THƠ MÙA THU

Ý NGA
TẬP 13 - 130 BÀI
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Thơ Mục
1- Ca Sĩ Nào Hát-Còn Ai Nghe Nhạc? 2- Tặng Em Sự Sống Của Anh 3- Không Được Chanh Chua
4- Đêm Chưa Đêm
5- Chút Nớ Ni Thương Hoài… 6- Sao Mà Thơm
7- Xuôi Vầm Êm Tai
8- Hết
9- Níu Nấng
10- Sao Mà Lạ?
11-Thinh Thích
12- Trăng Quê
13- Sinh Nhật Buồn Lắm Mẹ Ơi
14- Cô Đơn
15- Số Không Khổng Lồ
16- Kiên Nhẫn
17- Nhiều Thiện Tạo 1 Phước 18- Chu Đáo
19- Bạn Thân Thương
20- Thính Giác
21- Không Đồng Hương…
22- Quê Người Ai Khóc…?
23- Thành Công Đại Đồng…
24- Sinh Nhật Buồn Lắm Mẹ…
25- Đảng “Vĩ Đại”…
26- Như Lá Thu Vui
27- Mỗi Người Một Sắc
28- Mê Lầm Sao Bình An?
29- Anh Trêu
30- Quá Ấm Áp
31- “Giáo Sư” Đỏ
32- Mau
33- Vừa Ý Chưa
34- Tình Như Trăng Tỏ
35- Nhìn Đường Nhé Ông
36- Nàng Thơ Ai Mời
37- Em Nhớ Anh Không?
38- Hay Là
39- Măng Hóa Tre
40- Ngẩn Ngơ
41- Cạo Gió
42- 5 Đoản Khúc Tháng 4.2014
43- Đảng Ba Sạo
44- Thiên Cộng :…
45- Chủ
46- Lý Gì Đừng Lý Quạ Kêu
47- Sinh Nhật Đầu Thu
48- Thu Vui
49- Anh Loạn Thị Rồi!
50- Trăng Non
51- Vẫn Vàng
52- Hình Như Yêu
53- Trăng
54- Hay Là
55- Chúc Sinh Nhật Vui Khỏe
56- Can Ông Công An
57- “Cao Trào Cách Mạng”…
58- Cẩn Dzô…
59- Vẹm Sẽ Chào Mỹ Hay Tàu? 60- Hò Khoan Chờ Đến …
61- Nguy Cơ Mất Nước
62- 4 Tốt 16 Vàng
63- Chân Anh Dừng Nhưng…
64- Mộng Dừa
65- Hồi Hương
66- Thương Con Không Lời Thán
67- Phân Ly
68- Có Phi Thường
69- Thơ Ba, Thơ Con
70- Một Gia Đình Chia Tứ Hướng
71- Nhắc Nhau
72- Chào Con Yêu Dấu
73- Tiếng Vọng
74- Anh Đòi Hỏi Nhiều Quá
75- Chia Buồn, Góp Vui
76- Ba Lần Không Là Không
77- Gió Ơi Gió
78- Hồng Hương
79- Hình Như Mình Vẫn Là Tình Thân 80- Em Duy Nhứt
81- Níu Nắng
82- Có Vẻ Đường Được
83- Cô Vi Cô Vid Buồn Thu
84- Hương Tóc Ngoại
85- Xin Mẹ Chờ Con
86- Đêm Của Ngoại
87- Thả Trăng
88- Ngàn Thu Vĩnh Biệt
89- Hạnh Ngộ Hư Vô
90- Mưa Hội An
91- Hoa Cài Tóc
92- Sầu
93- Cập To – Co Tập
94- Cải Thiện -Tích Ác
95- Việt Nam Ơi Việt Nam
96- Toàn Đảng Lên Đồng
97- Giao Lưu Văn Hóa
98- Sự Đã Rồi
99- Phải Thành Công
100- “Tiến Nhanh…” Vững Chết
101- Lục Nồi Đừng Lục Bát
102- Tiết Kiệm Vải
103- Đơn Chiếc
104- Chữ Tình Đừng Rớt Nhé… 105- Mùi Mẫn
106- Sao Mà Kỳ
107- Hai Người Ngây Ngô
108- Ai Cũng Ước
109- Chọn Vợ
110- Nếm Vị Đắng
111- Cẩn Thận Chị Ơi
112- Tình Như Trăng Non
113- Trinh Nguyên
114- Trăng Khuyết Vì …
115- Mây Mười Bốn
116- Đón Trăng
117- Trăng Mật
118- Đi Trại Một Mình
119- Trăng Tháng Này
120- Mảnh, Mãnh
121-Mồ Kê
122- Lẻ , Lẽ 123- Toán Dễ Nếu Em Khéo Tính
124- Lản, Lảng, Lãng
125- Cờ Nước 126- Cầu
127- Tiêu 128- Đường, Cốc, Vải Vãi 129- Đường 130- Cứ Thế Mà Đi
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Biếm thi

CA SĨ NÀO HÁT,
CÒN AI NGHE NHẠC?
Người ta giới thiệu một nàng
Trình bày ca khúc của chàng S.Y.
Nhưng ra “vũ khúc” sexy
Mấy mươi cô gái thoát y, thét, gầm.
Nhạc chi mà chỉ ầm ầm
Mấy cô xúm nhảy rầm rầm, khiêu dâm
Re, Sol thiếu vải. Ai ham?
Mi, La trời đánh, thánh đâm: Fa, Đồ (Do)
Fa, Đồ chẳng thấy… mặc đồ
Nói chi “vũ khúc” nuốt, vồ lời hay.
*
Bài thơ phổ nhạc kém may:
“Nắng vàng áo lụa, tóc mây mịn màng
Dáng em khoan, nhặt, nhẹ nhàng
Hai tà áo khép dịu dàng đoan trang”
*
Bộn bàng da thịt khoe khoang
Lóe trong tiết tấu lẹ làng: Sồn (Sol), Si
Sồn Sồn* xấp xỉ ngày “đi”
Xem ca-vũ-khúc Rế (Re) Sì: chết tươi!

Ý Nga
Calgary*6.1.2017.
*Các chữ điệp vận nhưng đồng âm, khác nghĩa:
-Y >> Y của MẪU TỰ & Y của Y PHỤC
-Đồ, Sồn của NỐT NHẠC & đồ của QUẦN ÁO, sồn sồn của lứa tuổi CAO NIÊN
*SỒN SI: lớn tuổi và si mê
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Trình bày: TRẦN ĐÌNH THỤC
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ĐÊM CHƯA…ĐÊM
*
Xem phim Á Đông, với một đoạn tình tứ:
“Anh cũng thấy trăng gần tròn tối qua và
nghĩ như em. Trời không sao, không có
ánh trăng sáng thì mình sẽ dạn dĩ, tình
tứ và hôn nhau dễ dàng hơn”
*

Em treo lơ lửng vầng trăng
Sáng trưng như thế mà răng anh vòi...
Hôn em, không sợ trăng soi
Lá hoa chế giễu, nước rồi ngừng trôi?
Đưa tay vén tóc, nóng ơi!
Gió đi đâu mất? Mặt trời… đùa em!
Hẹn anh đêm nào thật......đêm
Em không mắc cỡ, sẽ thèm… hôn anh
Á Nghi, 9.9.2011
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CHÚT NỚ NI MÀ THƯƠNG HOÀI VẠN THUỞ
Anh âu yếm trao nụ hôn diễm tuyệt
Em mỉm cười dưới vầng nguyệt sáng trưng
Má bừng bừng nghe môi chạm Người Dưng
Đôi mắt nhắm, mà con tim lại mở.
Hoa mắc cỡ ở đâu mà cắc cớ?
Say lơ mơ với ni, nớ bất ngờ
Người bên ni, nhớ bên nớ, làm thơ
Thương vạn thuở dòng nhạc tình vừa trổi!
Á Nghi, Sài Gòn 1977
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XUÔI VẦN ÊM TAI
Diễm tuyệt nhất là nụ hôn luyến ái
Thật ngọt ngào niềm si dại trao nhau
Những trăng, sao… khờ khạo tiếp theo sau
Thơ tình ái tô hồng màu chữ nghĩa
Á Nghi**2.4.2011
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NÍU NẮNG
Chiều đi qua! Chiều ơi!
Nghe thương người vô tận
Chiều hôm nay! Chiều ơi!
Chiều chia cùng nắng nán.
Á Nghi 23-2-2011
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THINH THÍCH
Chỉ thấy thinh thích thôi mà
Sao người cứ mãi ba hoa?
Nên tôi lặng thinh, không thích
Ba hoa vốn chẳng thiệt thà!
Nhất Hoa chất phác, quê… mùa
Thành thị đã có Người Ta
Ai thách mà ông trả giá?
Thôi đừng thinh thích nữa nha!
Á Nghi, 3.8.2011

Trình bày LUÂN HOÁN
Lục Bát Tình

Á Nghi
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TRĂNG QUÊ
Ông à! Người ở trong tranh
Bấy nhiêu đã đủ cho chanh ngọt đường
Ông đừng trăm nhớ, nghìn thương
Một người, tôi đã sắc hương trao về.
Thị thành yêu nét chân quê
Chữ tình tôi đã hẹn thề trăm năm
Đã chia từng ánh trăng rằm
Hứa nhau: tăm tối, âm thầm vẫn soi.
Sá gì bụi rậm nhỏ nhoi,
Mà không thấy được rõ nơi tim cần
Tình chúng tôi đẹp tuyệt trần
Đèn sang có sáng, không lần phụ trăng.
Á Nghi, 14-11-2011.
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CÔ ĐƠN
Chỉ cần có một người thân
Sẻ chia cay đắng luôn gần gũi a!
Ta, người: dư dả vị tha,
Vượt qua biển khổ, nề hà gì đau?
Ý Nga, 16-2-2013
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KIÊN NHẪN
*
Cám ơn quý Trưởng luôn giữ gìn lập trường Quốc Gia trong Phong Trào Hướng Đạo Hải
Ngoại.
*

Đường ngoằn ngoèo, mênh mang,
Đi hoài chưa đến đích,
Mưa gió chẳng nhẹ nhàng,
Vai ba lô trĩu nặng.
Đi trong đêm, thênh thang
Mơ ngày mai trời sáng
Mọi sự sẽ rõ ràng
Lòng người thôi chán nản.
Ý Nga, 17.9.2020
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CHU ĐÁO
*
Cám ơn quý Trưởng đã tạo nhiều kiến trúc chớp nhoáng trong các trại lớn Hướng Đạo, góp
vui cho trẻ.
*

Làm cầu chơi cho trẻ
Tất cả phải an toàn!
Không nên để vật nhọn
Chỉa ra ngoài khoe khoang.
Cầu tre phải cứng rắn
Mọi nút thắt vững vàng
Đừng khinh suất, bất cẩn
Trẻ thường ngã ngổn ngang.
Trưởng: một người, một mạng,
Trại: ngàn mạng cưu mang
Trách nhiệm nào cũng nặng
Nhẹ? Khi đã kỹ càng!
Ý Nga, 17.9.2020.
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BẠN THÂN THƯƠNG
Ai cũng được một người yêu thương thật,
Ai cũng cần một tình bạn rất thân
Vì đường trần đăng đẳng dài bước chân
Không trợ lực, tinh thần sao bền vững?

Ý Nga, 20-2-2013
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THÍNH GIÁC
Âm thanh cứ bang… bang…
Suốt ngày vang thật lạ!
Chị cũng đập pằng…pằng…
Mà trống chiêng không nhả.
Chị kể lể, than phiền:
-Đã bốn lần giải phẫu
Vẫn còn đau liên miên
Pằng Pằng, Bang Bang: đấu.
Ai nói, chủ chẳng nghe
Tại cái tai phản đối
Thính giác đang khóc nhè
Trả hoài chưa hết tội!”
Thương chị quá đi thôi!
Hơi đâu mà tức tối.
Người lắm khi buông lời
Càng nghe càng bực bội!
Ý Nga, 17.9.2020
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HỔNG ĐỒNG HƯƠNG,
KHÔNG ĐỒNG NGHIỆP
Sợ chết khiếp khi gặp “em đồng nghiệp”
Việc không làm, chuyên ăn hiếp, gian, tham
Hoài chẳng nhàm: thích tùng tứ, tụ tam
Tay nhũng lạm, sờ Bắc, Nam: đều nhám!

Ý Nga, 11-2-2013
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THÀNH CÔNG ĐẠI ĐỒNG DÂN: VÔ SẢN!
Dân làm việc kiệt sức
Nuôi đảng sống nhởn nhơ
Tiền rửa sạch từ dơ
Chuyền cháu con tẩu tán.
Thanh niên trong thời loạn
Mà cướp, bóc*, chơi, ăn
Trên mồ hôi nhọc nhằn
Của trẻ em, phụ nữ.
Sống bằng máu dân ta
Đảng bô lô ba la
Toàn thủ thuật láu cá
Nghe thêm nổi da gà.
Thích xài sang, chơi bảnh
“Công tử đỏ đại gia”
Tiền trong nước gửi ra
Tha hồ mà chọe, chảnh.
Chúng ăn nói bạt mạng
“Ngồi mát ăn bát vàng”
Thương chi người giang nắng?
Con cháu Cộng xênh xang.
Chúng không “test” hay “web”
Thì cũng đang “chatting”
Văn minh thấy phát kinh
Lúc nào cũng khinh khỉnh.
“Cha già”* nào, con nấy!
Cả một bầy mấy “Vô”
Xúm sống như côn đồ
Đại đồng dân: vô sản!
Ý Nga, 28-9-2013.
*Bóc = bóc lột
*Hồ Chí Minh
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ĐẢNG “VĨ ĐẠI”: ĐẠI VĨ
Ban án lệnh quyền hành, lời ranh mãnh
Chúng chanh chua, chát chúa giọng phát kinh
Ý gian manh, lanh lảnh những lộng hành
Trước giặc Hán? Xếp hàng, im thin thít!
Ý Nga, 12-9-2013.
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MỖI NGƯỜI MỘT SẮC
*

Thơ vần trắc
*

Chu choa mùa hè nóng ơi là nóng
Diện áo da đen, đi đôi giày ống
Đồng nghiệp của tôi không muốn lấy chồng:
Mặc áo hai dây mùa đông lạnh cóng?
Cô bảo sáu mươi ai còn muốn cưới?
Thân còn đơn côi, chân còn trẩy hội,
Chưa nghe nhức nhối ba vòng tuyệt vời
Nên khoe chào mời: sức chưa yếu đuối!
*
Làm không được việc, toàn lỗi là lỗi
Việc tôi nhân đôi, cô trăm câu hỏi
Nhưng mà thương ơi: cô luôn tươi cười
Xoa dịu nỗi niềm căng thẳng mệt mỏi.
*
Tạo Hóa tô màu mênh mang diệu vợi
Nhân cách một người lấy gì soi rọi?
Phước đức ba đời, tôi tự nhắc tôi:
Mình góp một đời cũng bao thứ tội!

Ý Nga, 18.9.2020
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ANH TRÊU
Mai già chân yếu, tay run
Làm sao thủ bút giãn, thun tung trời?
Chưa chi lo chuyện ngắn đời
Mình đâu mỏng phận, anh ơi lo gì?
Ý Nga, 18.9.2020
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“GIÁO SƯ” ĐỎ
Khuyên ông đừng lợi dụng
Hành những em học trò
“Thầy giáo” bèn bỏ bụng
Kể lể công ban, cho.
“Thầy, cô” xúm xin xỏ
Bóc lột ăn cho no
Học trò luôn gặp khó
Lắm khổ hạnh, cam go.
Hết hạch này, trách nọ
Lại vòi quà cả kho
Ôi chao “giáo sư” đỏ
Ăn chơi bắt trò lo!
“Thầy” quấy hôi bôi nhọ
“Cô” vay nợ quanh co
Tư cách dần hiện rõ
Nằm vùng cùng một lò
Ý Nga, 18.9.2020
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VỪA Ý CHƯA?
Em kính cẩn bẫm, trình hoài bắt mệt
Càng van xin, càng lễ phép: “Dạ thưa”
Hết “Thưa Ông” lại “Chú, bác” sáng, trưa
Tôi chột dạ xin làm… ông cố tổ?
Năm mươi tuổi bỗng hóa thành… Lão Khổ
Tôi liên miên “năng tương ngộ”, chích chòe,
Gọi tên em bằng tất cả đam mê
Ngàn câu chuyện, một lời yêu chưa tỏ!
Á Nghi, 1-2-2011.
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NHÌN ĐƯỜNG NHÉ ÔNG!
Tự nhiên khen: “Có duyên!”
Làm tôi mất tự nhiên
Nói năng đâm lúng túng
Ôi chao sao mà phiền!
*
Ông ơi! Người biết bao
Sao ông không.. tào lao?
Xin đừng nhìn tôi nữa
Trụ đèn.... kìa: lao vào!
Á Nghi, 17.4.2003.
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Nhớ Ai- tranh của Lê Thúy Vinh

NÀNG THƠ AI MỜI?
*
Tặng những người nội-trợ thích làm thơ.
*

Tay anh loạng-quạng lục nồi:
-Em còn lục…bát mà ngồi làm thơ?
Phải chi lục chảo, lục bơ
Chiên anh cái trứng khỏi mơ bánh xèo!
Tràng thiên anh cố kỳ kèo
Ngũ ngôn mấy đoạn, cơm treo khổ đời
Gieo chi tứ tuyệt lôi-thôi
Thất ngôn than: -Đói lắm rồi em ơi!
Vô ngôn, chẳng dám kêu trời
Nhất ngôn! Quân tử không mời nàng thơ!
- Mau đi! Cho anh được nhờ!
Ngũ ngôn, lục bát mấy giờ… tràng thiên?

Á Nghi, 3.2.2006.
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EM NHỚ ANH KHÔNG?
Hôm qua quên mất… tiêu rồi
Ngày mai bỏ… muối trong xôi để dành
Hôm nay cà tím mỡ… hành
Cơm chiên với… tỏi cho đành lòng quên.
Chiều chiều ăn… ớt chỉ thiên
Nhớ anh? Em sẽ hoài ghen, mãi hờn!
Tiêu, hành, tỏi, ớt… cô đơn
Em gom tất cả đem dồn khổ qua.
Đắng, cay hương vị đậm đà
Chữa quên? Chàng nhớ mạch nha mỗi ngày!

Á Nghi, 17.12.2009.
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HOA CÚC MÙA XUÂN- của Lê Thúy Vinh

HAY LÀ…?
*Gửi Người-Nói-Mãi.

- Sao mà yểu điệu, dễ thương
Người chi mà ngào ngạt hương!
Bàn chân tui đi hổng đặng
Cô như đóa hoa giữa đường.
-Ông ơi! Đừng cản đường tôi
Bụng tôi đã đói meo rồi!
Giờ này nồi cơm chưa nấu
Lời ngọt mấy cũng… lôi thôi.
- Tôi mời cô nghe? Bữa cơm
Có những món ăn thật thơm
Cô ngồi ăn thôi, khỏi nấu
Cho tôi… hầu đũa một hôm
- Thật tình rất cám ơn ông
Để tôi hỏi ý anh chồng
Có chờ tôi, hay nhịn đói?
Hay… ông mời ảnh luôn không?

Á Nghi, 9.12.2002.
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MĂNG HÓA TRE.
Tỉnh ra còn... nhớ em nè
Từ trong giấc mộng măng le, tre già
Thấy ai áo trắng hiền hòa
(Có đâu đỏ choét chói lòa Hà Đông!)
Thấy nàng ngôn, hạnh, dung, công
(Có đâu ngoe nguẩy... nãn lòng nam nhi!)
*
Lạ kỳ anh… tỉnh làm chi?
Giấc mơ đẹp rứa? Xấu ri ngoài đời!
Thôi! Không thèm... nhớ nữa rồi!
Á Nghi và Chàng, 1-2-2011.
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Tranh của LÊ THÚY VINH

NGẨN NGƠ.
Lần đầu tiên anh hôn em
Điểm huyệt tứ chi nhũn mềm
Mất tiêu tiểu-thư-kiêu-ngạo
Quái chiêu của anh êm-đềm!
Quái chiêu trở thành tuyệt chiêu
Khi em có thêm buổi chiều
Có thêm nụ môi thử thách
Xem tình hai người bao nhiêu?
Kiêu ngạo tưởng đâu độc chiêu
Ai ngờ Người Ta tài nhiều
Người Ta biến thành đại thụ
Cành Si trổ Hoa Tình Yêu!
Á Nghi.
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CẠO GIÓ
Anh nhờ em cạo gió
Gom bão bùng về đây
Cho tình không thành có
Cho lưng tím vết trầy.
Anh nhờ em thoa dầu,
Cho nóng bừng lá phổi,
Cho thêm điên cái đầu,
Lá bùa tình em thổi.
Dầu cù là hương đơm,
Mùi bạc hà thơm thơm,
Bàn tay em e-lệ.
Thấy chén cháo, thèm cơm.
Anh nhờ em, nhờ em
Khám giùm tim anh thử
Gió nào quá êm-đềm
Mà vui nhiều vậy chứ?
Cầu trời cho anh bệnh
Sáng trưa chiều bên ai
Để được em ra lệnh
Cạo gió cho anh hoài.
Trên tấm lưng cằn cỗi
Vừa nở nụ Hoa Xuân
Riêng trái tim hờn giỗi
Gửi Gió lời tri ân.

Á Nghi, 31.12.2005
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5 Đoản Khúc Tháng 4.2014
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ĐẢNG BA XẠO
HỨA BẠO… XA*
Hứa gì thì hứa Việt Nam
HỨA: Lèo, Xiêm, Rệp ai thèm tin cho?
TẾT: mình, Pháp, Mexico
Chọn chi Maroc, Congo? Phiền hà!
Một, hai… xạo, đã quá đà
Nhà ngươi… ba xạo, quả là phiền dân!
Vô thần, biển lận, cù lần
Đỏ rần tham nhũng ú nần, ú na
Ngồi lỳ phỗng đá điêu ngoa
Lắp ba, lắp bắp toàn là xảo ngôn.
Ý Nga, 15-9-2013.
*Ba xạo > bạo xa: nói lái

Ý Nga kính giới thiệu đến quý Độc Giả trang web LONG HỒVĨNH LONG
https://longhovinhlong.blogspot.com/2020/09/nhu-la-thuvui.html?spref=pi
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THIÊN CỘNG:
TRÍ THỨC VÔ TRI THỨC
Trong mỗi cú ra đòn
Đánh những trái tim son
Bọn Việt Cộng hèn mọn
Đều trổ nghề chuyên môn.
Tuyên truyền toàn ngoa ngôn
Dụ dỗ bọn vô hồn
Trí thức vô tri thức
Nghe lời chúng dạy khôn.
Xà Lim Việt tối om
Mà Ruồi, Muỗi, Tép, Tôm**
Xúm la làng ỏm tỏi:
“Độc lập!” Rõ om sòm!

Ý Nga,

21-9-2013

*Tri thức: hiểu biết
**Trí thức: có bằng cấp học vấn chuyên môn.
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“CHỦ”
Trên đầu lưới phủ đỏ, cam
Chồng con đảng bắt giam cầm thảm thê
Đưa đi chẳng thấy thả về
Tìm đâu “đầy tớ” tỉ tê than cùng?
Ý Nga, 23.9.2020

LÝ GÌ ĐỪNG LÝ QUẠ KÊU*
*
Thân kính tặng Nhạc Sĩ: LMST, NGUYỄN VĂN THÀNH, NGUYỄN HỮU TÂN, PHIÊU BỒNG
*

Bao nhiêu điệu nhạc kia mà
Sao em chỉ thích Dân Ca, Bài Chòi?
Nghe Quan Họ, thích tìm tòi
ĐÀN: Tam, Sến, Tứ, Bầu, Môi, Sáo, Cò…*
Dân mình đói quá, khó no
Nên chi điệu hát giọng hò toàn… lo.
Cung vang, bậc xót dày vò
Dân ta cứ khóc, lo cho Cơ Đồ.
Đàn: Tiêu*, Nhị, Nguyệt, Tranh, Hồ.
Thanh La, Chèo Cổ trầm trồ K’ny, Vang*
Kèn Bầu, Kèn Lá Hò Khoan
Ca Trù, Ca Huế. Trống dàn: Đế*, Cơm…
Ca nào biết giữ tiếng thơm?
Trống nào nhắc nhở sai lầm: NGOẠI XÂM?
Đàn nào khảy Đảng Điếc, Câm?
Kèn nào LỬA nổi, truyền âm BÃO ngầm?
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Tỳ Bà, Nguyệt, Đáy*: hợp ngâm?
Tù Và, Mõ, Phách* bổng, trầm tim gan?
Cải lương, Hát Xẩm: vui buồn?
Đục, trong, gọn, nhẹ, thô, dòn Trống Prong*?
Mõ nào con cháu Lạc Hồng
Trao nhau CHUYỀN LỬA ngoài trong quyết lòng?
Âm nào vang dội Non Sông
Nhắc nhau giặc Hán biển Đông ngông cuồng?
Trống Đồng, Sáo, Trúc, Vang, Goong*:
Ước chi được học đục, trong thế nào?
Lý Con Sáo, Hát Ả Đào?
Chàng ơi, chàng hỡi ghi vào: Việt Nam!
*
Quạ đen, “Quạ Đỏ”*? Van thầm:
“Quạ” kêu thì tránh giùm em nhé Chàng!
Ý Nga, 12-9-2013.
*Người VN vẫn tin rằng quạ kêu không hên. Nên tác giả xin chừa LÝ QUẠ KÊU, để VN sớm
thoát khỏi sự cai trị bạo tàn của loài QUẠ ĐỎ CS.
Theo Wikipedia:
-Cảnh hay Tiu cảnh là một loại nhạc khí tự thân vang của người Việt.
Tiu cảnh gồm hai chiếc thanh la cỡ nhỏ làm bằng đồng thau, đường kính khoảng 10 cm, một
chiếc thành thấp, một chiếc thành cao, với hai âm thanh cao thấp cách nhau quãng 5
đúng.[1] Tiu cảnh được treo trong hai vòng tròn của một chiếc khung có tay cầm bằng gỗ hoặc
để riêng làm hai phần tiu (thanh la thành thấp) và cảnh (thanh la thành cao). Tiu cảnh được
đánh bằng que tre có mấu. Khi biểu diễn nhạc công tay trái cầm tiu, tay phải cầm que gõ vào
mặt thau hoặc để riêng tiu và cảnh rồi dùng hai que khác nhau gõ.[2]
http://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BA%A3nh_(nh%E1%BA%A1c_c%E1%BB%A5)
-Thanh la là một nhạc cụ thuộc họ tự thân vang, chi gõ của dân tộc Kinh. Ở miền Nam được gọi
là Đẩu, miền Trung gọi là Tang[1]. Được làm bằng đồng hợp kim với thiếc có pha chì, hình tròn.
Thanh la có nhiều cỡ to, nhỏ khác nhau, đường kính 15 - 25 cm, mặt hơi phồng, xung quanh có
thành cao 4 cm, ở cạnh thanh la người ta dùi hai lỗ thủng để xỏ một sợi dây quai. Mặt là trung
tâm phát âm, thành là trung tâm nhân to tiếng[2].Thanh la của Nhà hát Chèo Việt Nam có đường
kính 15cm, dùi dài 20cm. Khi diễn tấu nghệ sĩ cầm dây quai dơ lên, còn một tay cầm dùi gõ vào
mặt thau tạo ra tiếng. Âm thanh cao, vang, vui, trong trẻo, đánh mạnh nghe chói tai.Thanh la có
hai thứ tiếng:
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Tiếng Vang : nghệ sĩ chỉ cầm sợi dây quai giữ Thanh la và để Thanh la được tự do rung động.
Tiếng Nặng: nghệ sĩ cầm sợi dây quai của Thanh la và dùng các ngón tay nắm giữ lấy cạnh
Thanh la khiến sức rung động của Thanh la giảm bớt.
Tiếng Thanh la bao giờ cũng đi sát với tiếng trống đế: tiếng "vang" của Thanh la hòa nhịp với
tiếng da của trống đế và tiếng "nặng" của Thanh la đi cùng với tiếng đanh của tang trống đế
trong Dàn nhạc Chèo cổ.
http://vi.wikipedia.org/wiki/Thanh_la
-Trống đế hay trống chầu là nhạc cụ gõ, họ màng rung xuất hiện ở Việt Nam từ khá lâu đời.
Trong nghệ thuật chèo người ta gọi nó là trống đế, còn trong ca trù nó là trống chầu[1]. Đúng
như tên gọi, Trống đế làm nhiệm vụ đế có nghĩa là lót, là chỗ dựa, làm điểm xuyết cho diễn viên
khi biểu diễn và ca hát.
Trống đế có hai mặt trống hình tròn, đường kính bằng nhau khoảng 15 cm. Mặt trống thường là
da nách trâu nạo mỏng (rất dai và bền) đủ sức chịu đựng độ cǎng mặt trống. Đường viền da bịt
mặt trống trùm xuống thân trống khoảng 3 cm, được đóng bằng đinh tre. Da trống căng nhưng
phải định âm tương ứng giọng hát của diễn viên. Tang trống cao khoảng 18 cm, bằng
gỗ mít nguyên khúc gọi là tang liền, song có khi bằng những mảnh gỗ mít chấp lại, sơn phết bên
ngoài. Hai dùi trống dài khoảng 25 cm, bằng gỗ cứng. Phía đầu tay cầm to hơn phía đầu gõ vào
mặt trống[2]. Âm thanh Trống Đế nghe vui, cao, lảnh lót, hơi đanh nhưng gọn tiếng. Người ta
đánh vào nhiều vị trí khác nhau trên trống đã tạo ra được nhiều âm thanh khác nhau:
Đánh vào giữa mặt trống, tiếng trống nghe vang, giòn.
Đánh vào mặt trống nhưng giữ nguyên dùi, âm thanh sẽ khô, xỉn.
Đánh vào cạnh mặt trống nghe như tiếng phách.
Nhờ kết hợp tài tình các lối đánh ở mặt và tang trống, gây ra sự đối lập nhưng lại hài hòa về
màu sắc, âm thanh. Trống Đế có ở Việt Nam từ lâu đời. Trống được coi là nhạc khí gõ cao âm
quan trọng, không thể thiếu trong ca trù và sân khấu chèo truyền thống. Ngoài ra trống cũng
được dùng trong một vài thể loại ca nhạc dân tộc khác như chầu vǎn nhưng không phổ biến
bằng.
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BB%91ng_%C4%91%E1%BA%BF
-Đàn đáy có tên gốc là “đàn không đáy” tức "vô đề cầm", vì nó không có đáy (hậu đàn). Do đó
người ta gọi tắt là đàn đáy lâu ngày thành tên chính thức như hiện nay. Một giả thuyết khác cho
rằng nhạc cụ này có dây đeo bằng vải, dây này trong chữ Hán là “đái” (đai) nên mới gọi là
“đàn đái”, đọc chệch lâu ngày thành “đàn đáy”. Đàn đáy có 4 bộ phận chính :
Bầu đàn, còn gọi là thùng đàn : bằng gỗ, hình thang cân. Đáy lớn nằm phía trên, rộng khoảng
23–30 cm, đáy nhỏ nằm phía dưới rộng khoảng 18–20 cm. Cạnh 2 bên khoảng 31–40 cm. Thành
đàn vang bằng gỗ cứng, dày khoảng 8–10 cm. Mặt đàn bằng gỗ ngô đồng, có một bộ phận để
móc dây đàn (cái thú). Có khi mặt đàn khoét một lỗ hình chữ nhật. Đáy đàn thủng hình chữ nhật.
Cần đàn : dài 1,10-1,30 m gắn phía trên từ 10 đến 12 phím đàn bằng tre nhưng đàn đáy cổ có 16
phím[2]. Các phím này dày và cao, phần đỉnh dài hơn phần chân phím. Tính từ đầu đàn trở
xuống, phím đầu tiên không gắn sát vào sơn khâu như nhiều nhạc cụ khác mà lại nằm ở quãng
giữa cần đàn.
Đầu đàn : hình lá đề, hốc luồn dây có 3 trục chỉnh dây.
Dây đàn : 3 dây bằng tơ se, dài, mềm và dễ nhấn mang tên dây Hàng, dây Trung và dây Liễu.
Ngày nay, những dây này có thể bằng nilon với kích thước to nhỏ khác nhau, mỗi dây cách nhau
1 quãng bốnđúng. Dây đàn được chia làm năm cung: cung Nam, cung Bắc, cung Nao, cung
Huỳnh và cung Pha.
Đàn đáy có âm vực rộng hơn 2 quãng tám, âm sắc giống đàn nguyệt, ấm áp dịu ngọt và có thể
diễn tả tình cảm sâu sắc. Ngày xưa nghệ sĩ cần miếng khảy bằng que tre để đánh, ngày nay họ
thường dùng miếng khảy nhựa hơn.
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Kỹ thuật tay phải gồm có ngón khảy, hất, lia (vê) giống như cách diễn đàn nguyệt và đàn tỳ bà.
Kỹ thuật tay trái gồm có ngón chùn, nhấn, láy, đánh chồng âm và hợp âm...
Ở loại đàn đáy cổ truyền người ta không đánh dây buông mà bấm vào phím thứ nhất để gảy,
cách này coi như đánh dây buông. Người biểu diễn thường dùng đàn đáy đệm cho giọng nữ cao
hoặc phối hợp với những nhạc cụ gõ có âm thanh khô (ít vang). Đàn đáy là nhạc cụ độc đáo chỉ
duy nhất dùng để biểu diễn ca trù cùng với phách và trống chầu. Ngày nay nó còn được dùng
trong một số dàn nhạc dân tộc để hòa tấu.
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%A0n_%C4%91%C3%A1y
- Phách là nhạc khí tự thân vang , xuất hiện trong nhiều thể loại ca, múa nhạc ở
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THU VUI
Sáng thu, thức dậy với đời
Thêm hôm này nữa được Người mến yêu
Được Người lo lắng, nâng niu
Vuốt ve, an ủi, sớm chiều hỏi han.
Rượu Thương say đắm nồng nàn,
Chữ Yêu sát sạt sàn san hai người
Hai tim chung một gọi mời
Hai người chung một bầu trời thiên thanh.
Nắng thu vàng rực, gió lành
Thổi tình hai đứa lại thành Thu Vui
Anh à! Em gọi anh ơi!
Mùa đông chưa tới, hãy cười với Thu!

Á Nghi
**Ngày tam thập 10-10-10.
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TRĂNG NON
Anh ơi trăng sắp tròn rồi
Mình ra biển nhé! Cùng ngồi ngắm trăng.
Tạm ngừng cơm áo lăng xăng
Kẻo mai nhóp nhép không răng, lưng còng.
Đời rồi sẽ chấm xuống dòng
Anh rồi chỉ áo nâu sòng tụng kinh
Ăn năn sám hối tội tình:
Đã yêu đáo để, rập rình lắm hoa!
*
Trăng hơn nửa mảnh thôi kìa!
Tình mình mấy mảnh nọ kia vẫn còn
Hoàng hôn kìa kỉa hoàng hôn
Tình già, chí nghĩa, nỉ non em mời.
Trăng treo vắt vẻo muôn nơi
Nàng Trăng dọn cỗ cho người sống vui
Chị Hằng lãng mạn tuyệt vời
Em nhìn sao sáng lưng trời, thèm anh.
Anh còn thèm mãi đua ganh,
Bỏ em đơn lẻ cho đành sao anh?

Á Nghi
**19-10-2010.
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VẪN VÀNG
Chúc anh ngủ giấc say nồng
Nằm mơ anh thấy mình hồng men say
Tay em luồn tóc anh bay,
Tim em nâng cả chí trai bềnh bồng
Thả mình theo Áng Mênh Mông
Theo mây, lơi lả trên sông hiền hòa
Tìm về lối cũ, đường xưa
Ngắm trăng vàng óng nõn nà ngọn tre.
Nhìn dân chào đón mình về
Mẹ già ngồi ở chõng tre, rộn ràng,
Em út khúc khích cười vang:
-Người Đi trở lại, cờ vàng Nhà ta!
Á Nghi**
7-10-2010.
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TRĂNG
Anh là Cuội nên say trăng chi lạ
Em tên Nga, anh cứ gọi là Hằng
Mặc thi nhân mãi bàn tán dùng dằng,
Nga, Hằng, Nguyệt cũng vầng trăng xinh xắn.
Anh lãng mạn nên cầu thần May Mắn
Một tình yêu đem tươi tắn mùa Xuân
Cuội Chân Thành, đời đã lắm gian truân
Thơ ươm lụa, tỏ tình cùng trăng quý.
Á Nghi
4-12-2010.
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CHÚC SINH NHẬT VUI, KHỎE!
*

Cho Mình yêu dấu
*

Mẹ già Mẹ vẫn đẹp,
Tuổi lão, Ba oai phong
Cám ơn tánh anh trẻ
Cho em hưởng tuổi hồng.
Sinh nhật này vui nhé
Bệnh đừng lo, phí công
Hai đứa mình duyên ghép:
“Vượng phu ích tử”. Nồng!
Thuyền tình chung một nẹp
Chưa “Tát cạn biển Đông?”
Bệnh nào rồi cũng nhẹ
San sẻ khỏe: chia đồng!
Á Nghi, 25.9.2020
*“Vượng phu ích tử”: tướng người phụ nữ khi lấy làm vợ có thể giúp chồng thăng tiến trong
công việc, tiền tài và gặp nhiều may mắn
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“CAO TRÀO CÁCH MẠNG”
CẠN MAU CÁCH TRÀO*
“Cao trào cách mạng” cạn ghê!
Quê hương rướm máu, nhiêu khê xuống đường
Dân oan trào máu thê lương
Đồng bào vào Cuộc Thảm Thương đỏ màu.
Cách trào nào cũng cạn mau
Trách, cào, cắn, cấu… càng cao quẫn cùng!
Nhà nhà báo động thù chung:
Giặc toan cán Mạch Hào Hùng tiền nhân!
Quê hương vắt máu mấy phần?
Thương dân cổ… thấp, ân cần bảo nhau:
Mong cho mau cạn cách trào!
LỬA cao, giữ Đuốc Thiêng nào! TỰ DO!

Ý Nga, 21-5-2014
*Những chữ đậm: nói lái và biếm
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CẨN DZÔ CỔ DÂN*: TRÒNG!
Mấy tròng một cổ dân tôi?
Trong tay cộng sản lôi thôi: Việt, Tàu?
Mấy ngày nữa mất Cà Mau?
Rồi dân tôi chạy đi đâu tránh tròng?

Ý Nga, 22-5-2014
*Những chữ đậm: nói lái và biếm

VẸM SẼ CHÀO MỸ HAY TÀU?
Vừa vào đã bắt vét mương*
Ép dân lao động vét rương, đảng phình
Mánh mung quỳ, bẫm, thưa, trình
“Vào vơ vét vội” linh đình đảng la.
Cho nên hai chữ thái hòa
Càng tô càng đỏ máu hòa xương cao.
Hết ăn? Dâng Hán, đảng chào
Hello chi giữa xí xào xí xô?
“Mình, ta” thách đố nhào vô
Mà tinh anh nhé: Tam Vô hết thời!
Ý Nga, 20-5-2014.
*Lao động xã hội chủ nghĩa: đào kinh, thủy lợi.v.v…

*Những chữ đậm: nói lái và biếm
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HÒ KHOAN
CHỜ ĐẾN GIÀN KHOAN
Ngo ngoe cán ngố một bè
Dân oan cố! Ngán đến lè cả xương
Rủ nhau ra ngủ ngoài đường
Đất đai, nhà cửa phải nhường Việt gian.
Khoan hò… khoan hỡi… Giàn khoan!

Ý Nga, 19-5-2014.
*Những chữ đậm: nói lái và biếm
*Giàn

Khoan Tàu Cộng có tên Hải Dương 981 (Haiyang 981) “tiến hành khoan và tác nghiệp tại
vị trí có tọa độ 15o29’58” vĩ Bắc – 111o12’06” kinh Đông từ ngày 02/5 đến 15/8. Phát ngôn viên
Bộ Ngoại giao Việt Nam: Lê Hải Bình, khẳng định vị trí tọa độ hoạt động của giàn khoan HD981 nêu trên nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam, cách
bờ biển Việt Nam khoảng 120 hải lý.”
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“4 TỐT, 16 VÀNG”
“Láng giềng 4 tốt? Bạn bè”?
Đống Chì đối: -Tát tai nè! Khoe khoang?
Tan hoang 16 chì, vàng*
“Láng giềng” nghỉ hụ rình rang? Ngán liền!
“Lâu dài hợp tác” xỏ xiên
“Tương lai toàn diện”? Cường quyền đàn anh!
Tay sai hướng tới Ba Đình?
-Đàn em, “ổn định” công trình Việt gian!

Ý Nga, 17-5-2014
*Những chữ đậm: nói lái và biếm
*VC truyên truyền: “Tình hữu nghị Việt Trung “đời đời bền vững” với phương châm 16 chữ
vàng: Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai và tinh
thần 4 tốt: "Láng giềng tốt, Bạn bè tốt, Đồng chí tốt, Đối tác tốt".
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CHÂN ANH DỪNG
NHƯNG DANH THƠM TỨ HƯỚNG
*
Thành kính tri ân những Chiến Sĩ QL VNCH
đã hy sinh một phần thân thể trên chiến trường
để bảo vệ miền Nam Việt Nam.

*
Đầu gối bị trúng mìn
Làm sao anh bay nhảy
Khi miếng miễng vẫn ghìm
Từ đốt xương đầu gối?
*
Anh chỉ huy rất giỏi
Lại tham mưu đa tài*
Luôn tìm tòi, học hỏi
Ra trận chẳng thua ai!
Em vẫn luôn kính nhớ
Những vóc dáng hình hài
Đã vì dân một thuở
Quàng trách nhiệm trên vai.
Gương Anh sáng rực rỡ
Luôn oai hùng khó phai
Thơ em tự nhắc nhở:
Noi gương anh miệt mài!

Ý Nga, 19-4-2014
*Chữ của ngưới lính Trịnh Khóa Tứ, khóa 18 Võ Bị Đà Lạt: “Chỉ huy giỏi, tham mưu tài, tham nhũng dở”
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HỒI HƯƠNG
Ca-dao một khúc ru buồn
Võng đưa, lời đọng, lệ tuôn thơ vần
Gom bao câu nói bình-dân
Theo con tuổi lớn vẫn gần lời ru.
Mẹ hiền, hiền đến thiên thu
Con trong sóng dữ, mộng du tay mềm
Ngọt-ngào giọng Mẹ êm-đềm
Thương con, Mẹ thức bao đêm ru hời:
“À ơi...” đem hết vào đời
“À ơi... con Mẹ…” bao lời yêu thương
Đuờng đời dẫu lạc tứ phương
Một phương con vẫn nhớ đường trở lui.

Ý Nga, 28.2.2003
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PHÂN LY
Ba cười, giọng đã thương quen
Con mừng Ba khỏe, lạc quan, yêu đời
Nghe Ba kể chuyện: “Răng ơi!
Ráp vào làm đẹp, tháo rời khi ăn
Vào nhà hàng? Thật khó khăn!
Cứ cháo mà húp, khoẻ răng, khỏe… người”
Ôi chao! Buồn quá cõi đời
Ba già, Má yếu, con thời bệnh luôn
Gác điện thoại, lệ con tuôn
Theo câu thơ ướt, đau nguồn phân ly.
Con xa quá, làm được chi?
Ai săn sóc Má, nấu gì dâng Ba?

Ý Nga, 19.12.2002
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THƠ BA, THƠ CON
Ba hứa gửi thơ cho con
Con trông đến nỗi mỏi mòn mắt luôn
Ba hứa, không gửi, con buồn
Còn dăm hôm nữa lên khuôn, sách chờ.
Hai thế hệ, một niềm mơ
In chung thi tập, thắt nơ làm quà
Mai sau con cũng tuổi già
Đem khoe cháu chắt: con, Ba gieo vần.
Cái-Dễ-Thương đã một lần
Thơ Nội, thơ Ngoại đã gần dì, cô

Ý Nga, 19.12.2002
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NHẮC… NHAU
“Nga à! Đội nón đi nghe!
Lỡ mưa, lỡ nắng còn che được đầu.”
*
Má ơi! Con nhớ mãi câu
Dặn dò con trẻ, âm lâu ngân dài
Bây giờ mưa nắng ướt vai
Tự con, con nhớ chẳng ai nhắc giùm.
Tuổi già lưng Má lom khom
Nhớ con Má khóc, vòng ôm con thèm
Đất trời luân chuyển ngày đêm
Chữ thương, chữ hiếu đời thêm ưu phiền.
Má đau con chẳng ngủ yên
Gọi xa thăm Má, lời khuyên nghe buồn:
“Má thương! Nhớ uống thuốc luôn
Nắng mưa bất chợt…” Lệ tuôn nửa chừng!

Ý Nga, 5.1.2003
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TIẾNG VỌNG
*

Thành kính tưởng niệm những thuyền nhân VN đã bỏ mình trên biển Đông
*

Đêm mơ đường vượt biển nhà
Vẹt từng lau-lách lửa ma chập-chờn
Bóng đêm con nén căm-hờn
Chưa đi đã nhớ, mai hơn được gì?
Tự-do rồi sẽ cần chi?
Vừa vào mộng đã… sinh ly gia-đình.
Buồn vương mắt Mẹ tội tình
Thương con đứt ruột cũng đành chia xa.
Từng cơn sóng vỗ, thuyền va
Con rơi giọt lệ, quê Cha giã-từ
Vẫy tay, mộng của thực hư?
Mà nghe mắt ướt, mà như lạnh người.
Biển, sông, sóng nước trùng khơi
Vỗ từ biển Mẹ sang trời tạm cư.

Ý Nga, 4.1.2002
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CHIA BUỒN, GÓP VUI
Anh vui quá? Em góp thêm chút nhé!
Khi anh buồn, em chia sẻ bớt nghe?
Nghĩa phu thê chia sớt, góp thêm nè
Dẫu già, trẻ vẫn tràn trề hạnh phúc!

Á Nghi, 23-12-2012
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GIÓ ƠI GIÓ!
Hương em theo gió tìm chàng,
Mượn mây thay áo cho nàng trắng thêm,
Để em dừng gót son mềm,
Được nghe ai nói êm đềm lời thương.
Áo dài trắng sắc khiêm nhường
Kiêu căng bướm tưởng lạ thường dễ quen
Guốc quê chân chất đất phèn
Khua quen, khua lạ hương sen cửa thiền.
Cho chàng đừng tưởng em tiên
Chỉ đơn giản dáng dịu hiền nữ sinh.
Á Nghi, 16-12-2012

HỒNG HƯƠNG
Bữa cơm tối anh dọn bàn tình tứ
Nến thơm lừng, lãng mạn nhạc du dương
Bất bình thường em hưởng một dễ thương
Anh đòi thưởng: -Phi thường công nấu nướng!
Em cười ngượng, thẹn thùng pha sung sướng
Mạch yêu thương hợp xướng đập bất thường
Vẫn chưa tường sao ấm cúng Hồng Hương?
Anh độ lượng: -Thương người Em Thần Tượng!

Á Nghi, 3-5-2014
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EM DUY NHẤT
Nơi bướm đậu thường lắm hoa, nhiều quả,
Trời bao la, thong thả ngắm gần xa
Hương quyện hoa, mùi thơm tỏa hiền hòa
Trong vạn đóa, em mượt mà duy nhất!

Á Nghi
23-12-2012
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CÓ VẺ ĐƯỜNG ĐƯỢC
Trời vẫn mọc hàng ngày nơi thường lệ
Em cận kề, vẫn như thể hương quê
Nghĩa phu thê còn gốc rễ sau hè
Mai cuối bể, vẫn trăm bề an phận.

Á Nghi, 26-12-2012

*Covid 19: dịch viêm phổi wuhan
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HƯƠNG TÓC NGOẠI!
Tem nhàn nhã những lá trầu, ngắm nghía
Ngoại thấy gì trên chiếc lá Quê Cha?
Mà càng xa, cháu càng nhớ quê Nhà
Nhớ thương quá! Mời thơ thay trầu vậy!
Bao sinh tố đã vào thơ tĩnh tọa
Tẩm bổ thơ cho óng ả mượt mà
Cho lóng la, lóng lánh ánh trăng ngà
Đem hòa nhã nhẩn nha mời thiên hạ.
Bao dinh dưỡng như nắng xuyên khe lá,
Bóng tre già mát hoài dạ người xa,
Nhớ thiết tha những êm ả hiền hòa,
Hương tóc Ngoại: chanh nhà, luôn thơm ngát!
Ý Nga, 2-3-2014
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ĐÊM CỦA NGOẠI.
Đêm quê giăng chiếu, bỏ mùng
Ngắm trăng, trăng khuyết, lòng chùng thương quê
Bà têm trầu, ông thuốc rê
Thuốc phèn chậm lửa*, ông kê đốt hoài.
Âm hòa nhóc nhách trầu nhai
Đơn sơ mộc mạc phên cài chờ mai
Tàu dừa lạch xạch êm tai
Chuột kêu rộn vách ru ai giấc nồng.

Ý Nga,
Bolsa, California, 26-11-2013.
*Thuốc bị ẩm ướt.
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NGÀN THU VĨNH BIỆT.
*

Thành kính chia buồn cùng gia đình bác NGUYỄN HỮU PHÚ.
*

Cháu rời nước sang xứ người du học
Tuổi hai mươi phơi phới mộng xuân thì
Học gì rồi đời cũng đẹp cách chi
Nếu không mất vì một Người Sơ Ý.
Thu vừa chớm, vận đã xui tử khí
Mùa thu này nhà buồn bã lễ nghi
Thu phân ly, thu xót cháu ra đi
Kinh đưa tiễn lụy bi toàn gia tộc.
Thu tang tóc, kinh cầu siêu cùng đọc
Bao nụ hồng, bao lệ mặn, khói hương
Cầu Phật Trời chăm sóc cháu mến thương
Đời một hướng, hãy về phương Cực Lạc!
Hưởng phúc lạc cùng bao nguời mệnh thác
(Vì rủi ro khi luân lạc xứ người
Những cháu con Hồng Lạc khắp muôn nơi
Đã mệnh bạc từ quê hương tan tác.)
Thu man mác bao lòng người tan nát
Tuổi hai mươi, bi đát vòng nhân sinh
Ai cũng thương! Cầu: SIÊU THOÁT HƯƠNG LINH!
Thương chúc cháu: GIẤC NGÀN THU YÊN NGHỈ.
Thế Vinh-Ý Nga, 20-10-2013.
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MƯA HỘI AN
Tàu lá chuối đong đưa yểu điệu
Mưa đầu mùa hớn hở mơn man
Nụ sen vui nhoẻn tươi hàm tiếu
Ôi đẹp quá mưa chiều Hội An!

Ý Nga, 7-3-2014
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SẦU.
Tiên cảnh đường lên duy một lối
Mai già ai biết trôi về đâu?
Đường về nguồn cội đợi bao lâu?
Cơn bệnh hoài ôm trong mệt mỏi.
Ý Nga, 10-12-2013.
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“CẢI THIỆN”, TÍCH ÁC:

CÁN BỘ CÓ BẠN!
Phong bì: chạy chức, hợp đồng
Hoa hồng? Bông cất! Bất công đại “tài”!
Lương thu khai thật? Thật… khai!
Đầu tư, bồi dưỡng? Cân đai hột xoàn.
Chạy quyền? Tham nhũng xếp hàng
“Thi đua” chạy việc? Xênh xang bạc tiền!
Lộng hành cấp dưới, cấp trên
“Bôi trơn” hối lộ? Uy quyền kiểu ăn:
Ăn nguyên, bớt xén nhập nhằng,
Ăn trên, ăn bẩn, lương tăng dài dài.
Tăng luơng, thưởng xếp hoài hoài
Toàn đồng… chí cả! Ra oai đống… chì.
Bao nhiêu lương “lậu” kể chi
Chỉ đồng lương “thật” đủ uy xây nhà?
Quỷ chung*? Trích thưởng đảng “ta”.
Thi đua ăn chận mới ra … “đại đồng”!
Cán bộ toàn có “Bạn …Hồng”*!

Ý Nga, 28-9-2013.
*Chữ đậm: nói lái & biếm.
* “Cải thiện”: chữ của vc > tìm thêm cho bữa ăn.
*Quỹ Chung: quỹ chung của nhân viên
*Bạn Hồng = đảng viên.
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TOÀN ĐẢNG LÊN ĐỒNG.
Giết dân vô tội,
Tăng thêm hận thù
Kẻ thù lù lù
Ai tha thứ đảng?
*
Thầy Mo xá bên bàn thờ Ma Xó*
Miệng dương gian tán phét chuyện “thiên đàng”*
Bày giối gian, quờ quạng, miệng huênh hoang
Đã gàn, dở còn gỡ, dàn, hát hiếc.
Đảng mãi miết nhắn, răn đe, mắng nhiếc
Dùng tà quyền hát xiệc, diễn liên miên
Bày oan khiên lên bàn tiệc, tuyên truyền
Tê liệt! Cực! Dân tôi kìa: lực kiệt!
Đảng biết giật, một kỳ công bất diệt!

Ý Nga, 28-3-2013.
*Những chữ in đậm: nói lái
*”Thiên đường” của xã hội chủ nghĩa.
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“GIAO LƯU VĂN HÓA”?
HAO GIÁ LĂN, DU !
*

Việt gian, Việt Cộng, Việt kiều?
Diệt! Van kiệt giọng! Kiệt Diều Đứt Dây!
Dứt đây, dẹp đó! Chúng mày
Hết còn đường sống, hết bày giao lưu!
“Giao lưu văn hóa” nai, cừu
Tiếp tay giặc đỏ trơn tru lọc lừa
Lăn tròn, du lịch, ba hoa,
Lăn, chào, du hý: kẻ ra, người vào!

Ý Nga, 22-5-2014
*Chữ đậm: nói lái và biếm
“Giao lưu văn hóa” > hao giá lăn du
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SỰ ĐÃ RỒI?
XÃ HỘI XỔI, HẠ!
Hết nhượng bộ này, lắm “Bộ”: nhượng khác
Con cháu Karl Max sao mà rõ ngu?
“Hữu nghị anh em” trở thành kẻ thù
Chủ nghĩa “Xổi, Hạ” đại đồng ăn cướp!
Ý Nga,

8-9-2013.

*Bộ nào của đảng csVN cũng đều bị Tàu Cộng mua chuộc cả
*Chũ nghĩa xã hội > nói lái: Xổi, Hạ = từ thượng tầng đến hạ tầng kiến trúc đều như 1
thứ ăn xổi và hạ thấp nhân phẩm con người xuống tận đáy vực của sa đọa và đói nghèo.
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“TIẾN NHANH, TIẾN MẠNH, TIẾN”

VỮNG CHẾT!
“Khẩn trương” đi ngủ chốn nao?
Khưỡng chân chúi nhủi, nơi nào trốn chui?
Tại sao giặc tiến, đảng lùi
Buông xuôi từ độ hóa giòi Việt gian?
“Khẩn trương” toàn giống khưỡng chân!
Ý Nga, 23-5-2014
*Chữ đậm: nói lái và biếm.
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TIẾT KIỆM VẢI
Sáng chủ nhật sao mà lười chạy bộ
Chỉ tập eo cho thon thả áo dài
Giữ hình hài đừng… tốn vải, để Ai
Lời thân ái khen hoài câu: “Trẻ mãi!”
Á Nghi**6.1.2013

- 92 -

CHỮ TÌNH
ĐỪNG RỚT NHÉ EM!
Tình vô sự, không ung thư truyền nhiễm
Bầu bán hoài vẫn lưu nhiệm trong tim
Ai săn tìm, tình quý hiếm nằm im
Qua nguy hiểm, tình càng thêm kiều diễm!
Á Nghi**26-12-2012
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SAO MÀ KỲ!
Em ngự trị kiêu kỳ như không khí
Chẳng tinh vi nhưng yêu quý vô cùng
Chẳng lạ lùng, cứ nhàn hạ, ung dung
Hưởng ân sủng: niềm nhớ nhung thao túng.
Á Nghi**7-1-2013
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AI CŨNG ƯỚC
Ai cũng ước có người thương thông cảm,
Cùng quan tâm, sưởi ấm lúc giá băng
Không kiêu căng, ngay thẳng, thật công bằng
Chia cay đắng, góp ngọt bùi hào sảng.
Á Nghi, 7-1-2013
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NẾM VỊ ĐẮNG CAY
*

Viết cho hai em MD
*

Những muỗng mật thơm ngọt ngào như thế
Mà chén chè ra đắng xé tâm can?
Những nồng nàn say đắm của trần gian
Đâu lãng mạn đã ngút ngàn trân quý?
Á Nghi, 7-1-2013
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TÌNH NHƯ TRĂNG NON.
Đưa em dạo phố mùa thu
Trăng thu còn khuyết, ảo hư nhìn mình
Mà đôi mắt liếc vẫn tình,
Mà đôi môi ướt vẫn trình được nhau.

Đan tay, đôi mắt chẳng chau
Nụ cười trên ấy như cau với trầu
Thiên nhiên tất cả đứng hầu
Đôi tình nhân trẻ làm giàu trăng non!

Á Nghi, 25-11-2013.
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TRĂNG KHUYẾT VÌ TRĂNG CƯỜI.
Vầng trăng khuyết nửa treo ngang
Em nhìn như thể khoe khoang nụ cười
Gặp anh, đỏ mặt rạng ngời
Thì ra vui cảnh vì… Người Ấy tươi!
Á Nghi, 23-11-2013.
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ĐÓN TRĂNG
Tay đan tay một kiếp này
Kiếp sau chẳng biết Trời bày ta sao?
Thì xin đón bóng trăng vào
Soi cho hạnh phúc ngọt ngào tăng thêm.
Á Nghi**31-8-2013.
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ĐI TRẠI MỘT MÌNH
Trăng khuyết, trại đêm sáng ngọt ngào
Em ngồi đếm thử mấy vì sao?
Trăng như nửa núp trong mờ ảo
Kiêu ngạo nửa nào, đẹp biết bao!

Ý Nga, 6-9-2015
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TRĂNG THÁNG NÀY
Sân phủ tuyết, điểm lung linh ánh bạc
Đêm không đen mà vàng rực ánh trăng
Thông rộn ràng hòa trong gió kiêu căng
Sao rực sáng vờn chị hằng duyên dáng.

Ý Nga, 27-11-2012.
- 101 -

- 102 -

MỒ KÊ?
Buổi dạy nào Ý Nga cũng dành giờ cho các em đặt câu hỏi, và đây là 1 trong những câu hỏi “khó”. Xin
chia sẻ cùng quý Thầy Cô đang giảng dạy tại các trường Việt Ngữ ở hải ngoại nhé

“Mồ kê là ướt hở Cô?”
Ôi chao em hỏi nghe ngô nghê! Nào:
Chữ ni Việt hóa từ Tàu,
Hay từ Âu, Mỹ, tận đâu… Google?
Mồ kê? Tự điển kề mô?
Đúng là trò cốc đầu khô bất ngờ
Tìm hoài, cô hóa ngây thơ
Sao nghe chữ nghĩa lửng lơ? Sách nào?
“Mẹ la: Con quá ồn ào,
Tóc tai lem luốc. Ối dào! Mồ hôi
Mồ kê ướt cả áo rồi
Con hư đến thế thì thôi Tý à!”

*
Ôi chao tiếng Việt mượt mà!
Kê mồ ai tưởng tượng ra mô kề?

Ý Nga, 17.10.2020
*Chữ đậm: nói lái và biếm.
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TOÁN DỄ, NẾU EM KHÉO TÍNH
Tặng Thiếu Sinh Hướng Đạo: Vinh

Họ thi đậu thì “Vinh quy bái tổ”
Em rớt rồi? Tổ phải bái: quy Vinh!
Vinh thông minh phải lượng định tình hình
Tính bán kính, hệ phương trình… học kỹ!

Ý Nga, 17.10.2020
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Các em ôn lại
những bài CHÍNH TẢ đã học
trong đường link đính kèm và tô vàng bên dưới nhé:
https://www.flickr.com/photos/132135602@N08/albums/72157707868273874
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https://www.facebook.com/YNGACANADA

Kính mời đọc thêm những sáng tác khác của tác giả tại:
http://www.vietnamvanhien.org/YNga.html

www.vietnamvanhien.net
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