TẬP 10 – 71 Bài
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Thơ Mục
1- Từ Khi Cộng Vào Nam

2- Hỏi Ai?

4- Đảng “Ta” Của Bọn Tà

4- Độc Lập Chổ Nào?

5- Lửa Năn Nỉ - Em Gọi Mời

6- Hãy Thức Dậy Anh Ơi

7- Thương Dì

8- Vô Thần Cũng Không Thoát Luật Nhân Quả

9- Nhân Dân Là Gì?

10- 41 Năm Biệt Xứ

12- Làm Ăn GIan Manh!

13- Không Thể So Sánh Giữa Cộng Hòa Và Cộng Sản

14- Giữ Giùm Con Nụ Hôn

15- Cộng Nào Cũng Dẹp

16- Cách Chức

17- Ai Tin Tàu Cộng?

18- Chính Hay Tà

19- Người Tốt Kẻ Xấu

20- Nhục

21- Nhông Nhông Bị Cấy “Sinh Tử Phù”

11- Anh Làm Gương

22- Bẩn: Rửa Không Sạch Thì Sao? 23- Lật Đổ Hay Không?

24- Sốt?

25- Thiên Đường Đỏ

26- Cưng Chiều

27- Thương

28- Anh Hư Quá Nha

29- Hẹn Hò Thời Cộng Nô

30- Sao Mà Ngây Thơ

31- Sao?

32- Thảo Nào!

33- Thân Ái Bắt Tay Trái

34- Mặt Nước Hồ Vui

35- Hy Vọng

36- Em Cao Cơ, Anh Không Cứng Cựa

37- Theo Tà Áo Mới

38- Người Ta –Ngườ Tà

39- Đợi Đã Đời

40- Em Đừng “Coi” Mắt Ai?

41- Chấm Điểm Thiên Vị

42- Bải – Bãi - Bẩy - Bảy…

43- Chữa Bệnh …

44- Nẻo

45- Thất Thểu

46- Thuộc Làu

47- Lẽo Đẽo

48- Chật Chội

49- Chẻ Ra

50- Chặt Chẽ

51- Con Người

52- Chục 14-12

53- Chiên – Chuyên

54- Ưng…

55- Bàn Quan – Quang

56- Giữ Gìn - Giấu Giếm

57- Bàn – Bàng

58- Phản – Phảng

59- Rảy – Rẩy – Rẫy

60- Mọc –Mộc , Đổ - Đỗ

61- Chiếu Rách Mà Thơm

62- Hùng Sử Lưu Danh

63- Xin Mời Bạn Ly Cà Phê Chống Cộng

64- Ai Ngụy?

65- Độc Lập Đã Đập Lộc

66- Lấy Gì Mà So Sánh?

67- Chưa Kịp Chào Nhau

68- Thưa “Tổng Thống “

69- Chia Chữ

70- Chẳng Chi Lạ

71- Đầu Ai Bù, Ai Nhức?
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TỪ KHI CỘNG VÀO NAM
Bốn lăm năm, một nỗi buồn
Nỗi dân khốn khổ, nỗi nguồn cội đau!
Bên này tỵ nạn nhắc nhau:
Bên kia Việt Cộng rước vào sài lang!
Cộng Hòa thắng giặc vẻ vang
Ấy thua, ấy thắng rõ ràng cả ra:
Bên nào lạy lục hiến Nhà,
Gây bao thảm cảnh xót xa chia lìa?
Vì đâu nước mắt đầm đìa?
Vì đâu nên nỗi mộ bia chết chùm?
●
Người đi dẫu được thoát cùm
Chẳng quên người ở: tối um đường cùng!
Ý Nga, 18.4.2020
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ĐẢNG “TA” CỦA BỌN TÀ!
Trong thời gian thử thách
Lộ rõ ai đá vàng
Cơm dân là cấp bách
Đảng chẳng lo cưu mang.
Quen ăn cướp sung sướng
Đảng gian vốn tầm thường
Không no say ngất ngưởng
Cờ đỏ dại gì dương!
Nơi trội thu khấm khá
Mới có mặt đảng ma
Đã thối hoăng cặn bã
Chưa rõ đảng “ta” tà?
Ý Nga, 18.4.2020
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LỬA NĂN NỈ, EM GỌI MỜI
Đem người khôn vô “tẩy não”
Đưa thằng ngu ra dạy đời
Kẻ soạn bài là đứa dốt
Bày bánh vẽ dạy dân xơi.
Đảng thờ ơ, vô ý thức
Nên quê hương rách tả tơi
Mẹ Việt chờ ngày quật khởi
Gọi “Con ơi!” Thảm đất trời!
●
Dốc phải lên: cao vời vợi
Lửa năn nỉ, em gọi mời!
Đường cứ đi, ta tiến tới
Hơi đâu nghe Cộng vẽ vời!
Phải bắt kịp cùng thế giới
Chỉ vô tâm mới rong chơi!
Bốn lăm năm Mẹ vẫn đợi
Chuyền lửa tiếp Chị Em ơi!

Ý Nga, 23.4.2020
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HÃY THỨC DẬY ANH ƠI!
Anh chẳng đọc lời buồn của em nữa,
Thơ nhắc hoài chuyện gác Cửa Nhà Nam:
Đảng đánh, đàm? Giặc phương Bắc tham lam.
Thật thê thảm, lam nham không lối thoát!

Ý Nga, 23.4.2020
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VÔ THẦN CŨNG KHÔNG THOÁT
LUẬT NHÂN QUẢ!
Từ một vị trí nghi phạm
Cộng muốn trở thành anh hùng
Hí trường hí hửng, thong dong
Tưởng thi ơn, chờ cầu báo?
Làm gì nhân ái Tàu Cộng
Ngăn dịch ai cũng lao đao,
Chống dịch tức tưởi nghẹn ngào
Chúng còn mưu tính thủ lợi!
Ai hại bệnh nhân khó thở,
Ai phải tri ân cậy nhờ?
Mà nay ca cẩm ầu ơ:
“Hổ trợ nhiều máy thở. Cho!”
Những bộ xét nghiệm “ban tặng”
Đã không hữu ích được gì
Tội đồ gieo dịch muốn chi
Mà đem bán buôn đồ giả?
Người ta cận kề cái chết
Còn nỡ làm điều bất nhân
Lẽ nào cả bọn vô thần
Thưa Trời, đều thoát nhân quả?
Ý Nga, 23.4.2020
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LÀM ĂN GIAN MANH?
ẦM! LĂN!
*
Nghe bạn kể chuyện sau khi ly dị người chồng nhẹ dạ đã đánh phá Cộng Đồng.

*

Ả ỏn ẻn: “I love you” ngả giá:
“Theo em về, tha hồ sống xa hoa
Ăn, ở không, anh sẽ hưởng đến già
Chỉ cần dạ mỗi khi em ra lệnh.
Lệnh ở bển*: họ sai đâu phải đến
Biểu làm gì chỉ việc chạy cho nhanh
Anh làm ăn, tính toán chán chẳng thành
Chuyện vặt vãnh, loanh quanh làm sao khá?”
Trò lơi lả, tiền xòe, pha lệnh lạ:
“Hội Đoàn này đâm bị thóc, xẻ ba
Cộng Đồng kia thọc bị gạo hết đà!
Cứ chụp mũ đỏ, hồng cho tan nát”
●
Được vài tháng “làm ăn” hơi “phát đạt”
Lệnh ầm ầm, lăn tứ hướng gian manh
Chúng bắt đầu tiếm đoạt ghế, mang danh
Xây trên cát lắm lâu đài chóng vánh!
Trò ranh mãnh, ghế tưa vành khứa mạnh
Lại giả danh: trà trộn kẻ thừa hành,
Chức: giật giành, đánh phá người đấu tranh
Chàng hối hận ôm xú danh trốn biệt!

Ý Nga, 25.4.2020
*Bển: bên ấy
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*XEM THÊM:
Việt Cộng pháo kích đạn cối 82mm vào trường tiểu học Cai Lậy, tỉnh Định Tường, Tiền Giang lúc 2g55 trưa,
ngày 9.3.1974, đúng ngay lúc các em đang trong giờ ra chơi, giết chết 32 em và làm bị thương hơn 70 em.
VIDEO 2 phút của phóng viên chiến trường:
www.youtube.com/watch?v=o5MIEAQIk0M
https://vietnamsaigon75.blogspot.com/2013/02/viet-cong-phao-kich-truong-tieu-hoc-cai.html
https://dongsongcu.wordpress.com/2017/09/05/viet-cong-phao-kich-o-truong-tieu-hoc-cai-lay/
https://vietnamdanden.blogspot.com/2017/12/viet-cong-phao-kich-truong-tieu-hoc-cai.html
https://hodong-anpha.blogspot.com/2015/12/vc-tham-sat-tai-cai-lay.html
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GIỮ GIÙM CON NỤ HÔN
Mơ mơ hồn trẻ thăm nhà
Mẹ ra tận ngõ, cho hoa sứ quàng
Hồ hồ* hương tỏa cả làng
Hư hư thực thực cờ vàng Mẹ thêu.
Mịn màng áo lụa màu rêu
Con nâng cao, Mẹ nhẹ hều tấm thân
Ôm hôn Từ Mẫu rất gần
Mà nghe xa… tít…! Thuyền nhân não nề!

Nợ nần quá lớn Đất Quê
Tâm con lạm phát cơn mê: trở về,
Vụng về, rời rạc, ủ ê
Trời thương: khéo léo kéo lê cận kề,
Để con kết nối “Giữ lề!”
Dẫu cho “giấy rách” tứ bề vẫn yêu!

Yêu Quê, yêu Mẹ, yêu nhiều…
Một mai hết giặc: búa, rìu, liềm chôn,
Con về! Mẹ nhớ chờ, hôn
Đứa con lưu lạc của thôn xóm nghèo.

Ý Nga, 25.4.2020
*Hồ: dường như, hầu như, gần như.
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CỘNG NÀO CŨNG DẸP!
Ngậm cay Cộng hỡi Cộng hề
Hán sai, nuốt đắng, trổ nghề Việt gian
Cõi riêng vạn trạng hân hoan
Đỏ chung Hán tặc xóa tan muôn hình.
Minh huồn* nằm đó: Minh “mình”
Hay Minh-của-giặc bày binh nằm vùng?
Nị hay ngộ lúc khôn cùng?
Khi nguy cấp, lộ nhị trùng cài sang.
Bất thần gián điệp hai mang
Ghế ngồi trên trốc dát vàng đỏ sao
Cộng Tàu, Cộng Việt: Cộng nào
Tụ về đông đảo? Đồng bào đã hay!
Cộng kia gieo dịch* bầy nhầy
Tên bay, đạn lạc: Cộng này múa may
(Cầu dân ta hưởng lộc dày
Trưng Vương phù hộ: binh bày phúc cao!)
●
Vùng lên dẹp Cộng anh hào!
Xóa điều ác, lấy máu đào đấu tranh;
Đem tài sức, tự do giành
Ấm no, độc lập mới nhanh trở về!

Ý Nga, 25.4.2020

- 16 -

CÁCH CHỨC
Cách làm của các quan chức:
Ăn cướp: làm Tổng Thanh Tra,
Càng hối lộ càng “cảnh cáo”,
“Tinh thần vô sản” rườm rà.
Mua chức, chúng thiếu gì cách
Toàn ô (dù) đỏ gian ngoa
Chuyên môn bóp cổ, bẻ họng
Ăn trên, ngồi trốc dân ta.
Trách ai thì cứ việc trách
Đảng viên trách “chức” bao giờ?
(Cách chức xin đừng nói lái
Kẻo ra… hôi thối bất ngờ!)
Ý Nga, 27.4.2020
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AI TIN TÀU CỘNG?
“Tính hiệu quả của việc phòng, kiểm soát
Lấy con người…” (nhiều lắm) “làm trung tâm”
“Ưu việt cao của chế độ” gông cùm
Đã cho thấy “đủ” và “đầy triết lý”*.
“Lý” nhảm nhí trơ lỳ trò đảng… trị
Hãy nói đi, đảng hành quyết định kỳ:
Trong một năm, mấy băng đạn thực thi?
Nhiều hơn cả sổ ghi toàn thế giới!*
Tay nhuốm máu của người dân vô tội,
Tay cầm dao lấy nội tạng bán rao.
Chuyện lớn lao, tàn bạo, ai thét gào?
Chính tổ chức nhân quyền đã báo cáo*
●
Tháng Tư buồn, thấy biết bao thảm não
Thương đồng bào hận giặc Hán nhao nhao
Chiếm trước, sau, trên, dưới đã ồn ào
Sang vấy máu: ra vào, ai kiểm soát?

Ý Nga, 27.4.2020
*Thư của Lãnh Sự quán Tàu Cộng tại Úc gửi báo Daily Telegraph News của
Úc:
“Tính hiệu quả việc phòng chống và kiểm soát đại dịch của Trung Quốc đã cho thấy đầy đủ triết lý:
lấy con người làm trung tâm của đảng Cộng Sản Trung Quốc và tính ưu việt cao của chế độ Trung
Quốc”.
*Báo Daily Telegraph News, Úc trả lời:
“Năm 2018, tổ chức nhân quyền AMNESTY INTERNATIONAL báo cáo rằng Tàu Cộng: “hành
quyết người dân nhiều hơn toàn bộ số vụ hành quyết trên thế giới cộng lại”
Xin hãy nói cho chúng tôi biết thêm về “triết lý lấy con người làm trung tâm”: triết lý ấy cần bao
nhiêu băng đạn?
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CHÍNH HAY TÀ?
Giống đỏ được mùa khấm khá
“Thu hoạch” vụ nào cũng qua
Càng “chính chuyên” càng hữu sản*,
“Trồng người” trổ toàn ác ma!
Cán bộ của đảng tham nhũng
Nhờ có đàn anh “bôi trơn”,
“Sửa sai”, tạm hoãn chức vụ,
Rồi lại thuyên chuyển cao hơn!
Làm gì có chuyện sa thải
Mà tác hại quỹ chi tiêu!
“Thiên đường” đảng đang đi đến:
Đỏ Bong Bóng đua Hồng Diều!

Ý Nga, 27.4.2020
*Hữu sản: phản nghĩa với vô sản.
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NHỤC!
Chúng bu bám váy một bà
Lẳng lơ dụ dỗ. Quên Nhà đang nguy!
Buông gươm, súng, kiếm, đao, chùy…
Cúi đầu chờ Cộng phát huy chương “hồng”:
Một đống!
Ý Nga, 27.4.2020
- 20 -
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BẨN: RỬA KHÔNG
SẠCH THÌ SAO?
Dân than việt Cộng ăn bẩn,
Giết người, cướp của, hung hăng.
Không ác không phải cộng sản!
Nói như vậy để thấy rằng:
Phải quăng!
Ý Nga, 29.4.2020

LẬT ĐỔ HAY KHÔNG?
Điều tra viên lại liên can tội phạm
Tên nào cũng đỏ tấm thẻ đảng viên
Được đẩy đi những vị trí ăn tiền
Tha hồ giết người trung trực, thẳng thắn:
Than phiền?
Ý Nga, 29.4.2020
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SỐT?
*
Việt gian khen văn công VC: “Chân dài gây sốt!”
*

Cái gì cũng “gây sốt”
Chắc đổ bệnh cả Nhà?
Mất nước không thảng thốt
Toàn bàn chuyện xướng ca.
Ăn chơi thời hăng hái
Cường điệu, chữ điếc tai
Mai Nhà thôi tồn tại
Lại xường xám ngoại lai!
Phen này đi bán thuốc
Chắc mau giàu lắm đây?
Thuốc không cần trị “sốt”
Trị tận gốc bọn này!

Ý Nga, 29.4.2020
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“THIÊN ĐƯỜNG” ĐỎ
“Thiên đường” bự như… sân “rồng” lăng “bác”
Thời “thái bình” đạt đến… đỉnh-U-Minh,
Phải gác, canh thật hậu hĩnh, linh đình
Vẫn xoàng xĩnh, loanh quanh toàn tà khí.
Kinh!

Ý Nga, 29.4.2020
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THƯƠNG
*
Cho Mình yêu dấu
*

Mưa thưa thớt mà lòng thương dày đặc
Gió đầu xuân ào vào ngõ dày vò
Anh đi làm, vượt cơn gió, co ro
Trời lại trở, gió trái chiều đáng sợ!
Á Nghi, 2.5.2020
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HẸN HÒ THỜI CỘNG NÔ
-Anh là nhân viên điện lực
Hay sao, mà vừa chạm tay
Là tim em đập quá mức
Nghe nóng bừng cả mặt mày?
Cơn nóng lại thêm trầm trọng
Khi anh ấp úng lòng vòng
Hẹn hò bằng lời ấm giọng:
-Lòng anh tha thiết mỏi mong
Nhưng để cho thời tiết tính
Mong mai nắng đẹp muôn phương
Không ai biểu tình, tuyệt thực,
“Côn” an không đóng đoạn đường.
Lửa giúp chuyền theo lý tưởng
Chúng mình phải nhớ noi gương
Cố sống sao cho không ngượng
Rồi ra tình sẽ tỏ tường./.

Á Nghi, 2.5.2020
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SAO?
*
Tặng những người con gái Việt phải lao nô xứ người để giúp đỡ gia đình.
*

Ngôi sao đang ở trên trời!
Anh cầm quả táo mà mời được sao?
Không gian yên tĩnh ngọt ngào
Hỏi chi câu khó, lớn lao, ồn ào?
Cảnh nhà “thiếu trước, hụt sau”
Em là trưởng nữ, trốn sầu đi đâu?
Ước ao báo hiếu phần nào
Tri ơn dưỡng dục, công lao sinh thành.
Nhà gì bếp núc lạnh tanh
Đói meo, tụi nhỏ quẩn quanh bất bình
Em nghe đau đớn tim mình
Mẹ Cha thua kẻ cùng đinh anh à!

Từ nay là Đóa Hoa xa
Xin anh ở lại giữ Nhà giùm nha!
Biên cương mở, giặc tràn qua
Mai em trở lại biết mà cậy ai?

Á Nghi
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THẢO NÀO!
Ông níu kéo lắm “mèo”, khoe lưỡi dẻo:
Nàng tình đầu, tình giữa, tình tiếp theo
Đầu, tai, nheo*… tròng tréo lắm ngoằn ngoèo
Cứ xiên xẹo nên… người yêu cũng mất!
Á Nghi, 5.5.2020

*Nheo: loài cá nước ngọt, không vảy, có nhớt

THÂN ÁI BẮT TAY TRÁI
*
Tặng quý Trưởng đã thương nhau và cưới nhau từ gia đình HƯỚNG ĐẠO (SCOUT)
*

Khoảnh khắc ngắn mà tương tư mấy bữa
Trưa, sáng, chiều cứ ngơ ngẩn đũa cơm
Anh hùng rơm nhát thỏ, chân muốn tìm
Bụng hỏi dạ: gặp rồi làm sao nữa?
Bạn mấy đứa, đứa nào cũng như ngựa
Cứ thảo nguyên mà rong ruổi thong dong
Anh một mình, chữ: cân, đếm, đo, đong…
Viết rồi xé, giấy cả chồng dần mỏng.
Hết lóng ngóng ngồi đồng đong đưa võng,
Lại nhớ mong, đêm thức làm khổ ngày
Dạy các em vượt sông, suối, đầm, lầy…
Thương biết mấy! Tim say hoài lửa trại!
Rồi hết… dại: một ngày chìa tay trái
Bắt bàn tay mềm mại đến ngất ngây
Hóa thơ ngây, hai trưởng học lấp đầy
Tình “thân ái” cùng lên đèo, vượt ải./.
Á Nghi, 5.5.2020
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MẶT NƯỚC HỒ VUI
*

Tặng quý Trưởng cùng sinh hoạt Hướng Đạo với người phối ngẫu.
*

Anh lia hòn đá mấy lần
Nhảy tưng những cú ngắn, dần… dần… nông
Đá bay xuyên thẳng, vun vồng
Hãm dần tốc độ, người trông trầm trồ.
Nhờ ma sát lực, đùa nô
Cùng tầng khí quyển nhấp nhô cảnh chiều.
Nhìn em, nháy mắt, anh yêu
Môi cười rạng rỡ mục tiêu cầu hòa.
Hồ vui theo Trưởng-Sắp-Già
Em vui theo Trưởng, Người Ta trẻ trò
Đá bay về tận đáy hồ
Đôi mình cũng mãi đóng đô Đáy Tình./.

Á Nghi, 5.5.2020

HY VỌNG
Ôi! Con bé ngày xưa hay nhõng nhẽo
Bây giờ thành cô gái mượt như nhung
Anh cầu Trời em chưa hề có chồng
Vẫn nhõng nhẽo, đừng cháu con đàn đống./.

Á Nghi, 5.5.2020
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THEO TÀ ÁO MỚI
Thương cô bé vuốt ve tà áo mới
Hoa rụt rè e ấp nụ non khoe
Áo của em gói ghém cả mùa hè,
Hay xuân, hạ mà lòng anh mở hội?
Tà gần gũi mà tim tôi rắc rối
Chân bồi hồi tôi đeo đuổi theo đuôi
Gay go rồi! Tim loạn nhịp kỳ khôi
Áo em mới, tôi dài… đuôi lạc lối.
Á Nghi, 9.5.2020
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NGƯỜI TA NGƯỜI TÀ
Chỉ chạm ánh mắt lệch lạc
Mà nhột nhạt đến bất ngờ
Phải cô đưa tình liếc mắt?
Khoe đùi, khoe ngực nhởn nhơ!
Đang yên, y nguyên, lành lặn
Dây dưa thứ ấy làm gì
Cho đêm thức dài, ngày ngắn?
Mà tôi tự hỏi làm chi?
Hỏi, là tự mình giải đáp
Gái lả lơi? Nhường họ nhìn!
Tôi ngại đương đầu thử thách
Tội cô, bữa nay không… hên.
Thà chọn người không xinh xắn
Nhưng rất đoan trang, hiền hòa!
Ánh mắt đong đầy chớt nhả?
Đụng vào tan hoang cửa nhà!
Đôi mắt sao mà kinh quá!
Tôi xin nhường lại người ta
Cha dạy lời hay biết mấy:
“Gái lẳng lơ? Nhường người… tà!”

Á Nghi, 9.5.2020
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EM ĐỪNG “COI” MẮT AI?
*
Thơ Á Nghi,
Nhạc: NGUYỄN HỮU TÂN (18.2.2020)
Youtube Nam Phong (Sent: Sat, Mar 7, 2020 8:40 pm)
https://youtu.be/7tHW6JuBsSI
*
Tặng em một đóa hoa hồng
Em xem có thể lấy… chồng được chưa?
Mỗi ngày em mỗi dễ… ưa
Vô phương cứu chữa, đổ thừa ai đây?
Em nhìn trời, má hây hây;
Bên này anh cứ ngắm mây, mơ hoài!
Ai mong mình, Bậu nhớ Ai?
Nào đâu khờ dại: cả hai thương… trời?
Em ơi! Rất rắc rối rồi!
Nắng chiều anh nhớ, mây trôi em buồn
Chuốc sầu, bộ tính đi buôn?
Cứ ôm mộng mãi chuồn chuồn nó… khinh!
Trai làng lui tới rập rình
Anh đau… tim quá! Chuyện mình tính nhanh!
Mỗi lần nghe chuyện phong phanh
Tim anh lại đập tinh ranh xập xình.
Mạng ai nấy tính một mình,
Mạnh ai nấy… tính: thưa trình Mẹ Cha
Em mau... “tính” lẹ đi nha!
Ầu ơ hát mãi khó ra duyên tình.
Á Nghi, 13.2.2020
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CHẤM ĐIỂM THIÊN VỊ
Ghé thăm, để lại nụ cười
Em là cô bạn của người em tôi
(Em tôi chỉ rắc rối thôi)
Nhưng Em đẹp lạ: tóc, môi, mắt huyền!
Câu nào nói, cũng trổ duyên
Làm tôi cứ kể huyên thiên chuyện đời
Kể quên ngó đất, nhìn trời
Em vòi thêm, cũng vâng lời rất ngoan.
Quên luôn thằng bạn hay than:
“Em tao gàn bướng nghênh ngang nhất làng!”
Bạn tôi: anh cả của nàng
(Cớ sao nó cũng làng nhàng, thường thôi?)

Á Nghi, 9.5.2020
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Thương về các em Hướng Đạo Sinh và học trò lớp Việt Ngữ.

BẢI, BÃI, BẢY, BẨY, BẪY
Hỏi ai thứ bảy chẳng vui
Không cần đi học, được vùi gối chăn!
●
Ba dùng đòn bẩy nạy sân
Đứng hoài ngoài nắng, tay chân đen dòn
Má đưa nón, nước chanh ngon.
Ba khen mát quá, hỏi: -Còn mấy ly?
●
Chị Hai bẫy sáo ly kỳ
Chim non bé tí, chưa đi được nhiều.
Sáo run lẩy bẩy sáng chiều
Chị che kín mái, tưng tiu hơn vàng!
●
Anh Ba bóng bảy tằn mằn
Tóc tai bóng loáng; áo, khăn thăm nàng
Thế nào mái tóc ra đàng
Đám ruồi đứng đậu, làng quàng té ngay!
●
Bô hô bải hải suốt ngày
Em Năm hỏi Sáu: sáng mai ra đường
Bày binh trận, bãi chiến trường
Đánh xem ai ngã, huân chương ai nhiều?

Ý Nga, 13.5.2020
*Bảy: sau số 6, trước số 5 > 7 nổi, 3 chìm
*Bóng bảy. MẸO NHỚ: ruồi đậu đứng: dấu hỏi
*Bẩy: -Xeo lên, nạy lên, làm cho vật cao lên bằng cần câu, bằng đòn bẩy hoặc
dùng đà từ dưới.
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*Bẫy: -Cạm để lừa, bẫy: chim, chuột; -Gài, đặt, mắc, vướng bẫy;
*Cạm bẫy, chênh lệch.
*MẸO NHỚ: -Chưa đi, hay nằm: dấu ngã;
-Che kín mái: bẫy có đội nón, dấu “ớ” ^
*Nẩy lên, run lên > run bây bẩy, run lẩy bẩy.
*Đường bẩy hầy, giậm bẩy cả sân.
*Bải: bải hoải, chối bai bải; bô hô, bải hải.
*Bãi: -Chỗ rộng và dài, bãi: biển, bùn, cát, cỏ, cốt trầu, chiến truờng, mìn, sa
mạc, tha ma;
-Ngưng, thôi, nghỉ, bãi: binh, bỏ, chợ, công, chiến, chức, học, khoá,
miễn, nại, thị, truờng;
-Bãi buôi, bợm bãi, bừa bãi.

Thương về các em Hướng Đạo Sinh và học
trò lớp Việt Ngữ

Đa tạ quý Độc Giả & quý Trưởng đã chuyển cho các lớp Việt ngữ!
Kính nhờ Quý Vị cùng quý Trưởng chuyển giùm tiếp cho các em
nhé.
Xin góp ý về mọi sự sai sót của tác giả. Cám ơn Quý Vị!
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MẸO NHỚ:
1-Nhớ từng cặp thơ lục bát cho 1 hay 2 chữ trước, khi đã thuộc rồi,
các em sẽ học đến cặp lục bát khác, như vậy mỗi khi phải viết 1 chữ nào thì câu thơ sẽ hiện
lên nhắc nhở.

MẸO NHỚ 2: Bác sĩ CHỮA bệnh viết chữ VN theo hàng ngang nên CHỮA
dấu ngã.
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*Nong là vật dụng hình tròn,lòng nông, giống cái nia nhưng to hơn, dùng để phơi lúa thóc,
nuôi tằm.
MẸO NHỚ:
1-Nhớ từng cặp thơ lục bát cho 1 hay 2 chữ trước, khi đã thuộc rồi, các em sẽ học đến cặp
lục bát khác, như vậy mỗi khi phải viết 1 chữ nào thì câu thơ sẽ hiện lên nhắc nhở.
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2-Chật chội: Chữ CHẬT có đội mũ ^ như chữ CHỘI, “CHỒNG” trong câu thơ.
*Chật (dấu nặng, tận cùng bằng “t”): trái với hẹp, rộng > Chật hẹp, chật ních, chật vật.
*Chẻ: tách ra theo chiều dọc, chẻ: củi, lạt, nan, rau muống, tre.
MẸO NHỚ: Nằm không thể chẻ được mà phải ngồi hoặc đứng, nên CHẺ CỦI dấu hỏi.
*Chắc lưỡi (dấu sắc, tận cùng bằng “c”): chắc chắn, chắc lép, săn chắc, Tục ngữ: “Ăn
lấy chắc, mặc lấy bền”
*Chặt: chém mạnh cho đứt.
MẸO NHỚ:
-CHẮC với tận cùng bằng “c” từ chữ “tròn” trong câu thơ.
-Chặt chẽ (CHẼ, LƯỠI > “chớ ngồi” thì nằm: dấu ngã) trong câu thơ.
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Đa tạ quý Độc Giả & quý Trưởng đã chuyển cho các lớp Việt ngữ!
Kính nhờ Quý Vị cùng quý Trưởng chuyển giùm tiếp cho các em nhé.
Xin góp ý về mọi sự sai sót của tác giả. Cám ơn Quý Vị!

Thương về các em Hướng Đạo Sinh và học trò lớp Việt Ngữ
MẸO NHỚ:
1-Nhớ từng cặp thơ lục bát cho 1 hay 2 chữ trước, khi đã thuộc rồi,
các em sẽ học đến cặp lục bát khác, như vậy mỗi khi phải viết 1 chữ nào thì câu thơ sẽ hiện
lên nhắc nhở.
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Thương về các em Hướng Đạo Sinh và học trò lớp Việt Ngữ

Đa tạ quý Độc Giả & quý Trưởng đã chuyển cho các lớp Việt ngữ!
Kính nhờ Quý Vị cùng quý Trưởng chuyển giùm tiếp cho các em nhé.
Xin góp ý về mọi sự sai sót của tác giả qua email: yngacalgary@aol.com. Cám
ơn Quý Vị!
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MẸO NHỚ:
1-Nhớ từng cặp thơ lục bát cho 1 hay 2 chữ trước, khi đã thuộc rồi,
các em sẽ học đến cặp lục bát khác, như vậy mỗi khi phải viết 1 chữ
nào thì câu thơ sẽ hiện lên nhắc nhở.
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MẸO NHỚ:
1-Nhớ từng cặp thơ lục bát cho 1 hay 2 chữ trước, khi đã thuộc rồi, các em
sẽ học đến cặp lục bát khác,
như vậy mỗi khi phải viết 1 chữ nào thì câu thơ sẽ hiện lên nhắc nhở.
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CHIẾU RÁCH MÀ THƠM!
*
Thân tặng quý Văn, Thi Hữu gốc nhà binh ở Ý Đại Lợi, Canada và châu Âu.

*
Không tập luyện binh mã
Nói chi chiến với hòa?
Chẳng rèn đúc khí giới,
Họ toàn khoe “chiếu hoa”!
Ông gầm gừ bực bội,
Bà lóng ngóng, lơ ngơ
Xúm giành cho được chỗ
Chiếu-vàng-sao-đỏ-cờ.
●
Mình ngồi chung Chiếu Rách
Những đêm dài Tháng Tư
Tuyệt thực, đêm không ngủ
Tuần không ăn, lừ đừ.
Chia nhau bao nhận định,
Phân tích điều lo toan,
Dự phòng ngăn trắc trở
Giúp chuyển lửa an toàn.
Đầy chông gai sầu não
Bốn mươi năm đi cùng
Thủy chung một hoài bão
Vui buồn vẫn chia chung.
Ý Nga, 4.6.2020
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XIN MỜI BẠN LY CÀ PHÊ
CHỐNG CỘNG
*
Thân tặng Tuổi Trẻ VN.
*
Xin mời Bạn ly cà phê buổi tối
Uống cùng tôi, mình chia sẻ thầm thì
Đã làm gì cho công lý? Ích chi:
Chẳng lập chí tuổi xuân thì PHÙ ĐỔNG?
Nấu bằng nước HÁT GIANG trong, uy dũng,
Cà phê rang với LỜI HỊCH DƯỚI CỜ,
Rồi đem xay cùng những CHIẾN ĐẤU THƠ,
Đun từ Lửa Đấu Tranh TRẦN BÌNH TRỌNG.
Xin mời Bạn ly cà phê chống Cộng
Bên lửa hồng, lời bất dũng quyết KHÔNG!
Trước gia vong KHÔNG tuyệt vọng nãn lòng
Cộng Tàu, Việt? Cộng nào ta cũng chống!
Vì dân tộc, Non Sông chọn đường sống
Phải tâm đồng mà hành động Chị, Anh
Tuổi thanh niên nhiệt huyết, chết cũng đành.
Có bản lãnh thực hành, đừng tránh né!
Xin mời Bạn ly cà phê tuổi trẻ
Pha vụng về, xin huynh, muội đừng chê
Chút cà phê Ý, nhiều mật Đất Quê
Không đường, sữa nhưng thơm lừng hương vị.
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Khắp thế giới ta đi, tìm tri kỷ
Làm gì đây trước “ma quỷ” hồng kỳ,
Để cứu nguy, hỡi chí sĩ, nam nhi?
Cùng suy nghĩ, hỡi nữ nhi CHÍNH TRỰC!
Xin mời Bạn chia cùng dân tủi nhục
Hãy cùng tôi thao thức trọn đêm này
Ừ! Đêm nay, sẽ lấy đêm làm ngày
Từ Móng Cái, Phú Bài, Vinh, Yên Bái…
Từng bươn chải: Huế, Sài Gòn… không ngại:
Từ Đồng Nai, Quảng Ngãi, Huế, Lào Cai,
Cùng Gia Lai, Đại Ngãi tới Đồng Xoài…
Từng khẳng khái chờ ngày sang trang sử.
Xin mời Bạn nhâm nhi từng ngụm, thử
Có đắng như TRANG SỬ NHỤC THÁNG TƯ?
Có mặn như bao dòng lệ chảy dư?
Nhòa huyết sử một Việt Nam cam chịu.
Tôi mời Bạn hương tuyệt thơm: HOÀNG DIỆU,
BÙI THỊ XUÂN, NGUYỄN TRÃI, NGUYỄN TRI
PHƯƠNG,
NGUYỄN PHI KHANH, LÊ LỢI, HỊCH CẦN VƯƠNG,
LÝ THƯỜNG KIỆT, DẠ TRẠCH VƯƠNG*, TRƯNG,
TRIỆU
Mời Bạn uống cùng tôi, dù bận bịu
Ta phải LIỀU mới cứu nỗi Quê Cha,
Ta phải LIỀU cho bao triệu dân ta,
“Máu phải đổ, HOA TỰ DO mới nở”*
TRẦN QUỐC TOẢN với trái cam phẫn nộ
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Người bồng con: PHÙNG THỊ CHÍNH* cam go,
Tay cầm gươm đôn đốc lính, dặn dò
Ôi nhi nữ! Khí phách LIỀU ngời sáng!
HOÀNG HOA THÁM, AN DƯƠNG VƯƠNG, CAO
THẮNG,
TÔ HIẾN THÀNH, ĐINH CÔNG TRÁNG, HUYỀN TRÂN,
ĐẶNG DUNG, ĐINH BỘ LĨNH, TỐNG DUY TÂN,
TRẦN HƯNG ĐẠO, LÊ LAI, TRẦN NHẬT DUẬT,
Thấm lòng đất, máu anh hùng bất khuất
Công mở mang, giữ đất, quý vô ngần!
Cùng nằm gai, nếm mật, gương tiền nhân
Không khuất tất, tri và hành hiệp nhất!
TRẦN QUANG DIỆU, LÊ CHÂN, NGUYỄN THIỆN
THUẬT,
PHAN ĐÌNH PHÙNG, NGUYỄN HUỆ, thêm PHẠM
BÀNH,
NGUYỄN HOÀNG, LÊ VĂN DUYỆT, LÊ ĐẠI HÀNH,
NGUYỄN TRUNG TRỰC, YẾT KIÊU, PHẠM NGŨ
LÃO…
Bao xương máu, gương anh hào dạy bảo
Cớ làm sao giặc vênh váo tràn vào?
Cớ làm sao dân nuốt hận nghẹn ngào?
Đảng lếu láo góp thêm vào tàn bạo!

*
Tôi mời Bạn, chúng ta cùng đàm đạo
Phải làm sao vùng dậy? Phải thế nào?
Biết cà phê quá đắng, chẳng ngọt ngào
Nhưng cường bạo phải thay bằng CHÍNH ĐẠO?
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Đêm tỉnh táo mình bàn nhau: xông xáo
Nào binh thư, nào chiến lược thấp cao
Nào gian lao khởi nghĩa, bao phong trào
Xin mời Bạn vung giùm THANH GƯƠM BÁU!
Ý Nga, 19-9-2013.
(Nhuận sắc 6.5.2020)
*“Máu phải đổ, HOA TỰ DO mới nở” > Lời của NGUYỄN THÁI HỌC.
*TRIỆU QUANG PHỤC còn được xưng là DẠ TRẠCH VƯƠNG (VUA ĐẦM LẦY > Đầm Dạ
Trạch có nhiều rắn, yếu tố chính gây trở ngại cho các cuộc tấn công của giặc).
*PHÙNG THỊ CHÍNH là 1 nữ tướng thời Hai Bà Trưng. Tương truyền bà vừa sanh xong đã dẫn
quân đánh giặc, 1 tay bồng con, 1 tay cầm kiếm đôn đốc quân sĩ tiến lên.
*Trần Quang Diệu 1760-1802 là một trong Tây Sơn thất hổ của nhà Tây Sơn. Ông cùng với vợ là nữ
tướng Bùi thị Xuân đã cố sức chiến đấu để bảo vệ vương triều."
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ĐỘC LẬP ĐÃ ĐẬP… LỘC*.
*

Cảm tác nhân đọc Đọc “Mũ Đỏ” số 68, tháng 6-2013.
*

Lắm người chờ đợi phép màu
Hiện ra, hóa giải nỗi đau dân mình
Như hoàng hôn đợi bình minh
Giữa điêu linh, đợi hồi sinh thái bình
Cộng Tàu vào, đã linh đình
Người Chờ nằm… đợi, kiêu “binh” càng mừng!
Ý Nga, 8-9-2013.
*Độc lập > nói lái: đập lộc

TRANG FACEBOOK CỦA Ý NGA:
https://www.facebook.com/YNGACANADA
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THƯA “TỔNG THỐNG”
*

Kính tặng những người vợ lính VNCH luôn hăng say góp lửa cùng chồng.
*

Anh chưa hề giải ngũ
Cũng không cựu quân nhân
Quân đội bị bức tử
Nên góp Lửa vẫn cần!
*
Anh trở thành “Tổng Thống”
Thứ tư, của riêng em
(Xếp hàng sau Ba Má
Và cô giáo hom hem).
Nhớ mở đường, chỉ lối
Rạng ngời tấm gương soi
Cho em được học hỏi
Luôn yêu thương giống nòi!
Tâm phải hướng về cội
Chớ trùm chăn ngủ vùi
Phải biết thương Sông Núi,
Không được quyền buông xuôi!
*
Cờ vàng sẽ phất phới
“Tận nhân lực”* anh ơi!
Mai mình ra tro bụi?
Biết đâu trẻ reo vui!
Á Nghi, 6.6.2020
"Tận nhân lực, Tri thiên mệnh": làm hết tâm sức của mình thì mới mong được việc. Thành công hay
không còn phụ thuộc vào mệnh trời
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CHẲNG CHI LẠ!
*

Tặng những người Lính VNCH đã không thể đi đến hôn nhân với những mối tình đầu trong thời chinh chiến
*

Đây còn rón rén, rụt rè
Chữ chưa dám viết, ngại e trăm bề.
E dè nửa chợ, nửa quê
Gặp nhau: nửa ở, nửa về lạ ghê!
Nâng niu trân quý, ủ ê
Lính không dạm hỏi ước thề tương lai?
Bao giờ mai mối hẵng hay!
Con trai khi khác, lúc này. Tin ai?
Lính đừng mơ giữa ban ngày
Đây thay đổi? Đó đổi thay, lạ gì!
*
Phép không, tiền chẳng, chí nguy
Lấy chi hỏi cưới cấp kỳ? Trừ phi
Anh em chiến hữu chịu chi
Giúp mình một chút lễ nghi, tri tình?
Lính nghèo, ai cũng thất kinh
Lương không vào túi mỏng manh để dành
Con bồng, con ẳm, vợ hành
Lấy đâu dư dả? Anh đành mồ côi!

Á Nghi, 6.6.2020

- 75 -

Trang Facebook Á Nghi
https://www.facebook.com/YNGACANADA

Kính mời đọc thêm thơ của tác giả tại:
http://www.vietnamvanhien.org/YNga.html [<= bấm vào]

www.vietnamvanhien.org
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