THƠ Ý NGA

Tập 11 – 87 Bài
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Thư Mục

1- Chẵn Chòi Rồi
2- Vợ Lính Mà Anh!
3- Hương Mãi Còn Lưu
4- Anh Làm Toán
5- Kẻ Nhớ Hoài Người Đãng Trí
6- Thủy Quân Lục Chiến
7- Rõ Thua!
8- Tình Huynh Đệ Chi Binh
9- Đưa Nhau Vào Tử Lộ
10- An Lộc
11- Sao Em Thương Anh?
12- Thiên Thần Đã Bay
13- Anh Làm Hòa
14- Xếp Hạng (Truyện ngắn)
15- Nghĩa
16- Tứ Tuyệt Nhận Hoa 17- Giận Hoài Mệt Quá!
18- Chẳng Dám Cười
19- Quên Chuyện Phải-Nhớ Vì Cứ Nhớ Điều-Nên-Quên
20- Ngũ Ngôn Vui
21- Câu
22- Dải Dầu- Giải Giàu
23- Ngươi
24 Than –Thang
25- Xu
26- Đá Banh
27- Bạc
28- Kẹo
29- Đồng , Mi
30- Kén
31- Sâu Bọ
32- Ký Sinh Tìm Cộng Sinh
33- Nhạy Bén?
34- Đốt Tiền Thử Vàng
35- Buông!
36- Nhé Bé?
37- Áo Tình Đà Mục Nát 38- Hạnh Phúc Thật Đơn Giản
39- Chị Ơi Đừng Lụy Tình
40- Đào Mỏ Sida?
41- Trã Cá Diết Kho
42- Những Cháng Bay Bướm
43- Ảo Diệu
44- Sao Mà Thương Quá
45- Ai Kia Sao Mà
46- Mình À
47- Sắp Sẵn
48- Ngào Ngạt
49- Chiếc Áo Dài Xanh
50- Chẳng Dám Đùa
51- Oan Gì Mà Than?
52- Khích Người Lại Bị Người Khinh
53- Kiếm Ăn Vất Vã
54- Càng Ngày Càng Đơn Âm
55- Cứ Tưởng Bở
56- Tuổi Mình Cũng Sắp Sửa Thu
57- Bay Bướm
58- Đời Hạ Bạc
59- Hay Chăng Em?
60- Mấy Chục Triệu Dân
61- Hữu Nghị
62- Đọc Báo
63- Ngao Ngán
64- Dân Bầu! Đảng Chọn
65- Mùa Thu Rapallo
66- Trại Thu
67- Hình Như
68- Đếm Hoài
69-Thì Cứ Già –Thá Cớ Gì
70- Mừng Giọng Anh Còn Khỏe
71- Nhé Bé?
72- Tuổi Thơ Chẳng Tội Tình
73- Khôn Ra
74- Vẫn Là Thu Xa Nhà
75- Hồ
76- Giúp Trẻ
77- Bác Sĩ Nào Bằng Chị!
78- Ai Thi Nhân Việt?
79- Dân Nghèo Đóng Thuế Nuôi Ai? 80- Cỡ Nào Cũng Yếu
81- Đảng “Kiều Vận”?
82- Ngon Không Lành!
83- Hôm Nay Em Dùng Chay
84- Chả Ai Chịu Nhúc Nhích
85- Song Ca Cùng Thơ
86- Nhớ Nắng, Sao Mưa?
87-Rơm Nhiều Cũng Nặng./.
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VỢ LÍNH MÀ ANH!
*

Kính tặng những người vợ lính VNCH vẫn luôn sát cánh cùng chồng góp lửa.
*

Đàn ông giữ lửa hang cùng*
“Đần ông” ngõ hẻm: khùng khùng ăn chơi.
*
Thương Anh sáng chói vì đời,
Nhường ai chuốc rượu-xú-hơi, tối mù.
Ngõ không lửa, hẻm âm u
Hang bừng lửa, đố kẻ thù xâm lăng!
Đuốc Thiêng chuyền lửa siêng năng
Lính già còn lắm tài năng chưa dùng
(Khi xưa tài trí, trẻ trung
“Thiên Thần Sát Cộng” hào hùng hơn ai.)
Xin anh tận sức, chí trai
Từng vào lửa đạn miệt mài vì dân
Đấu tranh, xây dựng chỗ cần
Có em khích lệ tinh thần ngày đêm.
Á Nghi, 15.6.2020
*Hang cùng: trong bài ám chỉ quê hương đang trong tay bọn Việt Cộng, bị bưng bít không lối thoát.
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ANH LÀM TOÁN
*

Tặng những phi công QLVNCH lập gia đình muộn và anh chị T.H.
*

Đã đợi đến đầu bạc
Mà em còn ở đâu
Chưa chịu về làm dâu?
Thương anh toàn tính trật!
Bận thị sát mặt trận
Hay triển khai hành quân?
Em cần mấy phi tuần*
Đón rước về chung sống?
Trong đợi chờ mòn mỏi
Anh chuyển lửa miệt mài
Chẳng cần biết tương lai
Học toán hoài chưa giỏi!
Anh biết em vẫn đợi
Bao nhiêu năm truân chuyên,
Vượt nhục nhã, muộn phiền
Chỉ vì yêu lính chiến.
Hãy đương đầu thử thách
Sinh tử rất mỏng manh
Mình cùng nhau đồng hành
Gánh việc chung bá tánh.

Á Nghi, 15.6.2020
yngacalgary@aol.com
PHI TUẦN: section: một phi tuần của Không lực Việt Nam Cộng Hòa gồm từ 2 đến 3 phi
cơ do một sĩ quan chỉ huy.
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Ý Nga GIỚI THIỆU:
BÀI ĐỌC THÊM:
PHI CÔNG KHU TRỤC
https://vnchtoday.blogspot.com/2014/02/phi-cong-khu-truc.html
THIẾT GIÁP KỴ BINH
https://linhvnch.wordpress.com/thiet-giap-ky-binh-vnch/
ĐẠC SAN KỴ BINH
http://thietgiapbinhvnch.com/dacsankb.php
https://www.youtube.com/watch?v=YHXX79f0Giw
http://batkhuat.net/tl-qp-ch-hh-qlvnch.htm
https://qlvnch.wordpress.com/2013/05/13/quan-su-thiet-giap-ky-binh/
Kính mời quý Trưởng Hướng Đạo xem tem VNCH:
https://khoa28tvbqgvn.com/tem-thu-vnch/
https://sites.google.com/site/namkyluctinhorg/tac-gia-tac-pham/khong-ro-tacgia/bo-suu-tap-tem-viet-nam-cong-hoa-1951-1975
http://www.vietnamconghoa.us/hinhanh.htm
https://son-trung.blogspot.com/2012/02/tem-viet-nam-cong-hoa.html
http://www.phaobinhvnch.org/
Thủy quân lục chiếnQuân lực Việt Nam Cộng hòa
https://dongsongcu.wordpress.com/2016/05/14/binh-chung-thuy-quan-lucchien-qlvnch/
http://www.tqlcvn.org/chiensu/cs-bc-tqlc-vn.htm
http://www.tqlcvn.org/thovan/index.htm
https://nhayduwdc.org/st/hhqlvnch/hhtqlc/ndwdc_st_hhqlvnch_hhtqlc_2017
MAY06.htm
https://caybut2.blogspot.com/2018/02/le-hang-minh-trau-ien-truong-vathuy.html
https://sites.google.com/site/cqnucchau/l-on-147-thy-qun-lc-chin
http://tqlcvn.org/chiensu/cs-td2-tran-cothanh-72.htm
https://viteuu.blogspot.com/2013/05/thuy-quan-luc-chien-kich-chien-voicong.html
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http://chinhnghiavietnamconghoa.com/chien-doan-a-thuy-quan-luc-chientran-danh-phung-du-mu-xanh-hoang-tich-thong/
https://vnchtoday.blogspot.com/2014/10/trau-ien-va-co-van-mymuon-vanphai-noi.html
http://batkhuat.net/van-lucluong-dacnhiem-thuybo-hq-vnch.htm
Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam Vùng Thủ đô Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận
với những HUY HIỆU của QL VNCH được sưu tầm rất công phu:
http://nhayduwdc.org/st/hhqlvnch/hhkq/ndwdc_st_hhqlvnch_hhkqvnch_2013
JUL02.htm#HHKQ
http://nhayduwdc.org/st/hhqlvnch/hhkq/ndwdc_st_hhqlvnch_hhkqvnch_2013
JUL02.htm
http://nhayduwdc.org/index.htm
http://www.nhayduwdc.org/st/hhqlvnch/hhtg/ndwdc_st_hhqlvnch_hhbctg_20
13SEP02.htm
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XEM THÊM:
http://nhayduwdc.org/st/hhqlvnch/hhtqlc/ndwdc_st_hhqlvnch_hhtqlc_2017MAY06.htm
https://ca.images.search.yahoo.com/search/images?p=Huy+hi%E1%BB%87u+th%E1%B
B%A7y+qu%C3%A2n+l%E1%BB%A5c+chi%E1%BA%BFn+vnch&fr=mcafee&imgurl
=http%3A%2F%2Fwww.tqlcvn.org%2Fimages%2FhuyhieuSD%25202005.jpg#id=1&iurl=http%3A%2F%2Fwww.tqlcvn.org%2Fimages%2FhuyhieuSD%25202005.jpg&ac
tion=click
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RÕ THUA!
Lập lòe “Đại thắng mùa xuân”
Trăm bề xảo trá, bất nhân tụ về
Vào Nam cướp bóc no nê
Bao người yêu nước thảm thê chết tù
Bốn vùng chiến thuật, chiến khu
Bây giờ thường trú giặc thù ai lo?
Cộng Hòa, người lính cam go
Giữ từng tấc đất, lo cho cơ đồ.
Đại thua nhục nhã cháu Hồ
Trước sau cũng chỉ Cộng nô! Thắng gì?
Làm sao lấy lại dũng, uy
Lừng danh Quân Lực uy nghi Cộng Hòa?
●

Nam Quan mất bởi Cộng tà
Tại sao tràn giặc trong Nhà? Ai la?
Làm sao lấy lại Đất Cha
Tiền nhân đem máu xương ra giữ gìn?

Ý Nga, 19.6.2020
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*BÀI ĐỌC THÊM:
https://chieuanhquan.wordpress.com/2016/01/22/huynh-de-chi-binh-la-gi-do-anh-hai/
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ĐƯA NHAU VÀO TỬ LỘ!
Nhìn người “áo thụng vái nhau”
Quê hương chẳng thiết, mà đau nát lòng!
Hai tay “áo thụng” lòng thòng
Hai tay kẻ vái bên trong thế nào?
Khoe tay? Phải cố vung cao
Cao hơn vái lạy kép đào mới khen!
Em-thiên-tả vái anh-hèn
“Bi đông” khen cái “cà mèn” đỏ loe
Hồng hồng, đo đỏ cùng lòe
Hùa theo: “Nhất trí!” chung khoe nằm vùng.
Đồng tâm một cách lạ lùng
Tên-lừa-lọc, ả-mánh-mung: vào… tròng!
*
Quên mau than phận lưu vong,
Quên công Chiến Sĩ: Non Sông giữ gìn!
Giỏi gì Karl Marx, Lenin?
Hay gì Tàu, Cộng mà vin chặt vào?
Ngày xưa trốn lính sân sau
Mưu mô đem kể thao thao, xúm cười
Ôi chao là nhục lũ người
Bám theo tỵ nạn ăn chơi ngạo đời!
Ý Nga, 19.6.2020
*Bidon: bình đựng nước (tiếng Pháp), canteen of water (tiếng Anh)
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https://www.facebook.com/YNGACANADA
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THIÊN THẦN ĐÃ BAY!
Chị ngoan ngoãn, nói năng luôn từ tốn;
Anh cộc cằn, thô lỗ, thích lăng nhăng
Cứ sẵn sàng ăn thua đủ. Đằng đằng
Đem sát khí vào cả trăng sao sáng.
Tự bôi bẩn, ai phong thần, gây hấn
(Một nguyên nhân thiếu minh mẩn vô ngần!)
Tình chết dần, chẳng hối hận tu thân?
Quá kiêu mạn, “thiên thần” thôi lẩn quẩn.
Ai cứu vãn sức tàn còn sân hận
Chuyên rịt ràng lắm vật cản gian nan,
Thiếu nồng nàn, gia đạo chẳng bình an,
Còn mù quáng dữ dằn khi tức giận?

Á Nghi, 24.6.2020

- 16 -

- 17 -

XẾP HẠNG!
*
Truyện ngắn Á Nghi
*
Có một thời tan trường tôi đã nghĩ tôi yêu Người Ta hơn bất cứ thứ gì trên
đời này.
Chiều về nhà, thấy Má tôi mệt lả sau một ngày vất vả chạy gạo nuôi con
thời “Xã Hội Chủ Nghĩa” mà tôi không đem thêm được ký gạo nào về nhà,
tôi cho Người Ta xuống hạng II ngay lập tức.
Rồi ban đêm cả nhà húp cháo mà vẫn được Ba kèm thêm môn Toán, tôi liền
cho chàng xuống hạng III.
Qua tuần sau, khi chia những miếng cơm cháy dòn vàng có chút mỡ hành
xanh thơm lừng nước mắm cho 7 đứa em, thấy ánh mắt rạng rỡ vui mừng của
chúng nó, tôi liền tuần tự hạ chàng xuống hàng thứ XI
Và những nỗi niềm tự xếp hạng, tự chấm điểm, tự xếp ngôi, chàng-tội-nghiệp
cứ tụt dần đều xuống hàng thứ mấy mươi, sau Nội Ngoại và bà con dòng họ,
đến nỗi tôi không nhớ được con số La Mã nào, cho đến khi cuối tuần chàng
đến thăm, (để bị tra khảo, trước khi Ba quyết định có cho chàng ở “tù chung
thân” …. với tôi hay không?) thì chàng loi ngoi một cách chậm chạp lên
được vài nấc, sau những người chị bà con dễ ghét hay vài ông anh bà con đã
khó tính mà lại không dễ thương chút nào.
♥

Dạo ấy chỉ mới 19 tuổi mà tôi đã biết chàng không thể nào là người tôi
thương nhất đời.
Bây giờ tuổi đã lục thập, Ba đã lên thiên đàng, Má đang chống chọi với sự
già yếu bệnh tật của kiếp người: nhìn lại 40 năm “chung thân khổ sai”, tôi
chưa hề hối hận xếp chàng vào hàng thứ XI, nhưng tôi vẫn thương chàng ghê
lắm, hơn cả thương thân tôi nữa? Không biết chàng có thương tôi như vậy
không?
Chắc là không!
Thương làm sao được một người chưa biết đếm, đếm đủ bá quan hai họ mà
quên đếm bản thân mình.
Phải chi ngày ấy xếp chàng hạng nhì, sau tôi, trước khi bắt đầu liệt kê thêm
vào danh sách, thì bây giờ chắc Người Ta đã thương tôi nhiều hơn một chút
rồi. Ôi chao!

Á Nghi, 24.6.2020.
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Á Nghi chân thành cám ơn
Quý Báo Chí & Độc Giả đã giới thiệu thơ
https://www.facebook.com/YNGACANADA

Email:yngacalgary@aol.com

♥♥♥♥♥♥♥♥
- 19 -

GIẬN HOÀI MỆT QUÁ!
*

Chia sẻ với quý Chị Em thường than thở:
Trời sinh chỉ có phái nữ chúng mình mới hay hờn dỗi! (trừ vài đấng “nam nhi” chi chít… chí.)
*

Ai rảnh rỗi mà ngồi nghe soi mói?
Dẫu tuổi già thường bực bội săm soi
Xấu học đòi, ai cũng lánh! Lẻ loi!
Đã nam giới đừng nhỏ nhoi hờn dỗi.
Ý Nga, 29.6.2020
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QUÊN CHUYỆN-PHẢI-NHỚ
VÌ CỨ NHỚ ĐIỀU-NÊN-QUÊN
Truyện ngắn
Ý Nga
*

Chia sẻ với quý Anh Chị đã vào viện dưỡng lão.
*

T

ừ ngày người chồng qua lại với A Pương tình cũ và lui tới với A
Thí trường xưa, chị Hai đã dọn ra ở riêng cho yên thân.
Thân thì có yên thật, không lo sida, ếch nhái hay viêm phổi Wuhan chi
cả, nhưng hồn dường như đã bay đi tận đẩu đâu vì cứ quyện vào cái vòng
buồn bã nhớ những-điều-nên-quên kia. Chị làm việc gì cũng chẳng ra làm
sao. Ai đời lúc đi giặt đồ mới khám phá ra trong máy còn nguyên đồ đã giặt
từ… đời nào mà quên sấy, quên phơi!
Tinh thần mỗi ngày mỗi sa sút thấy rõ, nhan sắc tiều tụy hẳn đi, sức
khỏe cũng nhõng nhẽo đủ thứ: nào là tăng những cơn đau tim, suy tuyến giáp,
tăng nhức nửa đầu và thường bị sốt hơn, lại thoái hóa cột sống ở lưng, ở đầu
gối và đủ thứ linh tinh “cộng hưởng”. Cái gì cũng thoái hóa như tuột dốc xã
hội chủ nghĩa, chẳng thứ nào chịu tiến lên “thế giới tư bản dãy chết” cho chị
nhờ, trong khi thuốc uống vào thì thứ nọ tương tác với thứ kia, mà nguy nhất
là căn bệnh hay quên những điều-phải-nhớ. Không lẽ óc chị đã choáng hết
chỗ cho nỗi nhớ những điều-nên-quên rồi chăng?
Đã vậy, đứa con gái chị cưng hơn vàng ngọc, từ ngày lấy chồng, nó
như biến mất khỏi quả địa cầu này. Mỗi lần nhớ con quá, chị phải gọi lên
tận… mặt trăng mới được nghe con… khoe nhà đẹp, xe sang, chồng giàu.
Còn hôm nào không muốn làm phiền chị Hằng, chị Hai phải bơi xuống biển
Nhật, biển Ý, Úc mới được nhìn trộm con đang nhâm nhi rượu ngon, nhai
nhồm nhoàm cao lương mỹ vị trên các chuyến du thuyền (cruises) dài ngày
rong chơi đây đó với người chồng khác chủng tộc.
●

V

ậy mà một hôm, con gái tự nhiên té đau trong cơn mưa trước nhà
mẹ với hai cái valy dềnh dàng, cùng một đàn con mấy đứa và khóc như mưa:
- Má ơi! Con khổ quá!
Sao lại khổ một người luôn tự hào từng được bầu làm hoa khôi trong
mấy trường, lúc nào cũng ham trèo cao và luôn có đủ thứ lý do để cúp ngang
điện thoại của mẹ vì bận rộn… hôn chồng ấy?
Sau mấy ngày kể khổ, hoa hậu nhà ta cứ ở lỳ, ăn bám vào 500 Gia kim
tiền già mỗi tháng của mẹ, mải không rời. Chắc nàng tưởng mẹ mình giàu
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lắm, có biết đâu ba của cô đã thủ hết bao tiền bạc dành dụm tằn tiện mà mẹ
cô đã chung tay góp sức hơn 40 năm qua!
Mấy tháng sau, chị Hai đành quyết định khuyên công chúa đi tìm việc
làm và tự lo cho bản thân mà nuôi con chứ cứ nuông chìu mãi thế này thì cả
mẹ con, bà cháu sẽ cùng chết đói sớm thôi.
●

C

ả buổi sáng chị vừa tất bật dọn dẹp nhà cửa vừa nấu xôi, kho tiêu
mấy con cá và chăm chút nồi canh chua cho con gái. Đâu vào đó, bây giờ thì
chỉ chờ
cho thấm tháp hương vị là tắt bếp. Sợ quên, chị Hai ghi cẩn thận ra tờ giấy:
-11g15 thêm tiêu vào trã cá kho,
-11g30 tắt cả 2 nồi,
-11g45 kiểm soát chảo xôi, tắt lửa, lật xôi cháy ra dĩa.
-12g phi hành, trộn nước mắm sẵn cho tụi nhỏ về đói bụng là có quà
vặt nhấm nháp ngay
-Ăn cơm xong nhớ phơi quần áo ngoài nắng để tiệt trùng.
Vẫn còn sợ sẽ quên, chị vặn thêm 3 cái đồng hồ giới hạn giờ (timers)
trong 3 phòng cho nó reo nhắc chị sẽ tuần tự tắt bếp.
Chẳng biết hôm nay tụi nhỏ này đi mua sắm tận đâu mà cả ngày chưa
về?
Nhìn ra góc vườn, thấy cải bẹ xanh vươn cao sau cơn mưa xuân đang
mơn mởn khoe sắc mời gọi món bánh xèo mà chồng con chị luôn yêu thích,
chị bèn thong dong cắp rổ ra vườn hái cải non, rau húng, hẹ. Tiện tay nhổ bớt
cỏ dại, rửa sạch rau... Xong việc, cái lưng cũng bắt đầu mỏi nhừ nên chị Hai
ôm báo ra ghế xích đu ngồi nghỉ ngơi, ngắm nghía khóm hồng vàng đang
đơm đầy nụ và chờ những thực khách háu đói về.
Gió hiu hiu đưa hương hoa nhà hàng xóm sang thơm lừng cả góc vườn
làm chị thiếp đi một giấc ngon lành: hồn đưa về Sài gòn sau hơn 41 năm lưu
lạc tỵ nạn, lại còn được má đãi món bánh xèo và nghe ba đàn mandolin bên
cạnh 7 đứa em thật là hạnh phúc.
Lạ một điều là sao bánh xèo của má chị lại có mùi cá kho tiêu trộn lẫn
rau ôm, ngò gai, me chua, khóm chín? Mà sao chị Hai lại nhai bánh xèo với
xôi khét?
●

N

goại ơi! Ngoại à!
Tiếng mấy đứa cháu ở Canada gọi bà vang cả nhà làm chị phải để
chén nước mắm tỏi ớt thơm lừng chanh của mẹ lại Sài Gòn.
Tưởng sao, hóa ra chị quên… đọc, quên… nghe dù đã nhớ viết ra rõ
ràng để nhớ điều-sẽ-quên mà cuối cùng lại quên điều-đã-nhớ: tờ giấy ghi chú
và ba cái timers.
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Ôi cái tuổi thập lục sao mà…. cháy nhà như chơi!
Tội nghiệp chén tỏi phi hờn dỗi vì còn đâu canh chua mà bơi vào khoe
hương! Rổ hành lá vừa được hái xong cũng tủi thân chẳng còn cơ hội khoe
xanh trên miếng xôi xéo tôm khô dòn vàng thơm nước dừa.
Thương cho tỏi hành nhớ bổn phận nhưng tiếc là bà chủ nhà quên thừa
hành nên… hành thừa, tỏi dư. Ngược lại, đứa con gái hay hành tỏi mẹ, nhìn
mớ hổn độn tỏi, hành, cải, hẹ… chợt ôm hôn mẹ nồng nàn như cám ơn.
Tưởng là vì nó... không còn ai để hôn nữa, ai ngờ vừa bước vào nhà, chị Hai
lại có khách ngoại quốc: một cậu Canadian đang vòng tay xin phép chị được
đem vợ con về. Dĩ nhiên là chị bằng lòng và mừng cho con cháu một nhà ấm
êm trở lại! Nhưng cậu con rể còn lằng nhằng “xin” thêm “đặc ân” thứ hai:
-Mẹ cho phép con được đem luôn cả Ba về nhé?
Chị hơi ngạc nhiên với lòng tốt của rể, nhưng không hiểu sao nó phải
xin phép chị:
-Ba tụi bây muốn đi đâu thì cứ việc, có liên quan gì đến má nữa đâu
mà con phải xin phép?
-Dạ… đem Ba về nhà mà Má không cho thì đâu có được. Vợ con muốn
được săn sóc Má từ nay, còn con thì muốn bầu bạn với Ba hàng ngày vì Ba
sẽ về làm việc chung với con.
-Trời đất! Má làm sao có thể chứa tất cả các con cháu trong căn nhà
có một phòng ngủ này?
-Con và Ba đã chung nhau mua một cặp nhà song lập cạnh nhau, có
nhiều phòng ngủ lắm! Mấy tháng nay hai cha con đã sửa soạn đâu vào đó
tươm tất sẵn sàng rồi, chỉ chờ Má và vợ con dọn về nữa là xong. Những gì
Má và vợ con hiểu lầm chỉ là bóng gió thôi chứ hai cha con không có tới lui
hay lại qua với A Pa hay A Thí nào đâu Má.
Cô công chúa của chị cười bẽn lẽn:
-Mấy bữa nay ảnh nói không hề liên lạc lại với tình xưa, trường cũ mà
con cũng không tin đâu Má
-Không tin sao còn bày trò này?
-Thì có ba làm nhân chứng mà!
Anh Hai tự nhiên xuất hiện với giọng dõng dạc thế, rồi nói thêm:
-Anh cũng là nạn nhân như chồng nó. Tại anh không muốn vào viện
dưỡng lão sau này nên mới đồng ý về hợp tác làm ăn với rể như thế. Tụi nó
rất vui nếu được gần gũi chúng ta...
●

C

ũng may là hai mẹ con chị Hai cứ nhớ hoài điều-nên-quên chứ
không thì suốt đời sẽ không thể nào quên được chuyện-phải-nhớ này!
Vừa mới rời Sài Gòn còn quên mang theo cả chén nước mắm, bây giờ
lại phải vừa tiếp khách… ngoại quốc vừa nhìn vị khách… quen trong không
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khí đượm đủ thứ mùi quê hương khét lẹt làm chị Hai ngơ ngác. Vừa ngơ ngác
vừa bẽn lẽn như… con gái.
Chị cười thầm: phải chi mình bỏ tờ ghi chú hay một cái timer vào trong
túi áo thì mình đã… đẹp hơn khi tiếp khách… quý rồi!

Ý Nga, 29.6.2020

- 25 -

CÂU
Câu văn, câu cá, câu giờ
Mà em tả chuyện ỡm ờ tanh hôi?
Thời giờ như bóng câu trôi
Em không chăm học, mai rồi hỡi ôi.
Ham câu lạc bộ, chỉ chơi
“Ngựa non háu đá” suốt đời cũng câu*
Mẹ cha câu thúc, em rầu
Đánh nhau, vào khám ai sầu câu lưu?
Em câu nệ trẻ bụi đời:
Chén rau câu giật, lôi thôi phí đời.
Chim bồ câu thấy cũng cười
Lưỡi câu không có, trò lười câu chi?

Ý Nga, 13.7.2020
-Câu: loài ngựa tốt mà non (thời gian trôi qua rất mau: bóng câu qua cửa sổ)
-Cái móc sắt, thép cong có ngạnh dùng để câu cá, ếch, cua, chạch, rùa.v.v…
-Câu lạc bộ: hội của từng nhóm người có cùng một sở thích chung TD: thể thao, đua
xe.v.v…
-Rau câu: 1 loại rong biển màu trắng nấu chè thạch nước dừa
-Giữ, hãm, nề hà. TD: câu giờ, câu khách
-Câu lưu: vì có việc cần điều tra nên bị tạm giữ lại, Câu thúc: bị giam tù túng.
-Câu nệ, câu chấp: chấp nệ điều nhỏ mọn
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NGƯƠI
Bao nhiêu con mắt nhìn vào
Nhà ngươi còn dám hỗn hào? Con hư!
Trông gì có mắt như mù?
Kiếp sau Trời bắt đền bù: con ngươi
Tối tăm, khiếm thị kiếp người!
*
Làm con hiếu thảo vâng lời mẹ cha!
Ý Nga, 13.7.2020
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XU
Xu thời lắm kẻ ba xu
Tưởng mình vàng tấn, mỏ chu hù người
Khoe khoang lắm chuyện nực cười
Vàng không thấy lóe, tanh lời hào, xu!
Ý Nga, 13.7.2020
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BẠC
Ham tiền bạc, bạn bè bạc tình nghĩa
Lệ đầm đìa kẻ ở khóc người đi.
Ý Nga, 13.7.2020
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ĐỒNG, MI
“Họa mi, ai vẽ nên mi?
Trông mi mi đẹp, hót thì mi hay!”*
*
Cánh đồng trồng bắp, ngô, khoai
Tượng đồng: kim loại đỏ, loài hợp kim.
Nghìn đồng đâu phải dễ tìm
Mẹ cha vất vả nuôi em nên người.
Ý Nga, 13.7.2020
2 câu thơ đầu: Thơ Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu: “CHIM HỌA MI TRONG LỒNG” -trích
từ bài Hát Nói “HỌA MI” của Đức Hùng Sydney, Úc Châu, 24/05/2020
-Tượng đồng: có thể hoàn toàn bằng đồng hoặc có hợp kim pha lẫn
-Đồng: đơn vị tiền tệ của Việt Nam.
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Chúng ta cùng ôn lại những mẹo nhớ chính tả
khác trong "link" này nhé:
https://www.flickr.com/photos/132135602@N08/albums/72157707868273874
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KÝ SINH TÌM CỘNG SINH
Sống ăn hại, loài ký sinh lởn vởn
Mặt nhơn nhơn lời bỡn cợt, chập chờn
Láo lếu bàn chuyện “bình hải, trấn sơn”
Kết bè phái tìm cộng sinh phè phỡn.
Ý Nga, 1.7.2020
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ĐỐT TIỀN THỬ VÀNG
Ai đem xấp… giấy thử vàng
Cháy ra tro bụi, vàng càng sáng duyên
Dây chuyền vẫn cứ dây chuyền
Mỏng manh nhưng vẫn vàng! Tiền… giấy ơi!
Ý Nga, 1.7.2020
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ÁO TÌNH ĐÀ MỤC NÁT
*

Viết tặng M.
*

Cuộc tình vá nhíp đã lắm đường khâu
Lành lặn ở đâu mà như mạng nhện?
Chị khóc, anh cười với người tình mới
Đường đi không tới, chới với qua cầu.
Bao năm áo não chịu đựng gian lao
“Lấy” phải anh chồng tánh tình hung bạo,
Chộn rộn lắm đào, đủ thứ lếu láo
Ai “cho” mà “lấy” rồi nuốt nghẹn ngào?
Càng đi càng gió, leo núi thật cao
Ai bảo thông minh? Rõ ràng khờ khạo!
Đôi tay run run, đôi chân lảo đảo
Gió bay! Gió bay! Chị về phương nào?
Em thương chị lắm, nhưng biết làm sao?
Muốn lệ ngưng trào chị phải tỉnh táo
(Nhà tu cũng buông mới mong ngộ đạo)
Níu chi áo tình nát ngứu, bạc màu?

Á Nghi, 24.7.2020
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CHỊ ƠI ĐỪNG LỤY TÌNH
-“Tâm trí để đâu ấy?
Chị trách mình ngu ngơ
Phí phạm chưa từng thấy,
Sao chị quá dại khờ?”
-Hôm nay chị mới thấy
Ba chữ “mất thì giờ”
Trong email người ấy
Nên đem vào văn thơ.
-Chị đang làm chi vậy?
Thật nhếch nhác, xác xơ
Chữ… lại gần mới thấy
Khi ngã bệnh bơ phờ?
“Người Ta nói… hay quá
Luật sư luận vu vơ
Còn chị a… ha quấy!
Cứ nửa tin, nửa ngờ.
Luật sư mà nghĩ bậy
Làm thầy cãi cho ai?
Rõ thật tài là tài
Chị có nên luyến ái?”
*
-Ai chẳng từng khờ dại
Chị ơi! Đường còn dài
Giờ, khôn ngoan còn kịp
Hãy sống vì ngày mai!
Chị còn em thân ái.
Chăm sóc lại hình hài,
Yêu gì đừng yêu… quái,
Hãy nghĩ tới tương lai.
Chữ tình đà sâu đậm,
Nếu Thiên Hạ hiểu lầm
Mai sau sẽ suy gẫm
Khi giận đừng… song âm!
Á Nghi**24.7.2020
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ĐÀO MỎ SIDA?
Người ta “bắt cá hai tay”
Còn ông bắt gái mấy tay, lắm nàng?
Bà nào ông cũng chàng ràng
Tình: đầu, giữa, kế, dọc, ngang, tím, vàng…
Tình nhân ghi chép mấy trang:
Giàu sang: đào mỏ. Nghèo nàn: thí ân!
Vô vàn tính toán? Toàn tan!
Mỏ sâu, vàng bạc ngút ngàn vẫn than.
Chẳng đào than, mỏ toàn vàng
Vận sao đen đủi bò càng sida?*
Cả đời chỉ hại người ta
Bây giờ gần đất, tuổi già, người xa!
Oan gì mặc cả, kêu ca,
Bao nhiêu trinh nữ ngọc ngà kêu ai?
Á Nghi**24.7.2020
*SIDA (theo tiếng Pháp: Syndrome d'ImmunoDéficience Acquise), hay HIV, AIDS (tiếng
Anh: Human Immunodeficiency Virus infection / Acquired ImmunoDeficiency Syndrome) bệnh liệt
kháng (tê liệt khả năng đề kháng), virus tấn công và làm suy giảm hệ miễn dịch ở người.
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NGÀO NGẠT
Một sói-con-anh kể xấu thằng em sinh đôi với tôi:
-Nó chẳng biết tự lo cho bản thân mà còn gây ô nhiễm môi trường
nữa đó Trưởng
-Vậy sao em không giải thích cho em mình hiểu?
-Em la hoài mà nó hổng nghe, bao giờ rời phòng vệ sinh nó cũng để
lại mùi khai ngào ngạt.
Tôi bật cười với 2 chữ cuối và mau mau giảng cho sói con hiểu sự
khác biệt giữa NỒNG NẶC và NGÀO NGẠT ra làm sao. Thằng bé sóicon-em láu lỉnh:
-Ha… ha… ha! Chật lất rồi! [trật lất]
Tại ảnh… ngạt thở quá nên… nghe ngào ngạt luôn đó Trưởng!
Bây giờ anh nhớ chưa? Là “nồng nặc” mới đúng. Tối nay về, anh
nhớ đừng khen Má kho cá nồng nặc à nhen.

Ý Nga, 31.7.2020
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CHẲNG DÁM ĐÙA
Tuổi già dày kinh nghiệm,
Trí nhớ lại mỏng đi
Ông làm đâu quên đó,
Bà chẳng nhớ điều chi.

Tuổi trẻ thừa sức khỏe,
Thiếu vững chãi trăm bề

Kẻ vụng về, ngạo nghễ,
Người nhút nhát, rụt rè.
❉

Hoa nở rồi hoa héo
Tùy chịu đựng gió mưa,
Mà khoe: hương, đẹp, khéo
Cho lòng người ghét, ưa.

Người thọ bao nhiêu tuổi
Trường đời lắm thắng thua
Vượt qua bao nghịch cảnh
Là chuyện chẳng phải đùa!
Ý Nga, 31.7.2020
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OAN GÌ MÀ THAN?
*
Chia sẻ với quý Chị trong nước bị con dâu đuổi ra khỏi nhà
*

Khen ai mặt hoa, da phấn;
Chê mẹ bại liệt nửa thân
Bảo sao bà con nổi giận
Không ai thích mi đến gần.

Mi đi du lịch thế giới,
Ăn mặc hàng hiệu khoe giàu,
Ăn chơi nơi khó ai với
Bỏ lại mẹ già đớn đau.

Khoe chi tưng bừng nhảy nhót
Mua sắm Nam, Bắc, Tây, Đông
Đuổi mẹ khỏi nhà, có xót?
Nhẫn tâm ác với mẹ chồng!

Phải chi mà mi dốt nát
Hành xử như bọn vô thần
Đằng này học hành thành đạt
Sao hành xử quá bất nhân?

Ý Nga, 2.8.2020
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KHÍCH NGƯỜI
LẠI BỊ NGƯỜI KHINH
Vì chút danh hão xoàng xĩnh
Vô tâm, vụng tính, người khinh
Sau lần thượng đài thất bại
Rõ ra: dưới mức trung bình!

Ý Nga, 31.7.2020

KIẾM ĂN VẤT VẢ!
Người lười nằm đợi sung rụng
Ngủ, quên há miệng, dập môi;
Hôm nhớ lại than: -Ngộp thở!
Kiếm ăn tội nghiệp quá thôi!

Ý Nga, 31.7.2020
https://www.facebook.com/YNGACANADA
yngacalgary@aol.com
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CỨ TƯỞNG BỞ
Bình thường em đẹp như mơ
Khi em nổi giận hóa mờ dòng thơ
Cọp Hà Đông dữ trước giờ?
Chắc không đáng sợ, bất ngờ như em!
*
Nói chi, em cũng: “Hổng thèm!”
Anh mua kiên nhẫn, rắn mềm làm quen
Chân nhà quê, đất pha phèn
Biết đâu ai bán lĩnh đen, nhiễu vàng?
Anh mua, năn nỉ với nàng
Đâm, xay, giã gạo, dần, sàng… giải oan.
Á Nghi, 29-11-2012
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BAY BƯỚM
Muốn bay, ó phải lấy đà
Từ ba bốn thước anh à, anh ơi!
Trời mưa dơi chẳng bay chơi
Anh như dơi ó, muốn rời? Được đâu!

Phải chi anh tựa bồ câu
Nhường em hung dữ: Á Âu tha hồ.

Á Nghi, 25-11-2012
Dơi rất sợ nước và bất đắc dĩ mới bay khi mưa. Bằng các đo lường chính xác, các nhà khoa học
đã giải thích hiện tượng này. Theo LiveScience: họ đã biết được vì sao loài dơi rất sợ nước và
không bao giờ dám bay khi trời mưa. Họ đã tính toán và thấy rằng nếu bộ lông dơi bị ẩm ướt thì
khi bay chúng phải tiêu thụ số năng lượng nhiều gấp đôi khi bộ lông khô. [Nếu như khi bay bình
thường, dơi phải tiêu thụ một năng lượng gấp 10 lần khi nghỉ ngơi thì khi bay dưới trời mưa, con
số này sẽ tăng lên 20 lần.] Những kết luận nói trên rút ra nhờ một công trình nghiên cứu mà các
nhà sinh học tiến hành với một loài dơi hoang dã sống ở Puerto Rico: họ bắt dơi, nhốt trong
những lồng sắt để đo đạc các chỉ số hoạt động của chúng, họ phun nước làm mưa, ghi lại quá
trình bay để so sánh với các thí nghiệm của mình. Theo các tác giả của công trình nghiên cứu, sở
dĩ loài dơi phải “tiêu hao”một năng lượng lớn hơn khi ướt lông là vì chúng phải huy động năng
lượng dự trữ để tăng cường sự tuần hoàn máu và đốt cháy lớp mỡ dự trữ để làm thân nhiệt nhằm
sưởi khô lông. Bộ lông ướt không hợp với quy luật của khí động học, khác hẳn bộ lông khô. Song
khối lượng nước bám trên bộ lông, làm trọng lượng của chúng tăng lên đôi chút thì không có ảnh
hưởng gì.
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Chân thành cám ơn:
-Quý Độc Giả đã giới thiệu thơ

-Kiến Trúc Sư TRẦN ĐÌNH THỤC đã trình bày
chữ ký Á Nghi
❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉

https://www.facebook.com/YNGACANADA

yngacalgary@aol.com
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“HỮU NGHỊ”?
Bạn bè đồng chí “láng giềng”*
Đống chì “đối tác tốt” khiêng của về,
“Lâu dài ổn định”? Lê thê!
“Tương lai hướng tới”: rẻ rề Hán nô!

“Láng giềng hữu nghị” lấn vô
Tam vô “hợp tác” khỏi tô đỏ cờ?
Ngây thơ “toàn diện” vật vờ
Mênh mông toàn mộng vẫn mơ đại đồng!
Ý Nga, 5.8.2020
*Phương châm “16 chữ vàng” trong Tuyên Bố Chung tháng 2/1999, do Giang Trạch Dân đề ra
và Lê Khả Phiêu đã đồng ý:
“Ổn định lâu dài, hướng tới tương lai, láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện”
(Sơn thủy tương liên, Lý tưởng tương thông, Văn hóa tương đồng, Vận mệnh tương quan: sông
núi gắn liền, cùng chung lý tưởng, hoà nhập văn hoá, có chung định mệnh).
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NGAO NGÁN!
Việt gian, Việt Cộng bầy nhầy
Không gian sao chẳng đường dài thẳng ngay

Cớ sao “hội” nọ, “đoàn” này

Tuân theo thủ-lãnh-hàng-hai bất tài?

Ý Nga, 5.8.2020
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TRẠI THU
Cho Mình yêu dấu và tặng những cặp vợ chồng cùng sinh hoạt Hướng Đạo (Scout).

Nhè nhẹ lá vàng rơi
Cơn gió se se lạnh
Tạo hóa khéo chào mời
Sắc mới thay triền núi.
Hai ba lô vào rừng
Cùng niềm vui cắm trại
Nhịp tim rộn tưng bừng
Giọng anh ngân nga mãi.
Lều giăng tuy hẹp hòi
Mà đôi tim rộng mở
Một ngày vui hiếm hoi
Quên căng thẳng, mệt mỏi.
Hai con tim reo vui
Đậu phộng rang đầy túi
Chia nhau vị ngọt bùi
Chúng mình cùng rong ruổi.
Tìm phiến đá sườn đồi
Vai tựa vai gần gũi
Ngắm gió quyện, mây trôi
Mình xem lá về cội.
Mắt ngắm mắt rạng ngời
Tia nhìn nhau đắm đuối
Tay đan tay thảnh thơi
Thu ơi à! Tình ơi!
Nhận nụ hôn tuyệt vời
Của anh bên bờ suối
Suối reo mừng lả lơi
Người hôn người, ai nói…

Á Nghi, 7.8.2020
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ĐẾM HOÀI
Anh đếm một, một, hai
Em đếm tiếp cho dài
Tình đơm cây trĩu trái
Dẫu tóc mình màu phai.
Á Nghi, 20-2-2013
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MỪNG GIỌNG ANH CÒN KHỎE
Lại luật lệ khắt khe
Khỏe, khoe giọng the thé.
Chít chặt chẽ, nặng nề
Chàng chảnh chẹ đáo để!

Càng chễm chệ, hả hê
Càng vụng về rối rắm.
Nàng lặng lẽ ngủ nghê
Hăm he hết hó hé!

Á Nghi, 7.8.2020
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KHÔN RA!
*

Thương về quý Trưởng Canadian.
*

Được quý trưởng huấn luyện
Vào rừng Canada
Học sinh tồn với tuyết
Băng giá chẳng nề hà.
Mím chặt môi, phùng má,
Áo nặng thân, phì da
Chàng khen: -Tiên xứ lạ
Môi, mặt ửng hồng nha!

Leo chồn chân, mỏi gối
Núi sưởi ấm thân rồi
Lăn tròn, không lấm láp
Tuyết trắng đẹp áo thôi!
Lạnh gì? Ngày leo núi,
Anh em rộn tiếng ca;
Đêm dài vây quanh lửa
Đuổi gấu, sói thật xa!
Ai cũng tự rèn luyện
Học đắp tuyết, xây nhà
Xứ nhiều phong, lắm lạ

Nhờ hướng Đạo, khôn ra!
Ý Nga, 9.8.2020
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HỒ
Khoe giày hiệu, cửa cẩn vàng
Tiền, quyền, tài sản… ngổn ngang biển, hồ…
Càng khoe rồng rắn hồ đồ
Giang hồ càng xúm trầm trồ hoan hô!
Ý Nga, 9.8.2020
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BÁC SĨ NÀO BẰNG CHỊ!
*
Chia sẻ với quý Anh Chị đang điều trị cùng lúc nhiều chứng bệnh nan y.
*

Chữa cùng lúc nhiều bệnh
Bao tử, tim, phổi… “khô”
Thuốc tha hồ tương tác
Đỏ, cam, đen… trầm trồ.
Tuổi già vẽ lắm chuyện
Con cái chẳng thấy mô.
Khen lưng còng, tóc bạc
Đau nhức cùng tung hô.
Thính, thị, nhãn, khứu lực
Vờn như sóng chao bờ
Việc đã làm hết sức
Tằm đã nhả hết tơ?
❉
Hễ chị càng gây chiến
Bệnh hành anh liên miên.
Chỉ cần chị thánh thiện
Xuất viện, bệnh hết liền!

Ý Nga, 9.8.2020
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DÂN NGHÈO
ĐÓNG THUẾ NUÔI AI!
Dãy nhà tranh, tre, nứa, lá
Nghèo nàn, lụp xụp thấy thương
Sống bên trong ai sung sướng?
Gió sương “an phận thủ thường”.

Bao kẻ “phong lưu mã thượng”
Cán bộ “kín cổng, cao tường”
Đỏ cờ cùng khoe, hợp xướng
Thấy gì những cảnh thê lương?
Ý Nga, 12.8.2020

- 70 -

ĐẢNG “KIỀU VẬN”?
Bày sàm sỡ, nhởn nhơ, thơ dấm dớ
Ý ỡm ờ, ấm ớ những dâm, dơ,
Lời lẳng lơ nhờ nhợ dục thả tơ
Cứ tưởng bở bao trai tơ, góa vợ.
Ý Nga, 12.8.2020
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Ý Nga chân thành cám ơn:
Quý Độc Giả vẫn âm thầm tiếp tay chuyền lửa
https://www.facebook.com/YNGACANADA
yngacalgary@aol.com
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CHẢ AI CHỊU NHÚC NHÍCH
Anh chớ vất những gì vợ anh thích
Và những gì nàng vứt, đừng thích nha!
Kẻo ngày qua, sức chứa chật cả nhà
Nhà không cửa, thân già, vô không lối.
Á Nghi, 24-12-2012
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NHỚ NẮNG, SAO MƯA?
Ngồi đây nhớ chuyện chúng mình
Nhớ câu tán tỉnh, tỏ tình năm xưa
Nắng xưa nay chợt đổ mưa
Ồ không! Tại mắt ta nhòa đó thôi!
Á Nghi, 25-11-2012
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Á Nghi chân thành cám ơn
Quý Độc Giả đã khích lệ tinh thần, giới thiệu thơ và chuyển tiếp
https://www.facebook.com/YNGACANADA
Email: yngacalgary@aol.com

Kính mời đọc thêm những sáng tác khác của tác giả (Tập 1-10) tại:
http://www.vietnamvanhien.org/YNga.html

www.vietnamvanhien.net
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