 

  

Xưa nay chỉ xã giao vì công việc, 

Họ bỗng dưng "thương" dân Việt, trời ơi! 

Các "Ủy Ban" này nọ mọc khơi khơi, 

Ép Hướng Đạo Việt vào, ôi quái lạ! 

  

Họ khác máu biết gì mà ra rả 

Giành phát huy văn hóa của Việt Nam? 

Nay chẳng qua xuống dốc, túng làm càn, 

Nghe xúi giục nên chặt tràm lấp ngõ. 

  

Ai cũng biết có bàn tay giặc đỏ, 

Đang đêm ngày lấp ló ở đàng sau, 

Toan tính sao bắc được một đầu cầu, 

Rồi từ đó dùng mưu sâu khuynh đảo. 

  

Chúng đang nhắm trước tiên vào Hướng Đạo, 

Rồi dần dà, ngành giáo dục đến phiên. 

Vạn cánh tay bạch tuộc của bạo quyền, 

Sẽ chính thức triền miên gây rối loạn. 

x 

x      x 

Hỡi quý vị trong Cộng đồng tỵ nạn, 

Nếu còn thương đến di sản Việt nam, 

Muốn cháu con còn nghĩ đến giang san, 

Thì xin giúp đập tan trò ma quỷ. 
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Xin chú bác, ông bà cùng anh chị, 

Dù nghe lâu hay chỉ mới biết đây, 

Vì Phong Trào đang gặp nạn hôm nay, 

Mà chịu khó nói vài câu công đạo. 

  

Xin quý vị có trong tay tờ báo, 

Vì tương lai của con cháu đáng thương, 

Hãy giãi bày sự thật với đồng hương, 

Giúp phân biện được đường ngay nẻo quấy. 

  

Người tỵ nạn hãy bình tâm nghĩ lấy, 

Có vui không khi thấy cháu con mình, 

Phải chung hàng cùng đám Hướng Đạo sinh, 

Trên ngực áo có hình cây cờ máu? 

  

Dù "đẳng cấp" được xem là quý báu, 

Phụ huynh nên tỉnh táo để hay rằng, 

Nếu con mình không thực có khả năng, 

Thì chục cái "Đại Bàng" đều vô ích. 

x 

x      x 

Trong tình thế đâu cũng là kẻ địch, 

Phải đối đầu với nghịch cảnh đau thương, 

Phận lưu vong chẳng còn có quê hương, 

Phải đoàn kết để qua trường kiếp nạn. 

  

Ba mươi mấy năm an bình thanh thản, 

Giờ bỗng dưng gặp "đại hạn lâm đầu". 

Chính dân mình lại trở mặt hại nhau, 

Mùa Quốc Hận, càng đớn đau thê thiết. 

  

Bọn gian với quan thầy đều quỷ quyệt, 

Nếu Cộng đồng không cương quyết ra tay, 

Thì thủ đô tỵ nạn chóng hay chầy, 

Sẽ nhan nhản thấy bay đầy cờ máu. 

  

Trần Văn Lương  Cali, mùa Quốc Hận 2020 
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From: Duc Hung Bui * Sent: Thu, Apr 30, 2020 4:02 pm 

Subject: HỌA THƠ TRẦN VĂN LƯƠNG 
Kính gởi: Nữ Sĩ Ý Nga và Thi Huynh Trần Văn Lương, 

Kính chuyển đến hai vị bài Họa của bài Xướng mang tựa đề “Thêm Một Lần Kiếp Nạn”, một 

sáng tác xuất sắc của Thi Sĩ Trần Văn Lương. 
Tất cả địa danh và tình tiết trong Bài Họa đều là thật. Người họa thơ, một chứng nhân tại 

chỗ, không đủ ngôn ngữ để diễn tả đầy đủ. Có gì sơ xuất, xin hai vị niệm tình bỏ qua cho! 
Hai sự thật nổi bật trong Bài Họa là trận An Điền khốc liệt và những người con gái vùng 

Phú Hòa Đông có thể nói là đẹp nhất miền Nam thời trước 1975 dù sống trong khói lửa chiến 

tranh triền miên gian khổ! 
Tuỳ nghi hai vị phổ biến bài Họa này. 

Thân kính, 
Đức Hùng 

 

 
BÀI ĐỌC THÊM (Ảnh và bài: Ý Nga sưu tầm) 

https://dongsongcu.wordpress.com/2020/03/02/tran-an-dien-rach-bap-nam-binh/ 

 

 

 

 

https://dongsongcu.wordpress.com/2020/03/02/tran-an-dien-rach-bap-nam-binh/
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Bài Họa 

Bình Dương Quê Hương Ngày Ấy 

(Họa bài thơ của Thi Sĩ Trần Văn Lương mang tựa đề “Thêm Một Lần Kiếp Nạn” sáng tác tại 

California, Hoa Kỳ nhân Mùa Quốc Hận 2020. Bài Họa nói về quê hương Bình Dương nước 

Việt) 
  

MỞ 

Tam Giác Sắt 

Một vùng trong cõi thế gian 

Đạn bom dày đặc so gan thử lòng! 

 

NHẬP 

Dầu Tiếng 

Trị Tâm đó! Soi tìm cho rốt ráo! 

Rừng cao su nhốn nháo gió lắt lay 

Các chiến hào, đơn vị, chiến xa này 

Vẫn vườn rẫy, Sở Bà Gia còn đó! 

 

Châu Thành 

Chợ Mới, Chùa Chiền, cờ bay lộng gió 

Nơi trung tâm thịnh vượng chính là đây 

Đường thênh thang xe lên xuống mùa này 

Áo dài trắng nữ sinh cười khúc khích! 

 

Phú Cường 

Toàn chiến sĩ võ trang đang kềm địch 

Các bố phòng đơn vị mắt trông nhau 

Bảo vệ dân là mục đích hàng đầu 

Nêu Chính Nghĩa Quốc Gia trong chiến nạn! 

 

Phú Lợi 
Chỉ Huy Tiểu Khu đối đầu Cộng Sản 

Giao thông hào, công sự khắp đó đây 

Hiểu rằng vỡ trận sẽ bị đọa đày 

Thắng trận sẽ sang cuộc đời tươi mới! 

 

Phú Hòa 

Đến Phú Hòa đường nghiêng nghiêng ranh giới 

Ấp Chiến Lược rồi lại Ấp Tân Sinh 

Thay đổi nhiều sao cho kịp định hình? 
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Quân Dân kiệt sức hy sinh phục hoạt! 

 

Paris Tân Quy 

Kìa bô lão đẹp da mồi tóc hạc 

Từ Ngã Ba ngút mắt bụi đường xa 

Có nhớ năm Pháp rút khỏi quê nhà? 

Tên tuổi anh hùng xưa nay đã mất? 

 

Sông Bến Mương  

Giòng nước nhỏ để tang hồn bất khuất 

Đánh Cộng Nô lũ mất nước cho “Thầy” 

Gương Chiếu Yêu bọn phản quốc thấy ngay 

Không hề khoan nhượng, quyết tâm tiêu diệt! 

 

Cầu Bến Nảy 

Rặng Bầu Trâm nhắc Tiểu Đoàn vào việc 

Năm Ban chu đáo, quét sạch à ơi! 

Tinh thần binh sĩ tin tưởng lên khơi! 

Nhịp nối Quân Dân đất trời không lạ! 

 

Phú Hoà Đông 

Ôi! Yêu mến làn mưa đêm rích rả! 

Miền Hoa Khôi đẹp nhất của trời Nam! 

Chiến đấu oai hùng thời Pháp chống càn 

Nay anh dũng đánh Cộng quân vào ngõ! 

 

Phú Thuận 

Dân nghèo lắm bếp không nhen lửa đỏ 

Cửa phong phanh nhà dột trước, trống sau 

Giặc Cộng tràn về thêm đói cơ cầu 

Ăn củ chuối nhưng chẳng hề chao đảo! 

 

Rạch Nàng Thơ 

Đầu Tộc Cao Đài ân cần dẫn đạo 

Áo trắng cung nghinh người đã đến phiên 

Tên “Nàng Thơ” mà  ẩn dấu uy quyền 

Như Trưng Triệu dẹp tan Tô ác loạn! 
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Bến Cát 

Cát tốt tự nhiên bồi nơi quốc nạn 

Dân thương lính trận gìn giữ nhà Nam 

Gian nan, khổ cực tận tụy bổ san 

Giúp tình báo truy lùng loài Cộng quỷ. 

 

Sông Thị Tín 

Giòng sông máu! Em hiện hồn nhắn chị 

Lửa đạn hung tàn đấu Cộng nơi đây 

Lời sau cùng vang mãi đến hôm nay 

Tao không hàng! Bắn đi! Như tử đạo! 

 

Cầu Đò 

M Bốn Tám (M48) luôn chờ quân Thám Báo 

Trấn đầu cầu chiến xa đánh! Chết thương! 

Một lòng thiết tha yêu mến quê hương 

Hèn nhát rút lui là điều quá quấy! 

 

Cầu Củi 
Nhìn sang miền đất Cộng quân tạm lấy 

Ta quyết vượt cầu đem cả thân mình 

Đánh bật địch dù có phải hy sinh 

Từng tấc đất! Ôi! Thấm sâu xương máu! 

 

An Điền 

Xem phong thủy dáng như thanh gươm báu 

Quân sử cần cho hậu thế hay rằng 

Đây! Khí thiêng hội tụ những thiên năng 

Rút kinh nghiệm luôn được nhiều lợi ích! 

 

Rạch Bắp 

Vùng sông nước khắp nơi đầy bóng địch 

Vào nơi đây không chết cũng bị thương 

Hoa trái nhà dân vẫn thoảng mùi hương 

Dù vắng bóng người đi xa tỵ nạn! 

 

Bến Súc 

Tôi bắt gặp bác dân chài bình thản 

Chiến tranh, gian khổ làm bạc mái đầu 

Nước da sậm và bùn đất tiệp nhau 
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Bến và Người tình thương yêu thắm thiết! 

 

Cầu Sông Bé 

Bờ dốc đứng như mưu mô xảo quyệt 

Ba Mươi Tháng Tư, Cộng đã xuống tay 

Luật Nhân Quả Báo Ứng chóng hay chầy 

Sẽ bẻ gãy kẻ độc tài sắt máu! 

 

KHÉP 

Tỵ Nạn 

Sáu trăm ba mươi lăm ngàn! 

Chết trên biển, trong rừng tàn ước mong? 

 

Đức Hùng 

Sydney, Úc Châu, 30/04/2020 
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Bốn phương trời Canada, Úc, Mỹ, 

Pháp "gặp" nhau qua một dòng thơ đấu tranh: 

2 
Sent: Fri, Jun 4, 2021 6:36 pm * Subject: RE: Thơ VINH DANH QUÂN LỰC VNCH (phần 29): Ý 

NGA, VI VI, TRẦN ĐÌNH THỤC, ĐỨC HÙNG 
Thank you Ý Nga, chúc Ý Nga luôn khỏe mạnh và bình an. 

Những vần thơ yêu nước vẫn chan hòa như mấy câu thơ sau: 

 

Ai về mây trắng xứ Đoài 

Mới hay em bé nhớ bài Ý Nga! 

Ý Nga Lục Bát chan hòa 

Tình Thi Hữu như ngàn hoa ngọt ngào 

Rạng ngời hơn cả Trăng, Sao! 

 
Đức Hùng 

Sydney, Úc Châu, 02/06/2021 

  

Thân mến 

Quan Trang 

 

 
From: Duc Hung Bui * Sent: Fri, Jun 4, 2021 10:34 pm 

Kính Thăm Nhạc Sĩ Quan Trang 

Xin trước hết cảm ơn Nữ Sĩ 

Ý Nga làm vạn lý hóa gần! 

“Nhịp cầu ráp nối” ân cần 

Thi, Văn, Nhạc, Họa là thân gia đình! 

 

Kế, cảm ơn thịnh tình Nhạc Sĩ 

Quan Trang! Lời tuyệt kỹ thăng hoa! 

“Vần thơ yêu nước chan hoà” 

“Chúc luôn khoẻ mạnh” cùng ta giúp đời! 

 

Ngọn Cờ Vàng tung trời rực rỡ 

Thiên, Địa, Nhân chớ có đụng vào! 

Bao nhiêu xương máu, công lao 

Hồn Thiêng Tử Sĩ gió Lào vi vu! 
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Đầu đã bạc! Quốc Thù còn đấy! 

Biển mồ hôi thấm mấy cho vừa? 

Hết lòng Chuyển Lửa trong mưa! 

Lội giòng nước ngược! Thoi đưa tháng ngày! 

 

Thơ Ý Nga ở đây bừng sáng 

Nhạc Quan Trang chiếu rạng non sông 

Nhạc, Thơ vang động, hoà đồng 

Tẩy trừ Cộng Sản, đại công muôn đời! 

Đức Hùng 

Sydney, Úc Châu, 05/06/2021 
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SỐ ĐẶC BIỆT VỀ  

MẸ & MÙA XUÂN TRÊN ĐỈNH TÌNH YÊU 

*** 

*TẠP CHÍ VĂN NGHỆ ONLINE  
MỖI SỐ ĐẶC BIỆT NỘI DUNG ĐA DẠNG PHONG PHÚ  

VỚI SỰ GÓP MẶT CỦA NHIỀU VĂN NGHỆ SĨ THỜI DANH 

         https://botayvk.com/so-dac-biet-ve-me-mua-xuan-tren-

dinh-tinh-yeu/ 
 
 

 

 
 

 

 

 

https://botayvk.com/so-dac-biet-ve-me-mua-xuan-tren-dinh-tinh-yeu/
https://botayvk.com/so-dac-biet-ve-me-mua-xuan-tren-dinh-tinh-yeu/
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“TỔ QUỐC GHI ƠN, ĐỒNG BÀO TƯỞNG NHỚ”.* 

* 

Thành kính tưởng niệm những CHIẾN SĨ QL VNCH, 
những Người Yêu Nước đã bị thực dân Pháp lưu đày và bỏ mình tại French, Guiana 

và tưởng nhớ về bác NGUYỄN HỮU PHÚ (Calgary) 

* 

Hy sinh bao máu cùng xương 

Âm thầm, mãnh liệt, đoạn trường phải qua 

Sâu xa, kín đáo giữ Nhà 

Bao tâm huyết ấy khó nhòa sử Nam! 
  

Niềm tin chắc chắn không lầm 

Anh hùng dám nghĩ, dám làm vì dân 

Nhà tan, Nước mất, dấn thân 

Chết vinh, sống nhục, giang san ai vì! 
  

Anh hùng tử, đẹp sử thi 
Thương Người Chí Sĩ sinh chi lỡ thời? 

Hồn Người Yêu Nước buồn ơi! 
Máu tuôn, lệ đổ chân trời ai hay? 

  
Thương Người nếm vị đắng cay 

Xót Người rũ áo lưu đày vì ai 
“Càng cao, gió cả càng lay” 

Càng lay, ý chí càng bày thật cao! 
 

Ý Nga, 13.8.2013 
 

-Đọc “TỪ YÊN BÁI ĐẾN CÁC NGỤC THẤT HỎA LÒ, CÔN NÔN, GUI-AN” của 

HOÀNG VĂN ĐÀO do Nhà Xuất Bản VIỆT QUỐC tái phát hành tháng 6-2010 > trang 

137: “TỔ QUỐC GHI ƠN, ĐỒNG BÀO TƯỞNG NHỚ”: lời khắc trong “Tấm bia tưởng 

niệm, được VN QUỐC DÂN ĐẢNG dựng lên tại trung tâm Nhà Lao An Nam, Guiane” ngày 

29-1-2010. 

 -TÀI LIỆU ĐÃ ĐỌC: 

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/Yen-Bai-Exiled-Patriots-in-French-Guiana-

06192009155644.html 

http://lichsuvietnam.info/index.php?option=com_content&task=view&id=251&Itemid=11 

http://www.lichsuvietnam.vn/home.php?option=com_content&task=view&id=1890&Itemid

=68 

http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%8Fa_L%C3%B2 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C6%B0%E1%BB%A3ng_T%E1%BB%91ng 

 

 

 

 

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/Yen-Bai-Exiled-Patriots-in-French-Guiana-06192009155644.html
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/Yen-Bai-Exiled-Patriots-in-French-Guiana-06192009155644.html
http://lichsuvietnam.info/index.php?option=com_content&task=view&id=251&Itemid=11
http://www.lichsuvietnam.vn/home.php?option=com_content&task=view&id=1890&Itemid=68
http://www.lichsuvietnam.vn/home.php?option=com_content&task=view&id=1890&Itemid=68
http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%8Fa_L%C3%B2
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C6%B0%E1%BB%A3ng_T%E1%BB%91ng
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NGƯỜI VỢ LÍNH VNCH 
* 

Kính tặng những góa phụ của đại gia đình QUÂN LỰC VNCH 

* 

Bạo quyền cầm “Cân Công Lý”: 

Tha hồ phung phí… mạng người 
 

 
 

Anh bảo: “Đi học ba ngày” 

Mà sao anh chẳng về đây? 

Con thơ bây giờ thành… bố 

Mà tình yêu anh vẫn đầy. 

  

Ước gì anh yêu chưa chết! 

Mình đâu đã hết nợ duyên 

Nước mắt em đâu mi viền 

Thương ơi là thương anh hiền! 
 

Ý Nga, 25.12.2007 
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THẤY MÀ THƯƠNG NHỮNG  

CHIẾC HỘP SỮA GUIGOZ 
* 

Đọc văn người tù Đỗ văn Phúc 
* 

Những chiếc hộp sữa guigoz 

Má mua, nuôi đàn em nhỏ 

Hết sữa; đựng đường, nho khô, 

Kẹo, sen, mè, trà, mứt, bánh… 

 
Ngày Lính bị lùa ra Bắc 

Vợ tơi chảo thịt chà bông 

Ủ chặt từng lon thăm chồng 

Dở chết trong tay của giặc. 

 
Đòn thù Đảng Phản Đồng Bào: 

Buông súng, kiếm, gươm, chùy, đao… 

Không được vắt cơm, bới cháo 

Thương ai đói khát cồn cào! 

  

Hết sức người Tù “lao động” 

Sỏi đá sao chẳng thành cơm?* 

Nhờ lãnh án tù Việt Cộng 

Danh lon sữa càng thêm… thơm. 

  

Thấy thương lon chịu gian lao 

“Câu kéo”* vào lửa. Kéo, câu… 

‘’Thép” Cộng “đã tôi thế đấy!” 

Thành nồi, ấm, chén… nghẹn ngào. 

  

Cũng như Người Tù bi ai 

Lon thêm xích, niềng, móc, quai… 

Trèo lên rừng thiêng vác củi 

Xuống suối uống nước độc hoài! 

  

Người phù thịnh, hiếm phù suy? 

Chủ, lon bất khả phân ly 

Sống, chết theo bao người Lính* 

Thương thay đồ vật vô tri! 
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Làm lon Xã Hội Chũ Nghĩa 

Nên được “cải thiện”* giấu… rau 

Khi lủng, lính dùng cơm trám 

Đốt bao nhựa vá, càng… ngầu! 

  

Xé mền quấn làm… bình thủy 

Hàn Sĩ* vượt… rét lao tù 

Bạo quyền cầm Cân Công Lý 

Chẳng lẽ ngồi khóc hu hu? 

 
Thương Người! Cũng thương chiếc lon 

Má đựng đường, chanh: ngào* ngon 

Mong em vượt biên thoát chết, 

Đứt ruột cho em sống còn. 

  

Lon theo người dân, vượt biển 

Người khoe gạo sấy, me, đường 

Kẻ giấu vàng, bạc, kim cương, 

Hải tặc tha hồ bất lương! 

  

Ôi bao ngọt, bùi, cay đắng, 

Lon từng đã chia chác, cho… 

Đổi Đời còn hơn… trời giáng 

“Vì, tại, bởi…” nhiều lý do. 

  

Việt Cộng hô: “Đại thắng lợi” 

Mình “Đợi thắng lại!” nhé lon 

Dốc cao muốn lên phải bước, 

Núi Non quyết giữ phải tồn! 

  

Sá gì một Đảng Bán Nước 

Phải giữ Bất Khuất Việt Nam 

Kẻ sau theo gương Người Trước 

Diệt Cộng và chống ngoại xâm! 
 

Ý Nga, 19.12.2007 
 

*Khẩu hiệu của Việt Cộng: “Với sức người sỏi đá cũng thành cơm” 
*Theo người tù Đỗ văn Phúc đã viết trong “Người Tù, Chiếc Lon Gô và Nhà Kỷ Luật”, báo Người Việt Illinois 

tháng 12.2007, thì CÂU KÉO “mô tả việc người tù đứng xúm xít quanh lò lửa nhà bếp đưa lon gô vào miệng lò 

để đun nấu” 
*Ngào = nấu với lửa nhỏ và trộn liền tay cho khỏi bị dính thành khối 
*Hàn Sĩ = xin hiểu theo cả 2 nghĩa: Thợ Hàn và Người Vô Sản 
*Cải thiện = động từ tìm thêm thức ăn để trám cơn đói của người tù trong khi đi lao động bên ngoài. 
*NÓI LÁI: Đại thắng lợi”/“Đợi thắng lại!”  
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Thơ  

Hùng Bi 

 
Sent: Thu, Jan 14, 2021 3:14 am 

Thân tặng Ý Nga một bài thơ lính của tôi: 
  

NHỮNG NGƯỜI LÍNH KHÔNG BAO GIỜ CHẾT 

  
Chiều trải nhẹ bên thềm nắng nhạt 

Gió chiều thơm hơi mát bềnh bồng 

Hương bay từ cõi mênh mông 

Hình dung khuôn mặt ai không tiếng cười 
  

Nghe tiếng nhạc u buồn dã dượi 
Như vọng âm từ dưới mộ sâu 

Hát về những nỗi u sầu 

Của người chinh phụ nhói sâu ruột bào 

  
Khói đạn pháo thay cho khói pháo 

Sớm xuân buồn thay áo chàng trai 
Xoá đi cả những dấu hài 

Của cô gái nhỏ khoan thai ngõ gần 

  
Đoàn quân xa chở người ra trận 

Em dõi tìm vẫn nhận không ra 

Bụi bay mắt lệ nhạt nhoà 

Chẳng hay trong có “người ta” đi cùng? 

  
Dặm trường chinh đi không nao núng 

Bao gian nan đạn súng trần ai 
Mồ hôi lính đổ ngày dài 

Đêm đen rơi xuống sáng mai biết còn? 

  
Trong chiến tranh dường như lột tả 

Phần thẳm sau man dã đười ươi 
Chiến trường rộ những tràng cười 
Của bầy dã thú lốt người xông lên 
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Tiếng đạn bay tưởng như tiếng nhạc 

Tiếng pháo gầm nào khác trống rung 

Đệm cho bài hát bão bùng 

Ngợi ca cái chết não nùng bi ai 
  

Có những buổi chiều buồn hoang tái 
Dừng bên đồi ngần ngại nhớ ai 

Cành hoa sim tím định cài 
Năm dài tháng rộng đã phai má hồng 

  
Họ ra đi bao người trở lại? 

Chiến tranh buồn bạc mái tóc xơ 

Người về phố mắt bơ phờ 

Người nằm lại ngắm trăng mờ sao sa 

  
Những người lính không bao giờ chết 

Họ chỉ đi khuất hết chân trời (*) 

Nợ đời trả đủ cho đời 
Họ chơi cho hết cuộc chơi đến cùng! 

 

Hùng Bi 

(*) Phỏng theo câu nói của tướng MacArthur, tư lệnh quân đội Mỹ ở mặt trận Thái Bình 
Dương thời Đệ nhị thế chiến. 
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Thơ 

Huy Lynh-Huỳnh thành Xuân 
  

LÁ THƠ TỪ CHIẾN TRƯỜNG 
 

Lá thơ từ chiến trường 

Gợi lòng tôi nhớ thương 

Hơn ba muơi năm trường 

Nay vẫn còn vương vấn. 
  

Từng bản nhạc, màn hát 

Ðã xé nát tim tôi 
Từng giọt nước mắt trôi 

Lôi tôi về dĩ vãng. 
  

Những người lính hào hùng 

Oai hùng trên chiến tuyến 

Ðối diện với cái chết 

Vẫn hiên ngang gan lì. 
  

Tình quân đội chí binh 

Tình quan quân thắm thiết 

Kề vai nhau giết giặc 

Quân với quan như nhau. 
  

Ôi! Tôi buồn làm sao 

Tưởng như mới năm nào 

Bên chiến hào đánh giặc 

Khiến giặc cộng te tua! 
  

Quân đội ta chưa thua 

Mà sao lại gãy súng 

Trời ơi! Ai đoán được? 

Trời ơi! Ai có hay?  

 

Huy Lynh-Huỳnh thành Xuân 
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CHI ĐOÀN CHIẾN XA 1/14 QL VNCH 

* 

Kính tặng những CHIẾN SĨ MŨ ĐEN HÀO HÙNG thuộc  
Chi đoàn Chiến Xa Voi Điên/Thiết Giáp Binh/QL VNCH  
dưới quyền chỉ huy của Kỵ Binh Thiếu Tá HÀ MAI KHUÊ 

 

* 

Dakto, Tân Cảnh, Bồng Sơn… 

Mũ Đen Thiết Giáp can trường tiến lên 

Lẫy lừng danh rạng tuổi tên 

Voi Điên chiến đấu vang rền sử Nam. 
Thanh niên dám nghĩ, dám làm 

Anh hùng ưu tú ngàn năm nhớ hoài! 
 

* 

Khắc tâm: gương sáng, gươm mài 
Xem gương uy dũng anh tài mà noi 

Nếu không muốn nhục giống nòi 
Vùng lên chiến đấu để đòi tự do! 

 

Ý Nga, 3-10-2014 
 

*Chi đoàn Chiến Xa voi Điên 2/20 M.48 Thiết Giáp đã bắt được chiếc T54 
đầu tiên của VC vào ngày 9-4-1972 tại căn cứ Phượng Hoàng, Quảng Trị. 
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CHIẾN SĨ GIỮ CỜ 
 

Kết hoa thành lá Cờ Vàng 

Mong người tâm huyết rõ ràng: yêu Quê! 
Vinh danh Chiến Sĩ, hướng về 

Xin người ái quốc: tỉnh, mê rõ ràng. 
  

Giữ cờ chớ đi hai hàng! 
Noi gương Chiến Sĩ hiên ngang dẹp thù! 

Chủ hòa, theo giặc là ngu 

Trẻ con cũng biết thiên thu nhục hoài! 
 
 

Ý Nga, 29-4-2014 
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TRI ÂN NGƯỜI VỢ LÍNH VNCH 

* 

Kính tặng quý Góa Phụ VNCH vẫn âm thầm góp sức cho Đại Cuộc 

* 

Anh tù tội, Chị đã từng xông xáo 

Nuôi gia đình, dạy con cháu nên thân 

Chồng chết oan dưới chế độ phi nhân 

Khổ vô tận một đường trần gánh vác. 
  

Bọn vô thần quả cùng hung, cực ác 

Dù trẻ thơ một chút “ngụy” chẳng tha, 
Hành mẹ cha, chú bác, đến ông bà, 
Bị thóa mạ, quật mả mồ cướp đất. 

  
Dân mất tất giữa thanh thiên bạch nhật 

Đảng qua Tàu, lớn mật bán giang san 

Khổ Chị Em? Coi như chúng miễn bàn, 
Dân đồ thán suốt từ Nam chí Bắc! 

  
Đảng Phản Tặc, Đảng Gian Manh rước giặc 

Nào như bao Chiến Sĩ chết can trường, 
Vì giữ gìn từng tấc đất quê hương 

Nên Cô Phụ chẳng tầm thường nhi nữ: 
  

Sau chiến sự, bể trầm luân sinh tử 

Tròng “ngụy quân”, Chị tòng tử*, nuôi con 

Thân đơn côi lãnh trọn những thù đòn 

Thân mòn mỏi từ tháng Tư uất hận! 
  

Khổ bất tận, nhưng niềm tin chưa tận 

Dẫu gian truân, chính nghĩa chẳng vô tư 

Tháng mấy về, Chị cũng nhớ Tháng Tư 

Dạy con cháu nhớ Tháng Tư Quốc Nạn! 
 
 

Ý Nga, 25-3-2011 
*“Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử” 
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NGƯỜI LÍNH DŨNG CẢM! 

* 
Thành kính vinh danh QL VNCH và quý Tù Nhân Chính Trị, Thương Binh  

hiện vẫn còn đang chịu nhiều đọa đày tại quê hương, đặc biệt là Lực Lượng Bí Mật vẫn đã 
và đang âm thầm chiến đấu cho Đại Cuộc 

* 

Anh đã viết cho những Người Nằm Xuống 

Bị đọa đày không cơ hội thở than 

Kẻ bình an tranh sống, anh miễn bàn 

Chính vì thế anh chưa hề nãn chí! 
  

Đem mỹ ý, em dâng người Chiến Sĩ 
Những Tù Nhân Chính Trị thật can trường 

Chết, bị thương vì Mảnh Đất quê hương 

Chưa thụ hưởng được một ngày êm ái. 
  

Chị khẳng khái bao dòng thơ ghi lại, 
Đêm di hành dã trại, Lính bôn ba; 

Ngày hành quân, xung trận cứu sơn hà 

Nơi chiến địa đã xem thường lửa, máu. 

 
Vai súng đạn, từng mục tiêu chu đáo 

Chiếm! Cho dân được lành áo, no cơm 

Nên chúng ta phải viết, ủ danh thơm: 
Lòng can đảm bao Anh Hùng Giữ Nước! 

  
Người Đi Trước chưa bao giờ khiếp nhược! 

Lìa quê hương, sao quên được ơn Người? 

Lòng tri ân xin ghi khắc một đời 
Cờ phất phới sắc Vàng làm minh chứng! 

  
Xin ngưỡng phục từng âm thầm chịu đựng 

Những Tôi Trung của dân tộc oai hùng 

Làm gương soi, hương chiến đấu thơm lừng 

Lòng kính trọng tự đáy lòng ấp ủ! 
  

Người tỵ nạn vẫn giữ hoài trang sử 

Chúng tôi đi, sinh tử lắm nghẹn ngào 

Nên không quên thảm não của đồng bào 

Tim rỉ máu, thương cho Người Ở Lại! 
Ý Nga, 7-4-2011. 
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NGƯỜI LÍNH VẪN CHIẾN ĐẤU 
 

Đa Hiệu nhiều tài năng 

Chỗ nào cũng rất hăng 

“Vác Ngà” luôn chọn nặng 

Khó có ai sánh bằng! 

  

(Chẳng vì vài “tay chơi” 

Lấy tay che mặt trời 

Háo danh, ham quyền lợi 

Mà nãn lòng thối lui). 

  

Góp nhiều công đáng kể 

Nên ai cũng nể nang 

Hiên ngang dân Võ Bị 

Việc khó luôn sẵn sàng! 

  

Ý chí rất vững vàng 

Tuổi già chẳng cầu an 

Cùng Nhảy Dù, Biệt Kích 

Việc gọi là lên đàng! 

  

Những Quân Nhân chưa cựu 

Chiến đấu? Chọn tối ưu! 

Cộng Đồng gặp bất lợi 

Người Lính không thảnh thơi. 

 

 

Ý Nga, 30-3-2014 
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ĐÃ LÀ LÍNH PHẢI GÓP SỨC 

* 

Cảm tác, nhân đọc đặc san BẤT KHUẤT “Hội Ngộ 2015”, của Khóa 8/72 B + 
C TB/TX 

* 

-Trà trộn khắp nơi việt Cộng 

Lách, luồn, phá rối Đông, Tây… 

Lính nào vào chỗ lính đó! 
Thấy Cộng lấp ló: dẹp ngay! 

  
Em xin nộp mạng Niên Trưởng 

Tùy Cụ định đoạt Bắc, Nam… 

Anh sai chi em cũng làm 

Cả núi công việc căng thẳng. 
  

Không cần tìm bia đỡ đạn 

Việt gian loạng quạng bắt liền!* 

Xung phong làm tất tần tật! 
Không súng? Vẫn còn bút nghiên! 

  
Tây, Đông đã gài lính trẻ 

Nam, Bắc lính già ra quân 

Khi cần: ra tay gọn, nhẹ 

Nhân bản luôn thắng phi nhân! 
  

Đánh* cho Cộng không đường đỡ 

Người lính không thể về hưu! 
Cho đến khi ta ngừng thở 

Góp tay dẹp sạch kẻ thù! 
 

Ý Nga, 28.9.2015 
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https://www.youtube.com/watch?v=kw0j8WIg0v4&t=1s 

 
 

 

 

 

 

 

HÀO QUANG NGƯỜI LÍNH CỘNG HÒA 

* 
Tri ân những CHIẾN SĨ VNCH vẫn đang tiếp sức cho một VN tự do, dân chủ 

Cảm tác, nhân đọc ĐA HIỆU #105 

* 

Tám tuần huấn nhục kỷ cương 

Quân trường huấn luyện, chiến trường đảm đương 

Từ tiền tuyến, giữ hậu phương 

Hy sinh chiến đấu, tấm gương sáng ngời. 
Bao anh hùng bất phùng thời 

Thắp lên Ngọn Đuốc Để Đời sử Nam. 
  

Thương Anh không nói, chỉ làm! 
(Có đâu ký sẵn Công Hàm “Thành Đô”, 

Bán dân, bán nước, giặc vô 

Đảng, đoàn bận cướp, chực vồ của thôi! 

https://www.youtube.com/watch?v=kw0j8WIg0v4&t=1s
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Nhìn kia: lãnh đạo toàn tồi! 
Lấy chi vinh hiển, đắp bồi giang san?) 

  
Thương Anh nén hận căm gan 

Trui rèn ý chí bạo tàn đạp tung 

Thương dân: vẫn góp sức cùng 

Ôi ơn Chiến Sĩ dũng, hùng ngàn năm! 
 

Ý Nga, 1-12-2014 

 

 

 

 

CHA ÔNG GIỮ GÌN SAO MI ĐEM BÁN? 

* 

Kính tặng những gia đình có con cháu là Quân Nhân QLVNCH đã chịu cảnh 
tù tội lao đao sau cơn Quốc Nạn 1975 

* 

Xóm nghèo, làng mạc đang vui 
Mi về nhuộm đỏ, ôi thôi tan tành 

Trẻ thơ áo rách, quần manh 

Bao nhiêu thôn nữ hiền lành bán thân. 
  

Người già tẩn ngẩn, tần ngần 

Bám quê, cạp đất mà ăn qua ngày 

Nhìn con cháu bị đi đày 

Tội chi? Tội đã miệt mài giữ Quê! 
  

Tưởng sao, mi rước giặc về: 
Đặt trên, ngồi trước, tung hê dâng Nhà. 

 

Ý Nga, 4-10-2014 
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NHỮNG NGƯỜI LÍNH KHẢ KÍNH 
 

Người Lính Già khiêm nhường 

Tánh tình luôn vui vẻ 

Giúp người khắp muôn phương 

Không hề gây chia rẽ. 
  

Từ quan cao, lính bé 

Bạn bè đều mến thương 

Khen người Lính hoài trẻ 

Sau lưng cùng tán dương. 
  

Cầu chúc người mạnh khỏe 

Đi tiếp đoạn đường trường 

Ý chí luôn mạnh mẽ 

Chờ mừng ngày hồi hương. 
 

Ý Nga, 4-10-2014 
 

 

 

 

Người Tù Biệt Kích Nguyễn Hữu Luyện 

Tác giả: Phan Lạc Phúc * Giọng đọc: Tài Nguyễn 

https://www.youtube.com/watch?v=kw0j8WIg0v4&t=1s 

 

 

 

VẪN LÀ LÍNH 
* 

Cảm tác nhân đọc ĐA HIỆU số 105/2015 
* 

Vẫn còn là một người lính 

Nên anh góp sức Cộng Đồng 

Nên anh tập sống trong sạch 

Chuyện gì anh cũng bỏ công. 
 

Ý Nga, 16-10-2015 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kw0j8WIg0v4&t=1s
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NGƯỜI LÍNH GIÀ 
* 

Cảm tác nhân đọc ĐA HIỆU số 105/2015 
* 

Đồng đội cùng cười, khoe chính nghĩa 

 

Tiếc chi thêm nữa mà dùng dằng 

 

Cười to, khoe sắp rụng hàm răng 

 

Ta thắng! Địch thua về cuối bảng! 

 

Ha ha ha! 

 

Ý Nga, 16-10-2015 
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(30 LẦN) NHÌN LẠI 

* 

Tâm sự một Người Lính Cộng Hòa ngày ra tù nhỏ về nhà tù lớn Việt Nam 

* 

Anh lê bước trên đường về thăm Mẹ 

Dép đứt quai khâu đen, đỏ, vàng, xanh… 

Trên hình hài mỏng tựa chiếc lá chanh 

Anh bối rối đứng tần ngần đầu ngõ. 
  

Thưa bà lão nửa quen, nửa ngờ ngợ 

Dáng mỏng manh, kham khổ, chít khăn tang 

Tưởng mẹ hiền, mắt điều tiết, là… nàng 

Anh òa khóc, thương vợ hiền hiếu thảo. 
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Tim ứa máu ôm tấm lòng khổ não 

Nhìn mặt nhau mà đầu váng, mắt hoa 

Ghê gớm quá bàn tay bọn gian tà 

Ôi nghiệt ngã! Dân làm chi sằng bậy? 

 

Anh đau đớn ba mươi năm nhìn lại 
Cứ giỗ em là ủ rủ nhớ nhung 

Ba mươi năm vẫn nhớ phút trùng phùng 

Ngày trở lại có em yêu đứng đó. 
  

Trong biển khổ, Cộng làm mưa, làm gió 

Mình vật vờ lo cao chạy, xa bay 

Có ngờ đâu em chuốc phải sầu này: 
Không qua ải, biển Đông đành thủy táng! 

 

Ý Nga, 28-1-2011 
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THƠ       

* 
Phổ nhạc, hòa âm và trình bày: Nhạc Sĩ TRẦN QUAN LONG & NGUYỄN VĂN THÀNH 

* 

Trích thi tập đã xuất bản TRÁI ĐẮNG QUÊ NHÀ & VIỆT NAM ƠI! VIỆT NAM! 

* 

Nhạc: Trần Quan Long phổ nhạc năm 2000 (phần 1) 

Hòa âm và hát: Nguyễn văn Thành 14-1-2011 (phần 1 và 2) 

Thơ: Ý Nga 15-8-1999 & 19-11-2010 

Kính mời bấm vào link tô vàng để nghe nhạc 

http://www.danchuca.org/128kbps/Tho.mp3 (hi-speed) 

http://www.danchuca.org/22Kbps/Tho.mp3 (lo-speed) 

http://www.danchuca.org/DanChuCaPhoTho.shtml 

http://www.danchuca.org 

  

Trong bài hát này: 

-Phần nhạc với lời 1, Ý Nga đã xuất bản trong thi tập “Việt Nam Ơi! Việt 

Nam!” năm 2001. 

-Phần thơ lời 1, Ý Nga đã xuất bản trong thi tập “Trái Đắng Quê Nhà”, năm 

2000. 

-Phần thơ lời 2, chưa xuất bản, Ý Nga đã phổ biến trên văn thi đàn năm 2010. 

  

Nhạc Sĩ NGUYỄN VĂN THÀNH thực hiện phần hòa âm và trình bày bài hát 

này để cùng Ý Nga tưởng niệm 

nhạc sĩ Trần Quan Long đã tạ thế ngày 26-8-2010 tại Fountain Valley, 

California, Hoa Kỳ.  

1 

Thơ không tặng những ai còn mê ngủ 

Vui xứ người quên xiềng xích anh em 

Thơ không tặng những kẻ đời ấm êm 

Sống lạnh lùng trước niềm đau đất Mẹ. 

 

Thơ không viết những lời ru êm nhẹ, 

Những cuộc vui với đình đám hội hè. 

Thơ nhắc nhở đời trên búa, dưới đe 

Của dân ta dưới bóng cờ nhuộm máu. 

Ý Nga 

Verona, Italy*15-8-1999. 

  

http://www.danchuca.org/128kbps/Tho.mp3
http://www.danchuca.org/22Kbps/Tho.mp3
http://www.danchuca.org/DanChuCaPhoTho.shtml
http://www.danchuca.org/
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2 

Thơ kêu gọi đánh thẳng vào huyệt đạo 

Của bạo quyền để giải cứu dân oan 

Hỡi năm châu, ai trung nghĩa lưỡng toàn 

Hãy ngồi lại bằng niềm tin sắt đá! 

  

Thơ tạ ơn những Anh Hùng Chí Cả, 

Bao anh thư tuẫn tiết bởi nước nhà 

Thơ bừng bừng từng điệp khúc Thương Ca 

Chuyện không lạ*: chuyện san hà nguy biến! 

 

Ý Nga 
Canada, 19-11-2010. 

 
*Tàu Cộng bắt ngư dân VN & xâm chiếm lãnh hải VN thì VC gọi là “Người Lạ” 

nhưng chuyện đảng CSVN cắt đất dâng cho Tàu là chuyện của mọi người con dân 
Việt chúng ta: phải đòi lại cho bằng được từng tấc đất đã bị mất từ tay VC. 

 

 

 

LỤA DƯỚI TRĂNG 
* 

Thành kính tưởng niệm những người LÍNH VNCH đã vùi thây đất Bắc, trong 

các trại “Cải tạo” của Việt Cộng 

* 

Ai khen -Thơ tình như lụa 

Mà lại là lụa dưới trăng! 

Ba Má tôi cũng thích Hằng 

Nên tôi cười tươi khúc khích. 
  

Ơi người dưng không thân thích 

“Nói kháy nghe rát cả tai” 
Tiếc rằng tôi chẳng thơ ngây 

Nên “kình ngư” chưa mắc lưới. 
  

Trăng vàng trên cao vời vợi 
Lụa là ở tận đâu đâu 

Thơ người nhả ngọc, phun châu 

Còn chưa hết lời uất hận. 
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Nhưng tôi viết hoài không chán 

Viết khi buồn héo ruột gan, 
Thương người khói lạnh, hương tàn 

Vùi thây núi rừng miền Bắc. 
  

Kể, loài bưng bít tội ác, 
Bán dần lãnh thổ Việt Nam, 
Vét vơ bằng tận lòng tham, 

Mặc dân mất dần nhựa sống. 
  

Được mà thơ như trăng, lụa 

Ánh vàng lưỡi kiếm Đặng Dung 

Mài cho bén chí anh hùng 

Vùng lên, cùng dân diệt Cộng! 
 

Ý Nga, 20-1-2011. 
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BẤT ĐỒNG 

* 

Kính tặng quý CHIẾN SĨ VNCH vẫn đang góp sức cùng Cộng Đồng bảo vệ 

chính nghĩa Quốc Gia 

* 

Đồng tâm, đồng Ngục, đồng Thuyền 

Người Tù khốn khổ triền miên giữ cờ 

Không hề im lặng giả lơ, 

Chưa hề nín thở nằm chờ sung rơi. 

* 

Cớ sao, “lon lá” quá trời 

Máy bay chạy trốn mà hời hợt ghê? 

Lại còn ra mặt làm hề 

Xưng hô “tướng, tá”, rượu chè nhục thêm! 

Đồng liêu, đồng lõa, đồng… tiền 

Đồng mưu, đồng bịnh: tuổi tên xưng hoài. 

* 

Đốt đi áo mão cân đai! 

Bớt màu gai mắt, trái tai đồng bào. 

 

Ý Nga, 13-10-2010. 
 

 

 

 

❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉ 

Trang Face Book của Ý Nga: 
https://www.facebook.com/YNGACANADA 

 

https://www.facebook.com/YNGACANADA
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MIẾNG CHẢ THIU 

* 

Thương về các em Cô Nhi của QUÂN LỰC VNCH sau ngày mất Nước và 
tưởng niệm hương linh bé Thoa ở vĩa hè gần chợ Cầu Muối. 

* 

Hai đứa ngủ, chia nhau manh chiếu đất* 

Muỗi mòng no nhờ mình có màn trời* 

“Ôm em đi!” Em năn nỉ, ỉ ôi 
Rồi than đói, làm lòng anh muối xát! 

  
Tìm thùng rác “đại gia” xa lăng lắc, 

Anh lần mò lâu lắc dưới trăng khuya 

Leo khề khà nên chó cắn toạc da, 
Tay miếng chả, chân lê cùng máu đẫm . 

  
Dù bụi bặm, miếng chả thiu màu sậm, 
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Cũng đem về được góc phố cho em 

Đất nhão mềm, em nằm giữa mưa đêm 

Thân co quắp hom hem như khúc gỗ. 
  

Không hớn hở, em nằm yên, thật ngộ; 
Không tò mò, chẳng vui sướng, quên cười 

Anh lay hoài, sao không dậy em ơi? 

Kìa miếng chả đang mời tay em bốc! 

 
Trên vũng máu đêm mưa mình anh khóc 

Vén tóc em ướt nhẹp dưới hiên người, 
Vuốt mắt em, anh ngửa mặt kêu Trời 
Trời với Phật ở đâu nào nghe thấy? 

  
Mẹ ơi Mẹ! Tại con làm tầm bậy? 

Cắp trộm này Mẹ đã dạy: -Không nên 

Dẫu đói ăn cũng không được thấp hèn 

Trời sẽ phạt quân lộng quyền cướp bóc! 
  

Em đói rả tại con không chăm sóc 

Cha dạy con: “Tình cốt nhục nương nhau! 
Cùng xẻ chia, dù no, đói, sang giàu 

Phải phấn đấu dắt dìu em, thay mẹ!” 

  
Mẹ bán máu, Mẹ về, cũng nằm… thế 

Bây giờ em cũng y thế mà… theo 

Rồi từ nay với chân máu, tong teo 

Con không hiểu làm sao con “phấn đấu”? 

  
Một miếng chả con trả bằng giá máu 

Để mất em, con khờ khạo vô cùng! 
Cha ơi Cha! Em lạnh ngắt, con bồng 

Cô bác ơi! Ai cứu giùm con với? 

Ý Nga, 26-2-2011 
*“Màn trời chiếu đất” = ngủ ngoài trời không mùng, không chiếu 

Theo lời kể của Thân Phụ Ý Nga: 
“Từ ngày em chết, đêm đêm thằng bé không còn về ngủ khu vực đó nữa và người ta 
nhắc đến nó bằng cái tên "Thằng Chả Thiu". Nghe nói 2 anh em nó hiền lành và lễ phép 
lắm! Cháu kể cho mọi người nghe ngày xưa Ba cháu về phép thường chở nó đi lòng vòng 
trong xóm bằng xe jeep” 

(Chuyện này Ba kể khi Ba đọc bài thơ của con gái: "Con Chó Của Đảng Nó Chê Chả Lụa") 
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BÁNH TÉT MỒNG NĂM 
 

Tôi đố Bạn, đảng ăn gì ngày Tết? 

Bọn Tam Vô sao biết Bánh Mồng Năm! 
Chúng học chi lát-bánh-tét-xa-xăm , 

Từ hồi nẳm đã làm nên lịch sử! 
  

Lát-bánh-tét-vua-Quang-Trung thơm mãi 
Nghìn năm sau, hơn nữa, vẫn Việt Nam! 

Quân Thanh xưa từng thất bại lòng tham 

Sao Tàu Cộng nay vào Nhà dọ thám? 

  
Bạn có thấy, khắp hang cùng ngõ hẽm 

Có chỗ nào không giặc Hán tràn lan? 

Chiến thắng xưa, Nguyễn Huệ đã vì dân 

Nào đâu để hồn thiên thu di hận! 
 *** 

Bao chiến sĩ từng vai sờn áo trận, 
Hy sinh cho từng tấc đất san hà, 

Bao chiến công hiển hách ngời tinh hoa 

Chúng ăn Tết?Ăn gì?Làm sao nhớ? 

  
Chúng ăn hết! Ăn gì mà Biển Khổ? 

Chúng ăn Tết nhờ… đè đầu cưỡi cổ! 
 

Ý Nga, 6-2-2011 
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TƯƠNG KẾ, TỰU KẾ! 

Ai cần lọc vàng, thau ra riêng rẻ? 

Sàng lọc xong, xin đoàn kết xa, gần! 
Thế đấu tranh muốn mạnh phải hợp quần 

Ngôn nếu thuận, chánh danh: người sẽ phục! 
  

Xin mời gọi: Thuyền Nhân từng nhẫn nhục, 
Lính “H.O.” thoát “hỏa ngục” Việt Nam, 

Chị Nghẹn Ngào từng thăm chồng biệt giam 

Anh Nhạy Cảm chưa hoang mang: Quốc-Cộng? 

  
Mời: Anh Chị bị đày đi lao động, 

Em Du sinh được rộng mở thông tin, 
Bác, Dì, Cô… chưa từng mất niềm tin 

Tìm Đích Đến cho đồng bào cố quốc. 
  

Mời Bạn Trẻ tinh thần luôn bất khuất; 
Bao Quân Nhân Chưa Cựu vẫn miệt mài 

Nạn, Chứng Nhân từng nếm mật, nằm gai 
Luôn chờ đợi một quê hương đổi mới. 

  
Từ trú quốc cùng anh em đồng khởi 
Khắp muôn nơi hãy tìm tới với nhau 

Bao Phong Trào, Đoàn, Đảng…? Mau, hãy mau! 
Tim rướm máu, Mẹ Việt Nam rơi lệ! 

  
Bao diệu kế thuận bàn cờ quốc tế? 

Hãy đem ra cùng tập thể luận bàn! 
Dốc tâm can giải Bài Toán Khó Khăn 

Cùng gắng sức, dẫu nhọc nhằn tâm huyết! 
  

Lật cộng sản! Chí chung, cùng phải quyết! 
Hét to lên Lời Chiến Đấu Vì Dân! 

Dấn thân chung, diệt bọn ác, vô thần 

Đem no ấm, tự do về cố quốc! 
 

Ý Nga, 1-3-2011. 
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DanChuCa.org kính mời Quý Vị và Các Bạn vào “link” sau đây để nghe bài hát 

cùng tên: 
Chị Em Ơi Chuyền Lửa 

http://www.danchuca.org/128kbps/ChiEmOiChuyenLua.mp3 
Và cũng kính mời Quý Vị và Các Bạn ghé thăm trang nhà danchuca.org qua 

“link” sau đây: 
http://www.danchuca.org 

Kính 
DanChuCa.org 

http://www.danchuca.org/DanChuCaPhoTho.shtml 
 

 

 

http://www.danchuca.org/128kbps/ChiEmOiChuyenLua.mp3
http://danchuca.org/
http://www.danchuca.org/
http://www.danchuca.org/DanChuCaPhoTho.shtml
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Ảnh internet 
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UẤT-ỨC VIỆT-NAM 
* 

Kính tặng những Người Yêu Tuyệt Vời Của Lính VNCH 

 

Buồn ơi dai dẳng sầu không dứt 
Bứt-rứt chiều buồn với nắng hanh 
Buổi sáng bướm vàng đâu mất cả? 

Mình tôi hong tóc nhớ về Anh. 
 

1975 
Em ngồi hong tóc đón Anh 

Người Ta quên hẹn, nắng hanh, em buồn 
Tóc khô, mi ướt giọt tuôn 

Thôi không thèm đón, ra vườn ngắm hoa. 
 

Người Ta rất khéo làm hòa 
Chớ nên gây chiến kẻo ra vụng-về. 

* 
Khéo yêu em đợi nhiêu khê 

Một chiều rồi lại lê-thê bao chiều 
Em đợi, mái dột tường xiêu 

Mẹ đợi, đôi mắt đăm-chiêu tuổi già! 
 

1985 
Ai ngờ giặc quyết không tha 

Đã lính thời chiến thì ma thời “bình” 
Bây giờ cỏ mộ anh xanh 

Bây giờ em phải loanh quanh đầu đường. 
 

Mới kinh-tế, mới thị trường 
Đuổi dân, đánh cướp… có nhường chi đâu! 

Đợi anh tóc Mẹ bạc màu 
Cả dân-tộc đợi, bao lâu hết chờ? 

 
1986 

Giỗ anh, này một bài thơ 
Tâm trinh chung thủy mắt mờ trầm hương 

Anh ơi chỉ một đoạn đường 
Ngỡ rằng tạm-biệt mà thương vô cùng! 
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Bao nhiêu năm chẳng tương phùng 

Nào thân tù tội nghìn trùng đã xa! 

 

1979 

Thêm lần chôn cất Mẹ Cha. 

Đưa con vượt biển, bôn ba nát hồn 

Bởi chàng trăn-trối: “Vì con, 

Hãy lo nuôi-nấng bảo-tồn tinh anh” 

 

2005 

Xác anh mỏng mảnh, mong-manh 

Hồn anh tức-tưởi trời xanh có về? 

Đường dài em bước lê-thê 

Nuôi con cho vẹn lời thề với anh 

 

Ý Nga, 2005. 
 

 

 

  
 



- 85 - 

 

  

  
 
 
 

 

 

 

❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉ 

Trang Face Book của Ý Nga: 
https://www.facebook.com/YNGACANADA 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/YNGACANADA
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NGƯỜI RỪNG 
* 

“Thi ðua ta quyết tiến lên 
Tiến lên ta quyết tiến lên hàng ðầu 

Hàng ðầu... rồi tiến về... ðâu?” 
Ca dao 

* 
Chúng ra, anh phải vô… tù 

“Đảng Cướp Mạng” giết, chẳng hù một ai 
Giết người, bắt phải học bài: 

“Khoan hồng, độ lượng” mỗi ngày mỗi ca. 

  
Bao nhiêu Hồ Hởi gian tà 

Hồ Nghi dẫu chết, phe ta vẫn hùng! 
Giam chung cả nước một khung 

Nhà nhà ngục thất, khoanh vùng đỏ hoe. 

 

Ý Nga, 28.8.2006 
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CƠN ĐÓI TRÓI NO 
* 

“Năm ðồng ðổi lấy một xu 
Người khôn ði học, thằng ngu làm thày” 

Ca dao 
* 

Thâm tình cố cựu bạn chia nhau, 
Bát cháo cầm chừng nỗi khổ đau, 

Bỉ cực tấm thân, tù lép ruột, 

Sắn, khoai san sẻ kiếp tù lao! 

 

Ý Nga, 28.8.2006 
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CÙNG CỰC, KẠN KIỆT 
 (Trích thi tập đã xuất bản TỘI ÁC VÀ ĐỒNG LÕA) 

* 
“Dân ðói mà ðảng thì no 

Sức ðâu ủng hộ, hoan hô suốt ngày 
Ðảng béo mà dân thì gầy 

Ðộn bắp, ðộn sắn biết ngày nào thôi?” 
Ca dao 

* 
Trại tù “gió lộng, mưa lùa” 

Người tù như chỉ mục, đùa gió mưa 

Treo thân “cải tạo” đong đưa 

Ngày dài chờ đợi, đêm lừa lo âu. 

  
Cười đau, khóc hận, lệ trào 

Sức cùng, lực kiệt, nguyện cầu an dân 

Nào hay cả nước hóa bần 

Mỗi nhà một ngục thất! Bần, cố tranh! 
  

“Hồng chuyên, vô sản” nhe nanh 

Màn đêm buông phủ lộng hành “yêu tinh” 

Người tù không án, thụ hình 

Súng, gươm, vó ngựa chiến chinh… đâu rồi? 
 

Ý Nga, 29.8.2006 
 

------------------------------------------------------------- 

 
Kính mời đọc thêm những sáng tác khác của tác giả tại: 

http://www.vietnamvanhien.org/YNga.html 

 

 

www.vietnamvanhien.net 
 

 

http://www.vietnamvanhien.org/YNga.html
http://www.vietnamvanhien.net/
http://www.vietnamvanhien.info

