THƠ

Ý NGA
Tập 3
Thơ Mục
1- Khuyên Em
2- Vô Thường
3- Vô Ngôn Mà Giác Ngộ
4- Bà Ngoại
5- Đêm 30.4
6- Bí
7- Tâm Ý Thành Ý
8- Bậc Đàn Anh Khả Kính
9- Đo Thời Gian
10- Bền Lòng, Bền Chí 11- Chớ Vào Nhà Ta
12- Về Chốn Tạm Dung
13- Hoài Nam, Hận Bắc 14- Kính
15- Hướng Đạo Sinh Quân Đội
16- Ác Mộng
17- Khi Người Lính Làm Việc 18- Sống Trong Xã Hội Chủ Nghĩa
19- Làm Thơ
20- Hoa Thơ
21-Tiền
22- Sao?
23- Sao Lại Đến Đây
24- Lễ Nghĩa Chưa Đền
25- Sạn Trong Thơ
26- Sĩ
27- Đâu Người Yêu Nước
28- Em Luôn Cười Hiền
29- Ngoan Nhé
30- Đứa Trẻ Mồ Côi
31- Sao Gây Cảnh Bất Hòa
32- Nhạc Hay
33- Thương Anh Nhiều
34- Nhẫn Cưới Đã Mòn
35- Ghét Người Tôi Trốn Về Mô?
36- Dẫy Ghen
37- Em Mơ
38- Họp Và Hành…
39- Tâm Giao
40- Tạo Nghiệp
41- Tạo Nghiệp
42- Bếp Chùa Chỉ Nên Làm Công Quả
43- Cửa Mở Giặc Tràn Lan
44- Tiên Phong
45- Ai Người, Ai Ngợm? 46- Người Thơ “Văng” Đen
47- Ngược Gió
48- Chan Về Lại Đi
49- Trách Chi Nàng Bỏ
50- Nghi Chi?
51- Anh Già Đi Câu
52- Anh Cần Chi Nhăn Nhó
53- Chuyện Cổ Tích
54- Quán Chiếu Tự Tâm
55- Nằm Bệnh Nhớ Mẹ
56- Chia Sẻ Cùng Người
57- Thả Trăng
58- Phải Chăng Buồn Viết Mới Hay?
59- Có Phải Mùa Xuân
60- Má
61- Em Mơ
62- Quen Hay Lạ?
63- Lu63a Phải Chuyển
64- Phải Kết Thúc Ngay!
65- Lấy Chồng
66- Tù Nhân Dạy Đảng
67- Một Nửa Muốn Tròn
68- Vẫn Cứ Là Y Như Rằng 69- Đêm Hạnh Phúc
70- Ai Mà Thèm Nhớ
71- Dè Chừng
72- Thưở Ban Sơ Mới về 73- Hão – Hảo
74- Cái Trán, Bánh Tráng 75- Kẻo Mà, Kẽo Kẹt
76- Thuồn Luồng
77- Thuồn Tiền, Thuồng Luồng 78- Chải Đầu, Bươn Chải 79- Chải
80- Chắc Chắn, Chắt Chít 81- Thu Hoa
82- Nhớ Ba
83- Người Lính Cộng Hòa 84- Hoàn Thành Nhiệm Vụ Nào?
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85- Tìm Đâu?
86- Bẩn Không?
87- Nhạy Cảm – Đồng Tâm
88- Yêu
89- Cho Đến Hết Đời
90- Lý Nghịch Nhưng Không Nghịch Lý
91- Ký Giấy Hôn Thú
92- Nhớ Em
93- Tình Xuân
94- Cô Bé Nhà Quê
95- Rác
96- Tửu Đức Tụng: Tam Vô Tha Hồ Dô
97- Lạ Đời
98- Chỉ Mấy Ngày Mà Thành Thiên Thu
99- Người Lính Già
100- Việt Cộng
101- Em Quê Hương
102- Lạ Đời
103- Thách Cưới
104- Anh Quá Khứ …
105- Bình Dị Mà Nên Thơ 106- Sao Mà Tội Nghiệp 107- Thơ Mộng Càng Thêm
108- Còn Có Anh Nè
109- Biển Chiều
110- Như Bửa Cơm Mẹ Nấu
111- Tài Ai ,Ai Hưởng
112- Nhẹ
113- Bình Thường Nhưng Không…
114- Lạc Đàn
115- Cướp Nhà Xây Mộ
116- Mối Tình “ Môi Hở Răng Lạnh”
117- Thấy Mà Thương Những Hộp Sữa Guigoz
118- Giữ Lửa
119- Tương Phản
120- Cho Thỏa Chí
121- Gửi Người Chao Đảo
122- Lời Tình Tự Trong Mưa
123- Chia Hai Nhánh 124- Vô Ngôn Mà Tôn Trọng
125- Cùng Nặng Nỗi Niềm 126- Tín Đồ Thơ
127- Em Hư Quá Hay Tại Anh…
128- Khét Tiếng
129- Những Kẻ Phản Quốc. 130- Lạy Trời
131- Học Và Tập
132- Tình Nghệ Sĩ
133- Sao Nỡ Thờ Ơ?
134- Quân Nhân Chưa Cựu
135- Ả Chao Đảo./.
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VÔ THƯỜNG!
*
Trích tuyển tập TRẦM TƯ MẶC TƯỞNG
*

Đã đến ngày anh chào giã biệt
Chị đừng khóc nữa, để anh đi
Vô thường tất cả, níu làm chi
Sắc sắc, không không ai cũng biết.
Ý Nga, 16.3.2018
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BÀ NGOẠI
*
Thành kính tưởng niệm bà ngoại VILLORESI (Italia)

*
Trích tuyển tập NHỚ LẮM!

*

Tuổi ngoại ngoài bách niên (102 tuổi)
Tóc bạc trắng như tiên
Vẫn siêng năng tập thiền
Ra phi trường đón cháu
Nụ cười còn hữu duyên
Ý Nga
Phi trường Milano Malpensa, Italy - 28.7.2007

Nhạc LMST phổ thơ Ý Nga
http://www.lmstflorida.com/?mode=music&searchType=l
yricsBy&searchText=%C3%9D-Nga
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BÍ
*
Nghe cháu mơ mộng:
“Sau khi học xong, con muốn lấy 1 người vợ VN thông minh"

*
Trích tuyển tập TỰ NHẮC

*
Cháu đợi điều-không-tới
Từ vô vọng, miên man
Ngày từng ngày lóng ngóng
Nhắc hoài lời khô khan.
Tôi cô đơn như cháu
Dệt hoài một ước mơ
Bằng đợi chờ vô vọng
Đem trang trải vào thơ.
Ý Nga
Phi trường Frankfurt, Đức quốc 10.8.2007
“When we can not make a thing, take hold of it, show it…”
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TÂM Ý THÀNH Ý
*
Kính tặng quý Trưởng đã và đang tận lực dấn thân cho Phong Trào HĐVNHN
*

Tâm ý không chưa đủ
Khi bạn muốn dấn thân
Chẳng phải duy bàn chân
Mà còn cần tâm ý.
Cộng thêm nhiều ý chí
Mới cất bước lên đường
Nhất là Đường-Tha-Hương
Vương càng nhiều trở ngại.
Thành công nhờ thất bại
Ngại gì chẳng hy sinh
Dâng cho đời chút Tình
Từ kinh nghiệm Người Trước.
Đã cho mình học được
Thì đem gửi đời sau
Thế mới là giúp nhau
Trau giồi và thăng tiến.

Ý Nga
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BẬC ĐÀN ANH KHẢ KÍNH
*

Tưởng niệm thi hữu TMH
*
Trích tuyển tập KÍNH VẠN HOA
*

Thâm trầm và khép kín
Anh điềm đạm, thông minh
Gieo trong tôi cảm mến
Những góp ý chân tình.
Luôn chu toàn trọng trách,
Ngân sách giữ thanh liêm,
Anh sống đời trong sạch
Một tình bạn khó tìm.
Ý Nga, 22-12-2015
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Ca khúc NGUYỄN VĂN THÀNH:
LỜI NHẮN CỦA ME
http://www.danchuca.org/22Kbps/LoiNhanCuaMe.mp3
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BỀN LÒNG, BỀN CHÍ
*

Trích tuyển tập LẠC QUAN
*

Tuyệt đối cả đời phải có nhau
Dù lên núi thẳm hay rừng sâu
Anh là lực đẩy cho em tới
Đích đã vạch rồi: nuôi chí cao!
Ý Nga**22.12.2015./.

CHỚ VÀO NHÀ TA!
*

Trích tuyển tập KÍNH VẠN HOA
*

Ngoằn ngoèo điều động không nhanh
Mi chưa học đủ, lanh chanh hợm người
Học năm phải tỏ rõ mười
May ra mới đủ mà mời anh em.
Học rồi cũng phải học thêm
Có đâu đã dốt còn lem nhem tiền!
Tiền chung dám thủ xài riêng?
Lập trường chao đảo, ngả nghiêng: chớ vào!
Ý Nga, 22-12-2015
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HOÀI NAM, HẬN BẮC!
*

Trích tuyển tập LỤC BÁT Ý NGA
*

“Xề u, liu phạn, xế u”
“Hoài Lang Dạ Cổ” ai ru điệu buồn
Tai nghe âm điệu cội nguồn
Một mai hát xẩm? Lệ tuôn dân mình!
Tình tang, tang tính, tang tình
Tâm người nghệ sĩ bất bình có đau?
Lời ca xoáy tận lòng nhau
Lỡ mai thân phận chư hầu, ra sao?
Ý Nga, 8.1.2016
- 11 -

*Bài “Dạ Cổ Hoài Lang”, HÒ (thấp nhất), XỰ, XANG, XÊ, CỐNG, LÍU, Ú (cao nhất).
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ÁC MỘNG
*

Tưởng niệm Thu Nguyệt và những thiếu nữ đã phải nằm xuống nơi rừng sâu, núi thẳm vì VC và Tàu
Cộng
*
Trích tuyển tập THƯƠNG NHỚ LĂM MẸ ƠI!
*

Đêm mộng mị: Mẹ nằm, mưa, ảm đạm
Chòi xa xăm, trời xam xám, ướt đầm.
Bưng chén cơm chan nước mắm, khóc thầm,
Em rối rắm nuốt hờn căm ngục tối!
Tanh chướng khí, sương mù giăng ngập lối
Em gái ơi! Sao rừng núi dập vùi
Đời chưa vui đã thui thủi buông xuôi
Chôn huyệt tối tuổi thanh xuân vừa hé.
- 13 -

Ác mộng thế, trong đỏ hoe nô lệ
Toàn giặc Tàu đã khống chế đất Quê
Hán, Mác, Lê say, ngạo nghễ tứ bề
Tràn huyết lệ ngoại nhân cùng xâu xé.
Chiêm bao nhỉ? Ừ chiêm bao! Chỉ thế!
Ý Nga*3.12.2015

Ca khúc NGUYỄN VĂN THÀNH:
CÓ THẰNG CON NÍT
http://www.danchuca.org/22Kbps/CoThangConNit.mp3
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SỐNG TRONG
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
*
Trích tuyển tập DẸP CHO RỒI
*

Bỉ cực của đời người
Sắp xếp bởi mệnh Trời
Trời cao làm sao với?
Chỉ biết than: -Trời ơi!
Đảng dốt, chê dân: -Ngu!
Dân không bạn, toàn thù!
Cơ cực và lam lũ
Trường chay, đói, học tu?
Ý Nga, 9.1.2016
Tóm tắt theo Bách khoa toàn thư Wikipedia:
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C6%B0%C6%A1ng_tr%C3%ACnh_Ra_%C4%91i_c%C3%B3_Tr%E1%BA%
ADt_t%E1%BB%B1
Chương trình Ra Đi Có Trật tự (Orderly Departure Program, viết tắt là ODP), là một chương trình của Hoa Kỳ
cho phép người Việt Nam tỵ nạn nhập cảnh vào Hoa Kỳ sau 30.4.1975. Chương trình này được tiến hành từ
năm 1979 dưới sự hổ trợ của Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn. Sau khi quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ
và Việt Nam được bình thường hóa, Hoa Kỳ trực tiếp đối thoại với chính phủ Việt Nam để tạo điều kiện thuận lợi
cho người di cư từ Việt Nam theo chương trình đó. Chương trình ODP từ đó có tên là Chương trình Tái Định
Cư Nhân đạo (tiếng Anh: Humanitarian Resetlement Program, viết tắt là HR).
Các văn phòng của Chương trình được thành lập đầu tiên tại Bangkok, Thái Lan vào tháng 1, 1980. Chương
trình thực hiện trong ba diện nhắm vào ba nhóm:
-Diện HO (Humanitarian Operation, đọc là "hát ô") là các cựu tù nhân QL VNCH có tên chính thức là Special
Release Reeducation Center Detainee Resettlement Program (Chương trình tái định cư phóng thích đặc biệt tù
nhân).
-Diện U11 là các cựu nhân viên chính phủ Hoa Kỳ
-Diện V11 là các cựu nhân viên của công ty tư nhân hoặc tổ chức của Hoa Kỳ
Trong thời gian thực hiện, ODP đã hỗ trợ được gần 500.000 người tỵ nạn Việt Nam đến được Hoa Kỳ. Vào
ngày 14 tháng 11 năm 1994, ODP chính thức khép lại. Đến năm 1999, các văn phòng ODP ở Bangkok cũng
đóng cửa và chỉ cứu xét các trường hợp đặc biệt từ Thành phố Hồ Chí Minh.
Ngày 15 tháng 11 năm 2005, Hoa Kỳ và Việt Nam ký kết một thỏa thuận cho phép những người Việt vì trễ hồ sơ
khi kết thúc Chương trình Ra đi có Trật tự năm 1994 được tái xét đến định cư tại Hoa Kỳ. Thỏa thuận này đã hết
hiệu lực vào ngày 20 tháng 6 năm 2008.
Bảng sau tóm tắt các nước nhận nhiều người nhập cư nhất trong chương trình. Vài ngàn người khác đã tái
định cư sau năm 1997. Hơn 40 quốc gia đã tham gia vào chương trình.

Quốc gia

Số người nhập cư năm 1980-1997
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Hoa Kỳ

458,367

Canada

60,285

Australia

46,711

Pháp

19,264

Đức

12,067

Anh

4,842

Na Uy

3,998

Bỉ

3,106

Thuỵ Điển

3,079

Đan Mạch

2,298

Các quốc gia khác

9,492

Tổng cộng

623,509
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HOA THƠ
*
Cảm tác nhân đọc TUYỂN TẬP LÊ MAI LĨNH 2015

*
Trích tuyển tập BIẾM THI VÀ NÓI LÁI
- 17 -

*
Đêm thơ không ngủ, gọi người
Ngày thơ phá phách chọc cười, ghẹo thương
Thường như cơm bữa! Không trường,
Khiêm nhường phải học tứ phương, trau giồi.
Thơ ra khi đứng, khi ngồi
Khổ cho tiếng Mẹ: quên, rồi nhớ ra
Góp vào, tẩy xóa, dây dưa,
Vần này, chữ ấy rườm rà: bỏ ngay!
*
Ý hay chia sẻ đắng cay
Của bao dân Việt xưa nay giữ Nhà
Có đâu đơn giản trồng hoa
Vàng tươi, giữ Nước: thái hòa, ấm no!
Hoa thơ, hạt giống Trời cho
Gieo, người-chọn-đất thơm tho gửi lòng
Thương dân: lựa bấc, dầu chong
Dòng châu gửi gấm phận Hồng Lạc đau!
Ý Nga, 22.12.2015
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SAO?
*

Cảm tác nhân đọc TUYỂN TẬP LÊ MAI LĨNH 2015
*

Trích tuyển tập: LẠC QUAN
*

Hân hoan, hăm hở lạc quan
Yêu đời đến nỗi cắt oan hoa hồng
Đem vào cắm cắm, bồng bồng
Người vui sao bắt người trồng khóc hoa?
Ý Nga, 22.12.2015
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LỄ NGHĨA CHƯA ĐỀN
*

Trích tuyển tập LÒNG NHÂN TỪ
*

Đến cứ đến nhưng đi thì nhớ báo
Lui cứ lui, tới cứ tới, không sao!
Cô thức khuya, yên ả. Em ồn ào
Xưa khờ khạo, cô cũng từng như thế!
Khi thất thế, thầy trò cùng chia sẻ
Xưa sa cơ cũng nhờ thế vươn lên
Ơn người xa, ta chưa: trả, đáp đền
Lòng tử tế? Nhận, thời còn rất trẻ!
- 21 -

Thọ ơn Ý, trả hoài chưa hết LỄ
“Tiễn mùa đi”, rồi lại “đón mùa về”*
Hạ rồi xuân, thu đông tiếp lê thê
Luôn kính quý nhưng vụng về đáp NGHĨA.
Ý Nga, 22.12.2015
*Tác giả từng tỵ nạn chính trị ở Ý 20 năm, từ năm 1980 đến 1985 đã phải trải qua nhiều

cuộc giải phẫu lớn và hầu như hàng tháng đều được các bệnh viện Ý tiếp máu để
sinh tồn.
*Thuyền nhân VN vào Ý tỵ nạn không được chính phủ giúp, chỉ có Cộng Đồng Công
Giáo (Caritas) Ý giúp phần nào. Đó cũng chính là lý do tại sao người Việt bên Ý
chúng tôi mang ơn bạn bè Ý rất nhiều.
*Thơ: Không rõ tác giả

Sách đã xuất bản
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ĐÂU NGƯỜI YÊU NƯỚC?
*
Tưởng niệm người bạn đã chết trên đường tìm tự do.
*

Trích tuyển tập THƯA CHỊ
*

Nhiều khi thiếu đủ điều để nương tựa
Lắm khi thừa sầu đem chứa. Khổ chưa?
Mấy cho vừa những lời hứa dễ ưa,
Tim lạnh giá ngày mưa, ai chia Lửa?
Cùng một lứa, bạn bè thân mấy đứa,
Chút thương yêu ấm áp hiếm ai thừa,
Tìm thượng thừa ý chí: có ai thưa,
Tôi chọn lựa ai cho vừa thân thiết?
Ai tâm huyết, không kiêu căng? Sao biết?
Toàn nhập nhằng trò háo thắng, hung hăng,
Không lập trường, chẳng đứng đắn, lăng nhăng,
Không ngay thẳng còn nhố nhăng, quái đản.
Nhang* lẩn quẩn, khói sầu không gió tản
Thắp bạn thân duy nhất, bỏ đường trần
Đã hóa thân rong biển, chẳng mộ phần
Buồn vô tận không tri âm, tri kỷ!
Ý Nga, 11-12-2015
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NGOAN NHÉ!
*

Trích tuyển tập ĐEM THƠ HƠ LỬA
*

Trang thơ trao tặng cho người
Người xem, người khóc hay cười hôm nay?
Vần say bằng trắc ngất ngây
Hai tay mười ngón, phím say vận vần
Thả lên mờ ảo diễn đàn
Ai say, ai tỉnh, ai ngoan việc Nhà?
Mượt mà chứa lắm xót xa
Thơ khen, ai chẳng lơ là phương xa
Chuyện chung không thể hiền hòa
Thanh niên, bô lão: san hà chẳng quên!
Ý Nga, 9-12-2015
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Thực hiện khung thơ & kèm nhạc: Lính Thuỷ:
https://drive.google.com/file/d/0B2ZjFvrqtlbNGNoNENyUjZqbDA/view?usp=sharing
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SAO GÂY CẢNH BẤT HÒA?
*
Trích tuyển tập KẺ SĨ KHÁC VIỆT GIAN!
*

Email đọc ngược em ơi!
Từ trên xuống dưới lỗi thời. (Đôi khi
nếu em muốn hiểu chuyện gì
Đọc ai viết trước? Nói chi người đầu?
Gửi qua, trao lại từng câu
Tìm xem người Z ở đâu cuối cùng?)
Rồi em sẽ hiểu chuyện chung
Nhóm khen, nhóm chống, ai hùng, ai gian?
Vô rừng phải nhớ la bàn
Lắm trò ly gián tràn lan cộng đồng.
Man man ỏng ẹo “bà, ông”:
Thay lòng? Không “đỏ” cũng “hồng” đó em!
Ý Nga, 6.12.2015
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THƯƠNG ANH NHIỀU!
*

Trích tuyển tập THÌ THẦM
*

Thương anh chia sẻ ngọt bùi
Đắng cay cùng trải, bùi ngùi dạ chung
Đường đời mình đã đi cùng
Bốn mươi năm ấy trùng trùng nợ duyên.
Nhắc nhau giữ trọn lời nguyền
Quê hương tăm tối, phải Chuyền Lửa luôn.
Á Nghi**12.2.2018
Sách đã xuất bản
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NHẪN CƯỚI ĐÃ MÒN
*
Tặng NA
*
Trích tuyển tập TÌNH SẦU
*

Em hỏi anh chỉ một câu,
Anh vòng vo mãi thật lâu: “Qua cầu
Yêu nhau cỡi nhẫn cho nhau…”
Yêu nhau em nhớ trầu cau hôm nào.
Đêm dài, trăng vẫn trên cao
Nửa vầng khuyết, bén… như cào nát tim
Mở trang sách để đi tìm
Niềm vui không đến, chỉ niềm đắng cay.
Anh à! Anh vẫn ngủ say
Chỉ trăng còn khuyết mới hay em buồn!
Bàn tay nhận nhẫn, ngón thuôn
Ai trao hời hợt, lệ tuôn đêm dài!
Á Nghi, 28.10.2006

GHÉT NGƯỜI TÔI TRỐN VỀ MÔ?
Răng anh chẳng biết vỗ về?
Lời ngon, tiếng ngọt hôm tề để mô?
Ăn gian đã giỏi thí mồ
Lý do cau có, tò mò: tại răng?

Á Nghi, 12.7.2016
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DẪY NGHENG!
(Vậy Nghe!)
Tặng những người xứ Nẫu dễ thương
(Trích

tuyển tập LỤC BÁT Á NGHI

Chu choa quơi! “Tấu” trời “rầu”!
Cơm canh chưa nấu, trống “nầu dẫy na”?
Nẫu đi đâu chẳng “dề” nhà?
Đũa, tô, “xỉ, tộ” chiều tà lạnh tanh.
Nẫu lên núi Nhạn bỏ anh
Hay lên đèo Cả, “dịnh”, gành, “Dũng” Rô?
Cù Mông, biển, đảo nhấp nhô
“Phia” lơ “kấng” chuối, nuốt dô mà buồn.
Thở ra í… quớ… gió luồn
“Kí râng” qua lạnh ngọt luồn “ẩu” chua
Trông “ngầu”, trông đứng mình qua
“Mấu” sầu Nẫu “đở” Hòn “Dùa” cũng rên.
“Cứ rầu đừng dẫy” khó bền
Láng giềng sẽ quở. Giữ gìn, chớ ghen!
“Thâu” mà! Dứt “phát dẫy ngheng”?

Á Nghi*24.7.2017
CÁCH PHÁT ÂM CỦA NGƯỜI XỨ NẪU (NẨU):
-Quơi: ơi
-Tấu: tối, rầu: rồi, nầu: nồi, ẩu: ổi, ngầu: ngồi, mấu: mối, thâu: thôi
-Dẫy na: vậy hả
-Dề: về, dịnh: vịnh, dũng: vũng, dô: vô
-Xỉ, tộ: muỗng, chén
-Phia: khuya, phát: khoát
-Kấng: cắn
-Kí reng: cái răng
-Đở: để
-Dùa: Dừa
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-Cứ: cưới
-Dẫy: vậy
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HỌP VÀ HÀNH!
ĐỪNG HÀNH KHI HỌP
*

Trích tuyển tập NHÂN SINH QUAN
*

Đúng, sai, ý kiến trình bày
Dỡ, hay đề nghị, họp ngày, nghĩ* đêm
Nghiêm trang bàn cãi, giỏi thêm
Cùng nhau thảo luận, anh em tìm tòi.
Người người góp ý sáng soi
Làm sao cho trẻ phải noi gương già
Nghĩ đêm, rồi mới nghỉ* nha!
Họp, hành: đẹp đẽ! Xấu xa họp: hành!
Đừng ai hành hạ em, anh
Góp tay hành động! Nhanh nhanh rồi về!
Ý Nga, 24.12.2015
*SUY NGHĨ: dấu ngã

*NGHỈ NGƠI: dấu hỏi
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TẠO NGHIỆP
*
Trích tuyển tập KÍNH VẠN HOA
*

Nhỏ nhoi, bủn xỉn, xấu xa
Cứ hoài cố chấp, vị tha biết gì?
Chia, trừ: chỉ học tí ti
Cộng, nhân ti tiện: cấp kỳ lấy, ôm.
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*
Ác tâm hèn mọn ôm đồm
Cái thân trú tạm sao thơm với đời?

Ý Nga, 24.12.2015

BẾP CHÙA CHỈ NÊN
LÀM CÔNG QUẢ!
*

Trích tuyển tập NHÂN SINH QUAN
*

Vào chùa có chuối, chè, xôi
Tương, chao, mè, đậu… ôi thôi tuyệt vời
Ai ai cũng mỉm miệng cười
Cớ sao khẩu nghiệp trêu ngươi lắm người?
*
Đi chùa tâm giữ thảnh thơi
Mới làm được thiện, giúp đời vơi đau!

Ý Nga, 24.12.2015
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TIÊN PHONG
*
Cảm tác nhân đọc bài:
“70 Năm Nhìn Lại: Di Sản Đảng CSVN Để Lại Cho Đất Nước VN” của Nguyễn
Quốc Đống,
Cựu SVSQ K.13/TVBQGVN-5 tháng 12, 2015
*
Trích tuyển tập BIẾM THI

*

“Nông dân: giai cấp tiên phong!”*
Công nhân? Một cổ hai tròng, chẳng xong!
“Phong” bì thống nhất đại đồng:
Dân oan áo rách, lụa “hồng” đảng khoe!
Không lao nô, cũng vỉa hè
Tiến ra, tiến xuống! Cặp kè “tiến lên!”*
“Công, nông tiên tiến! Lên trên!”
Thiên đàng đảng chiếm. Trống rền thúc quân?
Công nông? Địa ngục trầm luân!
“Tiên phong”? Mạt vận! Tử thần ngợi khen!
Ý Nga, 12-12-2015
*Những chữ trong ngoặc kép: ý của VC
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NGƯỜI THƠ “VĂNG” ĐEN!
*

Trích tuyển tập CỘNG NÀO CŨNG ĐỎ
*

Người tự xưng là thi sĩ cao
Thơ cao, toàn chuyện phản đồng bào!
Cao cao, lếu láo, người vênh váo
Gian xảo, nghêu ngao: -Thơ của tao!
Người tự xưng là thi sĩ sao?
Thơ tung nồi chảo: luộc, chiên, ngào?
Văn chương là gánh đất, ao lấp?
Đen thủi, đen thui thơ lấp ao!
Khích bác bên này, mặt bảnh bao;
Bên kia: chia rẽ, vẽ tầm phào
“Mèo già hóa cáo”, người trâng tráo
Dạy bảo tào lao: -Quốc, Cộng: xào!
Ý Nga, 11-12-2015
*NGÀO: nấu với đường, nhỏ lửa và trộn liền tay. Thí dụ: ngào mứt
*TRÂNG TRÁO (hay TRÂN TRÁO)
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Ca khúc NGUYỄN VĂN THÀNH:
1 MẢNH GIANG SAN
http://www.danchuca.org/22Kbps/MotManhGiangSon.mp3

CHÁN VỀ LẠI ĐI!
*

Trích tuyển tập DẸP CHO RỒI
*

Nặng phần trình diễn mão, hia
Trường tồn trơ trẽn ăn chia hợp đồng
Bon chen, mất dấu “đỏ, hồng”
Cộng không chia chác? Lại dzông về “vàng”!
Ý Nga, 11-12-2015
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GIÀU
*

Trích tuyển tập ANH ƠI!
*

Tuy vật chất cơ hàn,
Em giàu nhất thế gian,
Thương đồng bào vô hạn,
Giàu tình yêu Giang San.
Vì thương anh nồng nàn
Đem nụ cười hân hoan
Em pha vào lãng mạn
Cho nghèo nàn tiêu tan.
Á Nghi, 12.7.2013.
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ANH CẦN CHI NHĂN NHÓ
*
Trích tuyển tập SẦU TÌNH
*

Em ru giấc ngủ cho ngoan
Cho quên phiền muộn lây lan ngập hồn
Anh ơi! Lựa chọn trực ngôn
Là em tự trải nỗi buồn ra to.
Từ nay giác ngộ, dặn dò:
Hay ho giữ lại, dại khờ tránh xa.
Á Nghi, 12.7.2013

Ca khúc NGUYỄN VĂN THÀNH:
LÝ TƯỞNG VÀ CÔNG BẰNG
http://www.danchuca.org/22Kbps/LyTuongVaCongBang.mp3

CHUYỆN CỔ TÍCH
*
Trích tuyển tập ẢO DIỆU
*

Đâu còn bé mà cứ mê cổ tích?
Chuyện tình toàn thành tích hoàng tử hay
Công Chúa ơi! Mình gặp nhau tối ngày
Em nguýt háy, sao anh này không thấy?
Sao mà dại! Hành anh ngồi kể mãi?
Á Nghi, 12.7.2013
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NẰM BỆNH NHỚ MẸ
*

Trích tuyển tập TRẦM TƯ MẶC TƯỞNG
*

Bên này lạnh, con thèm một tô cháo
Không làm sao lục nồi chảo tự lo
Những cơn ho theo cơn sốt dày vò
Phúc, phú, thọ? Thương Mẹ già nơi đó.
Bên kia nóng, Mẹ nằm lưng có lở,
Ai xoay người, ai bồng ẳm, tắm lau,
Con, cháu, dâu ai hiếu thảo gội đầu,
Ai chăm sóc quạt giùm thân bệnh lão?
Ý Nga, 23.5.2019

Tranh sơn mài
THÀNH LỄ-HOÀNG ĐÌNH TUYÊN
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CHIA SẺ CÙNG NGƯỜI
*
Trích tuyển tập EM TẬP VIẾT
*

Chút yêu chia sẻ cùng người,
Chút thương nét đẹp rạng ngời thế gian,
Thả hồn bay bổng non ngàn
Văn thơ thôi nhé! (Lệ tràn gối đêm!)
Khóc, cười? Khóc mãi, khóc thêm!
Bao giờ cạn lệ: êm đềm Việt Nam!
Ý Nga, 27.12.2015
Trình bày NGUYỄN HỮU NHẬT
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PHẢI CHĂNG BUỒN VIẾT MỚI HAY?
*
Trích tuyển tập TÌM NIỀM VUI
*

Không ăn, thiếu ngủ lâu ngày
Nên em chóng mặt, ăn mày niềm vui
Sống đời thiếu thốn ngọt bùi
Cô đơn, tỵ nạn, sụt sùi ra thơ.
Nếu vui? Chắc sẽ ơ hờ!
Thương chi cảnh khổ tràn bờ nhân gian!
Ý Nga, 27.12.2015
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Ca khúc NGUYỄN VĂN THÀNH:
ĐƯỜNG VÒNG, ĐƯỜNG NGAY
http://www.danchuca.org/22Kbps/DuongVongDuongNgay.mp
3

MÁ!
*

Trích tuyển tập KHAM NHẪN
*

Ngày, tất bật ngược xuôi
Nuôi các con khôn lớn,
Đêm, nước mắt sụt sùi
Âm thầm chịu đau đớn.
Từ cuối bãi, đầu ghềnh
Vai oằn theo mệnh lệnh
Để con học vươn lên
Lưng Má càng còng xuống.
Dù bán vải, quay tơ,
Hay lâm cảnh quẩn cùng
Má vẫn không nao núng
Lòng Má thật bao dung!
Ý Nga, 27-12-2015.
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QUEN HAY LẠ?
*

Trích tuyển tập DẸP CHO RỒI
*

Tri ân “liệt sĩ Việt”
Sao hát quốc ca Tàu,
Tất cả đều Hán hóa,
Bộ Quốc Phòng thay màu?
Cộng phỉ gặp gian tà
Nhà làm sao yên ả?
Cất cao cổ chúng ca
Không hề biết nhục nhã.
Đứa hát, đứa xuýt xoa
Con cháu các “cụ cả”
Dân có ai kêu ca?
Khi quen toàn hóa “lạ”?
Ý Nga, 13-12-2015
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Tranh: LÊ THÚY VINH
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PHẢI KẾT THÚC NGAY!
*

Trích tuyển tập THUYỀN NHÂN
*

Đảng thiêu hủy sách, khét trời
Mạng người sóng dữ biển khơi cuốn rồi!
Người đi không đến! Than ôi!
Còn người ở lại? Dân tôi khốn cùng!
“Khốn” theo bén gót: chết chung
Để nuôi đảng sống ung dung làm giàu
Cùng đường sao chẳng lật mau?
Quyết tâm kết thúc đi nào! Thưa dân!
Ý Nga, 14-12-2015
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Ca khúc NGUYỄN VĂN THÀNH:
NÀY EM BÉ YÊU
http://www.danchuca.org/22Kbps/NayEmBeYeu.mp3

TÙ NHÂN DẠY ĐẢNG
*
Thành kính chia sẻ nỗi nhục nhằn của những NGƯỜI LÍNH VNCH trong các
trại tù của VC

*
Trích tuyển tập sẽ xuất bản BIẾM THI VÀ NÓI LÁI
*

Điều tra? Nghề nghiệp tầm thường!
Làm rương, làm nẩy ở Trường-Thiếu-Khôn
Học cho thần phách hoàn hồn
Làm nương, làm rẫy: đất hòn cạp ăn.*
Rương, cho đảng đựng nhục nhằn
Nẩy khôn tí xíu, họa hoằn bớt ngu
Rẫy, nương: sỏi đá lù lù
Thành cơm-ảo-tưởng, Hán thù “khiếp kinh”:
Vượt qua biên giới điều đình
-Răng Môi cùng “đỏ”: ngộ rinh dìa Tàu!
Rương nương, rẫy nẩy một màu
Phải “vàng” mới cứu được nhau kiếp này!
Nhục nhằn đã đến ăn mày
Nương rương rương! Dạy đêm ngày! Vẫn tham!*
Ý Nga, 20-12-2015
*Khẩu hiệu VC: “Với sức người sỏi đá cũng thành cơm”
*THAM: xin hiểu theo nghĩa: tham nhũng và tham lam
*Nói lái: làm nương, làm rẫy > làm rương, làm nẩy (cái hòm, cái tủ: đựng đồ)
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VẪN CỨ LÀ Y NHƯ RẰNG
*

Trích tuyển tập THÌ THẦM
*

Vẫn mãi là đầu câu chuyện,
Vẫn mãi là mật ngọt trăng,
Vẫn em, thí sinh ứng tuyển,
Không hề một chút kiêu căng.
Lóng la ánh sắc kim tuyến
Tình anh đẹp không ai bằng!
Dù trời soi hay nguyệt diện.
Thương anh mỗi ngày mỗi tăng!
Á Nghi, 12.7.2013.
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AI MÀ THÈM NHỚ!
*

Trích tuyển tập EM ƠI!
*

-Thấy không thèm? Chẳng thấy thì thèm
Thèm nghe, thèm ngắm môi mềm, mắt trong.
*
"Nhớ em không?" Quyết rằng không!
Nhớ môi, mắt ấy chứ không nhớ… Người!
Nhớ hoài là những nụ cười
Tươi như trái táo gọi mời. Mình ơi!
Á Nghi và anh**8-7-2013.

DÈ CHỪNG.
*

Trích tuyển tập SẦU TÌNH
*

Đã nghi lại càng ngờ
Buồn! Ơi buồn vu vơ!
Cái gì cũng tạm bợ
Chỉ còn ta với thơ!
Á Nghi, 12.7.2013
Đường bay YYC-Chicago

Ca khúc NGUYỄN VĂN THÀNH:
Trăm Năm Rồi Ðây
http://www.danchuca.org/22Kbps/TramNamRoiDay.mp3
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THUỞ BAN SƠ MỚI VỀ.
*

Trích tuyển tập TÌNH ANH CHO EM
*

Quên mưa, quên nắng bên ngoài
Chuyền nhau hạnh phúc cho dài đam mê
Trăng non, mật mới, vụng về
Dạy em từng bước, ngô nghê trăm bề.
Á Nghi** 24-6-2013.
Đường bay Toronto > YYC

MẸO NHỚ CHÍNH TẢ
Trích tuyển tập HƯỚNG ĐẠO SINH HẢI NGOẠI

HẢO, HÃO

Hão huyền nằm mộng thiên thai
Hảo (tốt) hỏi có mấy ai lay giùm?

Ý Nga, 26.5.2019
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Canada, 21.5.2019
Thưa Quý Vị,
Những bài thơ ngắn này trích trong số 191 chữ về MẸO NHỚ
HỎI NGÃ & CHÍNH TẢ dành tặng riêng cho các học sinh lớp Việt
Ngữ và các em Hướng Đạo Sinh ngành Thiếu. Đa số gom lại từ
những bài tác giả đã dạy tại các trường Việt Ngữ ở Ý, Canada và sinh
hoạt trong phong trào Hướng Đạo với các Sói Con, Thiếu Sinh.
Với “mẹo nhớ” này, người viết nhận thấy các em đã vui học
tiếng Việt một cách thú vị và không bao giờ mắc lỗi lần thứ hai.
Nhằm mục đích chung trong bổn phận BẢO TỒN & GIỮ GÌN
VĂN HÓA VIỆT, mọi sự sai sót, xin được học hỏi thêm nơi Quý
Học Giả, quý Trưởng Hướng Đạo & quý Văn, Thi Hữu.
Đa tạ
Ý Nga
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CÁI TRÁN, BÁNH TRÁNG
Chỉ vừa ngăn ngắn gang tay
Không “g” cái TRÁN: nhớ ngay, dễ mà!
*
Bánh TRÁNG phải cuốn dài dòng
Thứ gì trong ấy, vài vòng mới ngon
Có “g” nên Mẹ hãy còn
Chả giò đứng cuốn, chiên dòn cực công.
Ý Nga, 26.5.2019
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KẺO MÀ, KẼO KẸT
Ca dao:

“Anh về trẩy đậu, hái cà
Để em đi chợ, kẻo mà lỡ phiên”
*
Võng nằm kẽo kẹt liên miên
Lấy ai lo chuyện kiếm tiền nuôi con?
Ý Nga, 26.5.2019
MẸO NHỚ CHÍNH TẢ: trẩy đậu hay hái cà: phải ngồi làm, không thể nằm mà được việc
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THUỒN TIỀN, THUỒNG LUỒNG
Những tên ăn trộm nhà băng (bank)
THUỒN tiền đồng đảng, khoe khoang nhập nhằng
Vào tù hối hận, đời tàn
Tuổi xuân ngắn ngủi, tiêu tan huy hoàng.
*
THUỒNG LUỒNG thân thể dài ngoằng
Hại người dai dẳng, hung hăng vô cùng!
Ý Nga, 26.5.2019
THUỒN: cắp đồ rồi trao cho đồng đảng
THUỒNG LUỒNG: giống quái vật hay hại người, dài như con rắn
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CHẢI
CHẢI ĐẦU, CHẢI CHUỐT tóc buông
Mẹ già BƯƠN CHẢI, không nằm được đâu!

Ý Nga, 21.5.2019
*Mẹo nhớ hỏi ngã: buông thẳng xuống = dấu hỏi, không nằm như dấu ngã
*BƯƠN CHẢI: hastily, get busy, be on the move for a living
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CHẮC CHẮN, CHẮT CHÍT
Lép không mà chắc chắn tròn
Gia đình cháu, chắt, chít… (con nối dài)
Ý Nga
Mẹo: dài, nhớ mẫu tự "t", tròn, nhớ mẫu tự "c"
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Thương Thời Quá Thương!
Thơ: Ý Nga
Nhạc và trình bày bản nhạc: NGUYỄN VĂN THÀNH
Kính mời quý Trưởng vào “links” sau đây để nghe bài hát:
http://www.danchuca.org/22Kbps/ThuongThoiQuaThuong.mp3
http://www.danchuca.org

Trình bày thơ: THU HOA (13.4.2018)

Con chuồn chuồn không đậu
Bay theo! Bay theo hoài!
Đóa hoa trên bờ giậu
Tím màu thương nhớ ai?
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Bước chân trâu nằng nặng
Lưỡi cày giữa đồng sâu
Giọt mồ hôi mằn mặn,
Theo em đến mấy châu?
Em viết hoa: ĐỒNG BÀO
Tô màu thật ngọt-ngào
Vẽ thêm hoa, thêm bướm
Thương là thương biết bao!
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Hoa VIỆT NAM em cắm
Bên dân-tộc, quê-hương
Bao nhiêu năm ngồi ngắm
Thương thời thương quá thương!
2.
Trời mưa còn bì bõm
Trẻ vốc nước đùa nhau?
Ngoại già thêm miệng móm
Không em, ai ngoáy trầu?

Anh ơi! Vành nón lá
Không còn đội trên đầu
Mà che hoài bóng mát
Thơ đề còn đủ câu*?
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Em viết lên chữ: TÌNH
Đem dâng cho dân mình
Em viết hoa: TỔ QUỐC
Nắn nót cho thật xinh!
Hoa Việt-Nam em cắm
Bên dân-tộc, quê-hương
Bao nhiêu năm ngồi ngắm
Thương thời thương quá thương!
3.
Anh ru em buổi tối
Bằng ca dao ngọt ngào.
Em nhắc anh buổi sáng
Bằng tục ngữ Mẹ trao
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Em thương hoài Đất Nước
Việt Nam mai về đâu?
Bảy Lăm sau và trước
Thời nào thật sự đau?

Quê hương còn bao thước
Thì Âu, Lạc gần nhau?
Đi thêm cần bao bước,
Dân em mới hết sầu?

- 77 -

NHỚ BA
*

Trích tuyển tập EM HỌC SỬ
*

Câu vọng cổ ngày xưa Ba yêu thích
Đến bây giờ con mới biết là hay
Hồn đã bay, Ba xa mất tầm tay
Gương Nguyễn Trãi ai dạy con học hỏi?
Ý Nga, 31-5-2012.
*Nguyễn Trãi: tác giả bài BÌNH NGÔ ĐẠI CÁO, hiệu Ức Trai, con trai Bảng Nhãn Nguyễn Ứng Long, hiệu Phi Khanh
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TÌM ĐÂU?
*

Trích tuyển tập TRI ƠN CHIẾN SĨ VNCH
*

Một người lính đi không hề quay lại
Một người tình tay vẫy vẫy, tâm đau
Một người đi câu tạm-biệt ngọt-ngào
Một người ở ngờ đâu câu vĩnh-biệt.
Nuôi con dại, lòng em luôn quặn thắt:
“Ba mươi năm anh vùi xác rừng sâu
Chưa chỉ giùm tìm chí sĩ ở đâu?”
Lòng yêu nước, ba mươi năm điên đảo!
Ý Nga, 7.3.2006
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NHẠY CẢM, ĐỒNG TÂM
*

Trích tuyển tập BAO GIỜ EM VỀ?
*
Cho Mình Yêu Dấu
*

Em đã có một người thương em lắm
Người Việt Nam thông cảm cảnh đoạn trường
Người em thương, chia chung nhục quê hương
Cùng nuôi dưỡng ngày hoài hương: phi Cộng.
Ý Nga**31-5-2012
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LÝ NGHỊCH NHƯNG
KHÔNG NGHỊCH LÝ.
*

Trích tuyển tập KHUYÊN EM
*

Ngày đã chiều, nắng đã đi
Tay em, anh nắm: nhu mỳ chịu thua
Hơn em, anh đã cợt đùa:
“Thương đi! Nắng mới, già nua hết tình”.
Môi mềm em hứa: “Thương anh!
Hoài hoài vạn thuở!” Lời lành, ý ngoan.
Mềm môi anh cũng hân hoan:
-Thương em! Anh hứa thập toàn như…em!
Á Nghi, 23-8-2013.
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KÝ GIẤY HÔN THÚ
*

Trích tuyển tập BẮT ĐỀN ANH!
*

Ký giấy “Xuất giá tòng phu”
Ra… Tòa* rồi mới vô… “Tù’
Ai ban bùa mê, thuốc lú
Mà em theo anh thế ru?
Thì ra em đã lù khù!
Chung thân một đời nữ tu!
“Tòng… thê”? Người Ta không ký!
Cửa ‘Tù” khép chặt thiên thu.
Á Nghi**11-7-2013.
*Ký giấy hôn thú
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CÔ BÉ NHÀ QUÊ.
*
Thương về những chị em vừa đám cưới xong là vượt biển
*
Trích tuyển tập BẮT ĐỀN ANH!

*

Lấy chồng! Bất hiếu làm sao!
*
Lại bối rối, lại thẹn thùng
Đi cùng Người Lạ, ngại ngùng sóng đôi
Men tình túy lúy kỳ khôi!
Má, Ba bắt gặp: đòi vôi, cau, trầu.
*
Nắm tay, anh khẻ nghiêng đầu:
-Từ nay chung một Chuyến Tàu Ngát Hương
Ra khơi vượt sóng trùng dương
Tương lai hai đứa một phương hải trình.
*
Lại làm thinh! Lại chữ Tình!
Mẹ Cha bỏ lại, theo anh mất rồi
“Thưa Cha…” chào chửa đủ lời
Em “Thưa Mẹ…” cả một trời hư thân.
*
Lại phân vân! Lại ngại ngần!
Quê trân cô bé. Hoàn nhân bao giờ?

Á Nghi, 7-6-2013
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TỬU ĐỨC TỤNG:
“TAM VÔ THA HỒ DÔ”!
*

Trích tuyển tập đã xuất bản TỘI ÁC & ĐỒNG LÕA
*

Giàu sang, trưởng giả tiệc tùng
Đêm đêm đóng cửa chúc mừng đàn… anh
Ban ngày cửa ‘‘mở… kinh doanh”,
“Đỉnh cao trí tuệ” cạnh tranh ngấm ngầm.
Một bầy “cao thủ võ lâm”
Sáng say, chiều xỉn, tối mâm rượu nồng
Thằn lằn, chuột, rắn, dơi, còng…
Đười ươi một lũ kể công nực cười:
“Chịu… chi và lại chịu… chơi!
Muôn trò bủn xỉn nhờ thời Tam… Vô”
Tại sao không hưởng? Cứ…Dô!
Thời nhu yếu phẩm bác Hồ đã… dông!
Bia đen, rượu đỏ cũng… HỒNG!
Công an, đồng chí đả thông Ban, Ngành.
Đảng viên, bộ đội linh đình,
Say sưa mãn tính, “hòa bình” chê… cơm:
-Tội chi khố rách, áo… ôm
Quyền cao, chức trọng phải chôm… gái hiền!
“Tam Vô” dô mãi hóa ghiền,
Càng ghiền hạng nặng càng… tiền đô kêu
Buôn nguời, bán đất… đủ chiêu:
-“Tiền dư đem rửa! Bao nhiêu, ai dòm?”
Kỳ đà, cóc, nhái… đầy mồm,
Sa kê, rượu đế tẩm thơm râu xồm:
-Máu bò, ếch, thỏ, gan hùm,
Dê, rùa, thuốc bắc đem hầm thai nhau*
Mau mau nhậu! Nhậu cho… lâu!
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Thả giàn! Lết bánh! Trời chao mới… về!
Cần câu phải quắc* mới… ê
Phải thi nhau uống! Tỉ tê: -Đua này:
Đổ bia xả láng vào giày*
Thi nhau!” Bợm nhậu rót đầy, đẩy đưa.
Công an tham nhũng cù cưa:
-“Nhân dân làm chủ? Sáng, trưa phải… làm!
Tự phê, tự kiểm? Đã nhàm!
Sửa sai? Đảng dốt, càm ràm ai ưng?
Con ma men thích tưng bừng!
Uống đi cho đã! Phừng phừng, rót thêm!
Cho nôn* thốc tháo hũ mềm
Mới ra hão hán! Bõ thèm thuồng xưa!
Nhân dân không uống, rượu thừa
Tiền mình không thiếu, rượu chừa làm chi!”
Dân không uống, lại khổ vì,
Những người uống rượu! Lâm ly chưa nào!
Lưu Linh hồn đã trời cao
Thu chi đệ tử lắm vào, Lưu Linh?
Quê hương, Trung Cộng rập rình
Lạnh răng, môi hở, mặc tình… lấn qua
Đảng say bán Nước, bán Nhà
Dân tôi còn… tỉnh. Thương là thương ơi!
Đảng, Đoàn nhậu! Nhậu mê tơi!
Việt Nam tơi tả! Khổ đời dân tôi!
Ý Nga, 19.11.2006
nhau = thai của những hài nhi vừa tượng hình trong bụng mẹ
*Say quắc cần câu: SAY MÈM, cách nói của người miền Nam
*Dùng chiếc giày mang dưới chân làm ly để đo tửu lượng nhau.
*Thai,

*Nôn = ói, mửa
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CHỈ “MẤY NGÀY”
MÀ THÀNH THIÊN THU?
*
Viết tặng những người Vợ Lính V.N.C.H. sau cơn quốc biến 1975

*
Cộng ác, dân mình ai ở lại?
Cô, dì, anh, chị… phải ra đi.
“Hòa bình, giải phóng” thật kinh hãi!
Đổi chủ, thay thầy để được chi?
Hờn giỗi nên em khờ dại lắm:
Không thèm nói chuyện, không thèm thương;
Không cho mắt.. ấy nhìn say đắm;
Không nhận lời yêu bọc lắm đường.
Lời cuối tiễn anh vào “cải tạo”
“Mấy ngày” em tưởng sẽ qua mau
Ngờ đâu giặc “Đỏ” lại thèm… máu
Anh “trả” bằng đời-đã-hứa-nhau.
Em hối hận hoài lời giận dỗi
Nụ hôn từ giã còn thơm môi,
Bồi hồi em giữ và chờ đợi
Anh mãi không về thật nữa rồi!
Mình chẳng nói chi lời tạm biệt
Của hai người giỗi, ai buồn ai?
Cơn đau vĩnh biệt dài thê thiết
Oan nghiệt uổng đời một chí trai.
Thương quá trái tim tròn khí tiết!
“Vài ngày trả nợ” lũ cuồng ngông?
Hẹn nhau mấy bữa thành ly biệt,
Thủy táng xác con, tưởng… xác chồng.
Nợ nước, tình nhà vai gánh nặng
Thương chồng, thù trả chẳng phân vân
Càng thương nhi nữ, lòng Trưng Triệu
Càng xót cho anh: Quyết chẳng hàng!

Ý Nga*18.6.2003.
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VIỆT CỘNG
*

Trích tuyển tập DẸP CHO RỒI
*

Ghét người nào, cào nhà người ấy.
Nay “thương” đấy, mai lấy mạng người.
Cả nụ cười cũng thời nham hiểm.
Miệng châm biếm, lấp liếm trêu ngươi.
Ý Nga, 24.11.2006
phần 1/2
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phần 2/2
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LẠ ĐỜI!
*
Trích tuyển tập KINH TẾ VỖ BÉO ĐẢNG
*

Rửa tiền, buôn lậu khắp nơi
Sao dân nghèo rớt mộng tơi? Lạ đời!
Đảng viên được sống thảnh thơi,
Sao dân phải chết đất trời xa xăm?
Tại sao cả nước hờn căm?
Tại sao giặc đến, ngậm tăm tật nguyền?
Trung Ương: ngân sách rỗng tiền
Lấy đâu mà rửa? Rửa, chuyền đi đâu?
Ăn đâu đảng chẳng đi đầu
“Công nông tiên tiến!” Đảng hầu phía sau?
Khi cần: cõng bạc chạy mau
Ngược chiều cả nước: rủ nhau làm giàu!
Ý Nga, 17-12-2015

- 96 -

- 97 -

ANH QUÁ KHỨ
MỜI EM HIỆN TẠI.
*

Trích tuyển tập EM ƠI!
*

Em về cho biết… nhà anh*
Loanh quanh có đủ mái tranh, vườn cà,
(Tiếc rằng chẳng Mẹ, không Cha)
Có chim mỗi sáng tấu hòa đến khuya.
Nhà dư: đũa, chén, dao, thìa
Dư thêm… kìa… kỉa… Ai Kia chia giùm.
Hoa hồng nở rộ um tùm
Chưa ai hái tặng, tỏa thơm mỗi ngày.
Cắc ca, cắc củm tỉa cây
Lụm cà, lụm cụm mai này tặng ai?
Em về cho biết… tương lai!
Á Nghi, 13-7-2013.
(nhuận sắc 31.5.2019)

*Nhà anh: vì là 1 lời cầu hôn lãng mạn, xin hiểu theo 2 nghĩa: 1-Vợ anh, 2-Nơi anh sinh sống.
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SAO MÀ TỘI NGHIỆP!
*
Trích tuyển tập SAO MÀ TỘI NGHIỆP
*

E dè, bập… bẹ… “Thương anh!”
Anh còn hổng chịu, cứ hành hạ: “Yêu?”
Người ta tập nói... nhiều nhiều
Thốt ra hai chữ là… liều lắm thôi!
*
Lôi thôi, rắc rối, kỳ khôi,
Năn năn, nỉ nỉ, ỷ ôi hai người.
Á Nghi, 13-7-2013
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THƠ MỘNG CÀNG THÊM
*
Trích tuyển tập ẢO DIỆU
*

Trong mơ gió hát quanh tình
Lâng lâng say đắm, chúng mình hôn nhau.
Nhìn nhau tóc chớm bạc đầu
Tình? Chưa già thế! Chỉ cầu hai mươi
“Hai mươi mãi nhé!” Anh cười:
“Cô nương lãng mạn, chính người anh thương!
Á Nghi, 15.6.2013.

CÒN CÓ ANH NÈ!
*

Chia sẻ với Ny
*

Trích tuyển tập SẦU TÌNH
*

Kẻ bạc nghĩa biết gì lý với lẽ
Ai hững hờ? Em hờ hững là xong!
Đừng trông mong kẻ “xa mặt cách lòng”
Tâm họ hẹp, em rộng lòng chi vậy?
Á Nghi, 31.5.2019
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BỮA CƠM NHƯ MẸ NẤU.
*
Trích tuyển tập KÍNH VẠN HOA
*

Canh chả cá cải bẹ xanh thơm quá!
Cải vườn nhà, đầu hạ chớm vàng hoa
Cá vừa câu, cải vừa hái đấy nha
Xanh, tươi rói, mời cả nhà thưởng thức!
Ý Nga, 10.7.2013
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NHẸ
*
Trích tuyển tập KHÔNG MƠ THIÊN ĐƯỜNG
*

Cho dù ngủ tại thiên đường
Vẫn chưa thấy đủ thì nhường nhịn ai?
Mong chi giữ lắm tiền tài?
Vác theo nặng quá, thiên thai tiêu gì?
Đời người nháy mắt qua đi
Quý thay phước đức đã thi nhau làm
Đối nhân xử thế: không tham
Của, tiền, tài, phúc: lấy tâm chia đều.
Ưu, lo, khỗ não không theo
Không ai ngoại lệ: tuổi trèo mỗi năm
Khi nào lão, tử hỏi thăm
Hành trang nhẹ nhõm, yên nằm nghìn thu.
Ý Nga, 31.1.2017
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BÌNH THƯỜNG NHƯNG
KHÔNG TẦM THƯỜNG
Em vui vẻ khi thấy người hạnh phúc
Sao mà thương niềm cảm xúc trào dâng!
Có phải chăng dâng việc Thiện ân cần
Là nuôi nấng trái tim bằng An Lạc?
Ý Nga, 11-7-2013.
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MỐI TÌNH
“MÔI HỞ, RĂNG LẠNH”
*
Trích tuyển tập đã xuất bản: TỘI ÁC VÀ ĐỒNG LÕA
*

Đêm đêm Nam ngáy khò khò,
“Bắc” dời cột mốc, bò bò sang “Nam”
Ngày ngày Bắc mở Túi Tham,
Dạy Nam bán Nước, học làm “đỉnh cao”
Biển Nam, hải sản anh cào,
Tham ô, tham nhũng quơ quào cho nhanh,
Thương nhau? Tài sản đưa anh
Đem về Trung Cộng để dành ấm Môi.
Răng nằm, Răng nghĩ lôi-thôi
Tấm chồng như thế còn đòi chi hơn?
Ý Nga, 16.12.2005

- 105 -

THẤY MÀ THƯƠNG
NHỮNG CHIẾC HỘP SỮA GUIGOZ
*
Đọc văn người tù Đỗ văn Phúc
*

Trích tuyển tập THƯƠNG THỜI QUÁ THƯƠNG-Ý Nga xuất bản 2011
*

Những chiếc hộp sữa guigoz
Má mua, nuôi đàn em nhỏ
Hết sữa, đựng đường, nho khô,
Kẹo, sen, mè, trà, mứt, bánh…
Ngày Lính bị lùa ra Bắc
Vợ tơi chảo thịt chà bông
Ủ chặt từng lon thăm chồng
Dở chết trong tay của giặc.
Đòn thù Đảng Phản Đồng Bào:
Buông súng, kiếm, gươm, chùy, đao…
Không được vắt cơm, bới cháo
Thương ai đói khát cồn cào!
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Hết sức người Tù “lao động”
Sỏi đá sao chẳng thành cơm?*
Nhờ lãnh án tù Việt Cộng
Danh lon sữa càng thêm… thơm.
Thấy thương lon chịu gian lao
“Câu kéo”* vào lửa. Kéo, câu…
‘’Thép” Cộng “đã tôi thế đấy!”
Thành nồi, ấm, chén… nghẹn ngào.
Cũng như Người Tù bi ai
Lon thêm xích, niềng, móc, quai…
Trèo lên rừng thiêng vác củi
Xuống suối uống nước độc hoài!
Người phù thịnh, hiếm phù suy?
Chủ, lon: bất khả phân ly
Sống, chết theo bao người Lính*
Thương thay đồ vật vô tri!
Làm lon Xã Hội Chũ Nghĩa
Nên được “cải thiện”* giấu… rau
Khi lủng, lính dùng cơm trám
Đốt bao nhựa vá, càng… ngầu!
Xé mền quấn làm… bình thủy
Hàn Sĩ* vượt… rét lao tù
Bạo quyền cầm Cân Công Lý
Chẳng lẽ ngồi khóc hu hu?
Thương Người! Cũng thương chiếc lon
Má đựng đường, chanh: ngào* ngon
Mong em vượt biên thoát chết,
Đứt ruột cho em sống còn.
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Lon theo người dân, vượt biển
Người khoe gạo sấy, me, đường
Kẻ giấu vàng, bạc, kim cương,
Hải tặc tha hồ bất lương!
Ôi bao ngọt, bùi, cay đắng,
Lon từng đã chia chác, cho…
Đổi Đời còn hơn… trời giáng
“Vì, tại, bởi…” nhiều lý do.
Việt Cộng hô: “Đại thắng lợi”
Mình “Đợi thắng lại!” nhé lon
Dốc cao muốn lên phải bước,
Núi Non quyết giữ phải tồn!
Sá gì một Đảng Bán Nước
Phải giữ Bất Khuất Việt Nam
Kẻ sau theo gương Người Trước
Diệt Cộng và chống ngoại xâm!
Ý Nga, 19.12.2007 (nhuận sắc 2.6.2019)
*Khẩu hiệu của Việt Cộng: “Với sức người sỏi đá cũng thành cơm”
*Theo người tù Đỗ văn Phúc đã viết trong “Người Tù, Chiếc Lon Gô và Nhà Kỷ Luật”, báo Người
Việt Illinois tháng 12.2007, thì CÂU KÉO “mô tả việc người tù đứng xúm xít quanh lò lửa nhà bếp
đưa lon gô vào miệng lò để đun nấu”
*Ngào = nấu với lửa nhỏ và trộn liền tay cho khỏi bị dính thành khối
*Hàn Sĩ = xin hiểu theo cả 2 nghĩa: Thợ Hàn và Người Vô Sản
*Cải thiện = động từ tìm thêm thức ăn để trám cơn đói của người tù
“Cải Tạo” trong khi đi lao động bên ngoài.
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TƯƠNG PHẢN
*
“Trồng tiêu rồi lại trồng điều
Vì nghe lời đảng mà niêu tan tành”
Ca dao
*

Trích tuyển tập đã xuất bản: TỘI ÁC VÀ ĐỒNG LÕA
*

Lều tranh nghiêng ngả chơi vơi
Trở trời, vách đất tơi bời nhà dân.
Đảng viên thành quách cao dần
Lâu đài vững chắc, tối tân trang hoàng.
“Bầy tôi” đã thấy thiên đàng
Nhân dân làm… “chủ” Tan-Hoang-Tiêu-Điều!
Ý Nga, 5.3.2007
- 109 -

GỬI NGƯỜI CHAO ĐẢO
*

Trích tuyển tập DẸP CHO RỒI
*

Huênh hoang muốn… lãnh huy chương!
Cũng vênh vang, cũng tầm thường phô trương
Lập trường nát ngứu như tương
Tùng tam, tụ ngũ dương dương tự hào.
“Ruột” non “ngàn dặm” thảo nào
Đỏ, cam kinh tởm. Đầu vào, chân… ra
Sao không về hẳn bên Nhà?
Mà o bế đảng: thưa bà, bẫm ông?
Thậm thà, thậm thụt, bút cong
Ngòi lem “đỏ” mực, tô ngông sao… “Vàng”?
Họ khuyên hòa giải, oang oang
“Ghế” bàn hòa hợp, đường ngang vác về.
Đâu rồi hôm ấy lời thề?
Ý Nga, 9.3.2007
- 110 -

- 111 -

CHIA HAI NHÁNH
*

Trích tuyển tập AI BIỂU
*

Sông hết chảy cùng dòng?
Níu kéo càng viễn vông
Mất rồi mới biết quý?
Đáng đời kẻ bạc lòng!

Á Nghi, 3.6.2019

VÔ NGÔN MÀ TÔN TRỌNG.
*

Trích tuyển tập ANH ƠI!
*

Lời không nói, mới là hay
Vô ngôn, nói ít, tịnh chay giữ gìn.
Sao anh chẳng chịu thử nhìn
Đăm chiêu ánh mắt, như in nghìn lời!
Á Nghi, 18.7.2013
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EM HƯ QUÁ HAY
TẠI ANH DỄ GHÉT?
*

Trích tuyển tập AI BIỂU
*

Anh cho điểm về em, không thiên vị
Chẳng sai chi, dù là chỉ một li
Tánh tình em càng lúc càng thấy nguy
Bao thùy mị Má cho đà… yên nghỉ.
Anh nhận xét về em sao chí lý
Người như ri, Quý Vị thương làm chi?
Lỡ mai sau Người mặt bủng, da chì
Rồi tiều tụy, cô, dì… ai hoan hỉ?
Anh hữu lý: em dị kỳ, phù thủy
Lợi lộc gì? Hư quá nhỉ nam nhi,
Đi cứ đi, anh đứng lại làm gì?
Vô danh “thị” không thuộc bài Năn Nỉ.
Sao khổ trí, tranh nhất nhì đấu lý
Hỏi ích chi, chì chiết phí xuân thì
Chẳng nề chi, em sướng nhất, ai bì?
Nếu hoán vị, anh thấy gì dễ ghét?
Á Nghi, 16-7-2013.
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NHỮNG KẺ PHẢN QUỐC
“CHỐNG THAM NHŨNG”
*

Trích tuyển tập: TỘI ÁC & ĐỒNG LÕA đã xuất bản
*

Như loài vật mất chủ
Chúng lang thang mọi đường
Tìm miếng ăn mà thủ
Om sòm sủa, phô trương:
Con Bộp Chộp độp ngang,
Con Ngang Tàng khoe khoang,
Con Nhố Nhăng lỗ mãng,
Con Dị Hợm lăng nhăng.
Chưa từng phục vụ người
Chỉ bắt dân cung phụng
Cho chúng được ăn chơi
Cụm co trò hưởng thụ.
Chu du từ đảng Đỏ,
Lố bịch sang đảng Hồng,
Lập đảng Cam lòng vòng
Đấu trường tanh danh vọng.
*
I uông ngọng nghịu hình thành
Càng “chống tham nhũng” càng mạnh
Đụng vào quyền lực là tránh
Làm sao xoay chuyển tình hình?
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Cơm thừa, canh cặn nhà “quan”
Đảng sai nấu món Mỵ Dân
Ném vào nồi toàn tạp nhạp
Bưng ra Cháo Lú Ngu Đần.
“Trung ương” không hề minh bạch
Tất cả do đảng điều hành
“Hành, tỏi” càng phi càng “thơm”
Đồ thừa thối hoăng ai biết?
Đảng viên túi bạc kè kè
Dính líu thời phải bao che
“Dù” to tha hồ hốt bạc
Càng che càng phải kết bè.

Ý Nga
Phoenix, 8.4.2007.
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HỌC và TẬP….
*

Trích tuyển tập TRI ƠN CHIẾN SĨ VNCH
*

“Học! Tiến bộ thì về!”
Tập… đói khát ê chề!
Tù chết rừng, chết núi
Đời đủ nghĩa thảm thê!
Mót củ sắn, củ khoai
Từ ruộng rẫy khổ sai
Những người tù “cải tạo”
Miệng chưa kịp được nhai
Phải đem chia dân chúng
Người nhận như kẻ cho,
Xòe bàn tay ốm đói
Ai cũng thấy: đảng “no”*

Ý Nga,
Phi trường Denver, 8.4.2007
*”No” = lo lắng đọc theo âm của một số người miền Bắc.
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Thưa Quý Vị
Tài Tử! Amateurful_ amateurhaft!
Hát Hay Không Bằng Hay Hát!
Tình cờ thấy bài thơ của Thi Sĩ Ý Nga. Tuy vỏn vẹn chỉ có 10 câu nhưng
nội dung phản ảnh khá nhiều tâm trạng của người Việt tỵ nạn.
Dù không phải là nhạc sĩ nhưng LTDC mạo muội phổ nhạc và trân trọng
giới thiệu cùng Quý đồng hương không ngoài mục đích "góp lửa chút ít"
vào công cuộc đấu tranh cho "TỰ DO, DÂN CHỦ và NHÂN QUYỀN",
cũng như nhắc nhở chúng ta ...
Rất tiếc bản nhạc lại được thu cũng rất đơn giản và được trình bày rất ư tài
tử bởi một người không phải ca sĩ nên mong quý Thính Giả hoan hỷ cho.
Xin tùy nghi phổ biến và giới thiệu bạn bè, thân hữu.

Trân trọng cám ơn.

Người thực hiện Video
Lê Trung Diệu Châu
LINK on youtube: TÌNH NGHỆ SĨ
Đàn hát tài tử: Ngọc Châu
http://www.youtube.com/watch?v=Apl08lzaEsU
Lời thơ: Ý Nga
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SAO NỠ THỜ Ơ?
Này em! Vận nước lênh đênh
Sao em vui thế? Nỡ quên quê mình
Này em! Quả thật tội tình
Người dân khóc với "hòa bình" đã lâu
Rong chơi, vương miện đội đầu
Kim cương lóng lánh tìm vui nỗi gì?
Em từng là một người đi
Ðì vì gì, để khinh khi lại đời,
Nghe chăng bao tiếng than trời?
Em vui cho lắm. Buồn ơi bao người!
Ý Nga, 23-11.2003.

SAO NỠ THỜ Ơ – Nhạc LNC – Lê Trung Diệu – Thơ: Ý Nga
https://www.youtube.com/watch?time_continue=33&v=Apl08lzaEsU [<=bấm vào]
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Ả CHAO ĐẢO
*

Trích tuyển tập đã xuất bản: TỘI ÁC & ĐỒNG LÕA
*

Người ngoan viết dòng thơ hiền
Ả điên, ả viết chữ tiền đem khoe
Người nghèo, áo chẳng đủ che
Ả giàu sao lại đem loè hở hang?
Người ngoan văn võ giỏi giang
Lời thơ nhắc nhở khẽ khàng Niềm Đau
Niềm Đau Chung, nhục biết bao
Lời dân than thở, Trời cao kính tường.
Người điên xé áo, xé quần
Ả không điên, vải mấy phần xé tưa
Phần trên ả quấn vải thưa
Dưới chân dày ống, giữa chừa da ra
Người điên, áo bảy, quần ba
Ả không điên dại: thịt da để ngoài!

Ý Nga
Đường bay Phoenix-Denver 8.4.2007

Chuyển Đến: Ý Nga – Tháng 5/2019

www.vietnamvanhien.org
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