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Thơ Mục
1- Rút Ruột Đóng Thuế
2- Ăn Bo Bo Sao “Quản Lý” Đời Em
3- Ai Ngụy Mà So Sánh?
4- Không Gạo Sao Nạo Ra Cơm?
5- 99 Năm Ai Đưởi Được Giặc Đi 6- Nam Thoái?- Nữ Tiến
7- Xao Xuyến
8- Cơm Lành, Canh Ngọt Mời Anh
9- Trăng Thôi Tỏa Mật
10- Đúng Hàng Đội Sổ
11- HÌnh Ai 12- Tỉ Tê 13- Thiếu Dư
14- Thể Thao 15- Sắp Sẳn
16- Hoa Chiên Trứng 17- Về Đâu
18- Mơ
19- Áo Ấm Hay Áo Lạnh?
20- Thăng Đâu?
21- Chống Báng Nhau
22- Chí Cã Đâu Rồi Chị Em Ơi?
23- Đêm Nhớ Thầy
24- Chơi Cá Cược Để Dễ Dàng Bán Nước. 25- Viễn Vông
26- Lẳng Lơ Xin Trả Cho Người 27- Lâu Thật Lâu
28- Gàu Sòng
29- Tiến Vào Bóng Tối
30- Hoa Tình Giữ Sắc Thắm Tươi 31- Cố Gắng Lên
32- Hồ Đêm
33 – Dấn Thân San Sẻ
34- Sống Đục Thì Thác Sao Trong
35- Á Ơi
36- Khất Sĩ Quốc Doanh
37- Cửa Đảng
38- Toàn Chuyện Vá Trời
39- Đặc Khu Nhan Nhản Ba Miền
40- Em Còn Có Một Lương Tâm
41- Nhớ Viết Nhé Anh
42- Ngoan
43- Xứng Lứa Vừa Đôi
44- Đêm Trăng Mật: Ai Cũng Hồng
45-Chớ Rơi Chữ Tình
45- Chọn Vợ
46- Trách Chi Nàng Bỏ
47- Sao Mà Hay
48- NHa Sĩ Giỏi
49- Không Ai Hoàn Hảo
50- Thử Thách
51- Cho Đáng Đời Nhau
52- Bao Giời Đáp Đủ
53- Nói Với Lương Tâm
54- Xin Hãy Bền Chí
55- Giấy Rách Giũ Lề
56- Nếu Không Có Họ
57- Nghễ Sĩ
58- Hành Trình Gian Nan Vì Đất Tổ
59- Chàng Tóc Mới
60- Rồi Ra Sẽ Rõ
61- Cạo Gió
62- Có Gì?
63- Buốn Hiu
64- Chị Em Ơi! Nhắc Em Mài Bút
65- Mua Vui Chuốc Buồn
66- Đã Hồng Sao…Đen
67- Đọt Sung Đọt Bần
68- Chính Nghĩa Luôn Về Phe Ta 69- Đỉa
70- Áo Em Dài Tương Tư
71- Đãng Trí
72- Rót Mật
73- Yêu Người Yêu Đời
74- Xuân
75-Về Đâu
76- Soi Gương
77- Từ Giả Ý
78- Trau Mình
79- Đường Bay Âu Mỹ
80- Yêu Ai
81- Việt Nam Ngày Mới 82- Dọn Nhà
83- Hỏi Thăm
84- Luật An Ninh Mạng 85- Áo Gấm Thời Đại
86- Em Khó Tính Quá
87- Trới Sáng Ai Cần Đèn 88- Ơi Hỡi Tình Si
89- Thẳng Thừng
90- Yêu Quý
91- Không Được Nói
92- Kính Vạn Hoa
93- Bạn Than Nhớ Miệt Vườn 94- Thời Gian Không Biên Giới
95- Ước Gì Bên Dưới Là Nhà 96- Hoa Bay
97- Hè
98- Đánh Địch
99- So Sánh
100- Bóng Xế Chiều Ơi Chớ Vội…
101- Leo Dóc
102- Đấu Tranh Thôi
103- Công An Đội Lốt Tu Hành
104- Liên Lạc
105- Cát Biển
106- Lênh Đênh
107- Hoa Tim
108- Sao Không Thấy Tình Anh Là Ẩn Số
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109- Dài Đăng Đẳng
110- Không
111- Nhìn Ảnh Má Thương Ơi Là Thương
112- Phóng Sinh
113- Giữ Tình
114- Chen Chân Xe Điện
115- Tỉ Chiêu Chỉ Tiêu: Tiểu Chi 116- Anh Vẫn Viết
117- Ngọt Lịm
118- Thơ Cay Canh Đắng
119- Lửa
120- Viễn Vông
121- Trăng Ơi
122- Tĩnh Tâm Xong TRúng Gió 123- Còn Em
124- Xin Em Hai Chữ Nhu Mì 125- Gàu Sòng
126- Hoa Không Cười
127- Khi Có Cờ Tự Do
128- Tích Lũy Ác Nghiệp
129- Ăn Hoài Chẳng No
130- Sư Tổ Khiếp Nhược
131- Đi Chưa Tới Đã Đến Đường Cùng
132- Về Cội
133- Lòng Nhân Ái
134- Răng Mà Nhớ
135- Ngày Qua Rất Vội
136- Lòng Tự Trọng
137- Có Gì Trường Cữu
138- Xảo Trá
139- Anh Nói Thì Em Im
140- Trăng Rằm Chàng Sẽ Về
141- Lồ Lộ Duyên Ngầm
142- Người Không Thơ
143- Nhớ Mình
144- Chia Buồn Góp Vui
145- Vô Vọng
146- Đảng Quốc Hội Đổi Quốc Hoạn
147- Chuyển Lửa
148- Nghĩa Mẹ Ngàn Đời Chẳng Quên 149- Tự Ngẫm
150- Nghệ Thuật Vị Nhân Sinh 151- Kìa Kia Kỉa Đã Khuya 152- Đến Trong Từng Bước Đi
153- Thần Dược Trị Đúng Chứng 154- Mây Thơ
155- Răng Lạ Rứa Tề
156- Ngoan Đạo
157- Thả Thơ
158- Không Nói Người Ta Ngắm Hoa
159- Cháu Chắt Chúng Ta
160- Chân Tu Đạo Hữu & Quốc Doanh Đậu Hủ
161- Hãnh Diện Thuyền Nhân
162- Còn Là Bóng Tối
163- Trẻ Đói
164- Đành Chịu
165- Khổ Uẩn
166- Đừng Ở Không, Ngồi Đồng
167- Khỏe Chi Nỗi
168- Đêm Mơ Hồi Quốc 169- Gập Gềnh Khó Khăn
170- Khóc Vô Âm
171- Phiền Nảo
172- Lục Bác Giả Từ
173- Vẫn Còn Thiếu
174- Ba Đời Phước Mới Được Em
175- À Em! Em Có THương Theo 176- Gai Hồng
177- Biết Ai San Sẻ Nỗi Niềm
178- Khi Cần Lửa
179- Những Mảnh Đời Đáng Thương
180- Đại Hội – Đội Hại
181- Hình Ngay Bóng Thẳng
182- Dâu Dại
183- Chết Vì Sợ
184- Làm Đường Lạc Lối
185- Cũng Vẫn Lẩn Quẩn
186- Thắp Hương Thương Mại
187- Từng Người Hãy Góp Sức
188- Cam Ơn Em Đã Chọn Anh
189- Phụ Họa
190- Thi Ân Cầu Báo
191- Trả Thù
192- Nụ Hôn Đầu Đời 193- Đen Trắng Cũng Là Màu
194- Chân Gối Rã Rời
195- Tăng Quốc Doanh, Ni Nằm Vùng
196- Văng Thi Đàn
197- Hà Hiếp Dân Lành 198- Co Chân Cụt Cẳng

-

-3-

*Chữ viết hoa đều ám chỉ những tổ chức trá hình của đảng CS để kiểm soát
thanh niên.
Biếm thi chính trị
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ĂN BO BO,
SAO “QUẢN LÝ” ĐỜI EM?
*
Trích tuyển tập BIẾM THI & NÓI LÁI
*

TRĂNG cao quá, anh vói hoài không tới
MẶT TRỜI HỒNG* thiêu nóng, ai bỏ công!
To, tròn vòng: TRÁI ĐẤT rộng Tây, Đông
SÔNG cửa rộng, anh không bơi qua nỗi!
BIỂN? Khỏi nói, anh sẽ chìm, không nổi!
NÚI? Chân trèo sẽ không khỏi tả tơi!
RỪNG ĐỎ? Thôi, đi tù đã nhớ đời!
HỒ? Xin lỗi, giỡn chơi, toàn Ruồi Muỗi!
AO? Cháu “bác” cả làng cùng “đồng khởi”
Nuôi toàn là chi lạ những… Cá Tra
Thương em thế mà ngại đến chi là!
Lên… VŨ TRỤ? Trời ơi! Sao khó quá!
Thôi em nhá! Đảng Viên xin bỏ Đảng!
-Đâu cần thanh niên? -Có!
-Đâu khó? -Có: thanh niên!
Ý Nga, 5.7.2013.
*Mặt trời hồng: Đảng CS
*Khẩu hiệu VC: “Đâu cần, thanh niên có! Đâu khó, có thanh niên!”
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Biếm thi chính trị

KHÔNG GẠO
SAO NẠO RA CƠM?
*

Trích tuyển tập BIẾM THI & NÓI LÁI
*

Em ớn lạnh mà sao anh ớn nóng
Tạo cuồng phong nổi giận máy điều hòa?
Thảo nào ngoa tên đặt của mẹ cha
Tên sáng tỏa, Nguyễn Kim Cương, không bán.
-Kìa Nguyễn thị, cũng Kim Cương tài sản
Dù Cộng vào phải trồng… lúa, đặt nơm
Tên cũng đâu Hột Xoàn với Hột Cơm?
Anh ớn nóng vì đã tìm khắp xóm.
Đảng hơi hướm nuôi người bằng dị hợm
Tên om sòm? Sống, đom đóm mắt hoa!
Nhà “thái hòa”, sao phải bán thịt da?
Thật ớn nóng trước bao trò kệch cỡm!
“Có gạo mới nạo ra cơm”*
Kim cương lấp lánh chẳng thơm hột xoàn.
Ý Nga, 6.7.2013
*Tục ngữ.
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NAM THOÁI? NỮ TIẾN!
*

Trích tuyển tập THƯA CHỊ
*

Hai Bà Trưng, Bùi thị Xuân,
Cô Giang, cô Bắc, Huyền Trân… vì Nhà
Ngời khêu Ngọn Lửa tinh Hoa
Sống vì Tổ quốc, thác làm gương soi.
Ý Nga-Brooks, 7.7.2013.

-9-

- 10 -

CƠM LÀNH, CANH NGỌT MỜI ANH
*

Trích tuyển tập CHƯA VÀNG, VỘI CHI ÚA?
*

Người Ta cãi cối, cãi chày
Rồi thêm cãi mỏng, cãi dày kêu ca
Thì em ra ngắm cải hoa
Vàng khoe xinh xắn, ối a ngọt ngào.
Lời ra? Ấm ức lệ trào,
Chi bằng xinh đẹp đem vào: tĩnh tâm!
Trong nhà “mưa gió” lâm râm
Ngoài sân nắng rực, ai cầm thê lương.
Cối, chày, dày, mỏng: vẫn thương!
Sao không nhường nhịn, mọi đường ngọt ngay!
Làm hòa cần đến cối… xay?
Em mua cối…mỏng, chày dày tặng anh.
Tha hồ giã giận nấu canh,
Nêm lành, nếm ngọt, chúng mình dùng cơm
Cần chi cua, ghẹ, mực, tôm
Cao lương Cải Cãi cơm đơm bữa chiều
Mỏng, dày, chày, cối? Vẫn yêu!
Á Nghi**21.7.2013.
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ĐỨNG HÀNG ĐỘI SỔ
*

Trích tuyển tập AI BIỂU
*

Gọi anh! “Nghe rõ năm-năm!”(5/5)
Cớ sao biến mất? Ngồi nằm góc mô?
Canh tanh, cá nguội, cơm khô
Bây giờ đòi hỏi: “Thịt kho!” Ai làm?
Á Nghi

**19-7-2013.
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TỈ TÊ
*

Tặng Thủy Hằng-Sài Gòn
*
Trích tuyển tập SẦU TÌNH
*

Chuyện buồn sao nhiều đến thế?
Cứ dồn dập đến, chẳng đi
Mẹ dạy thùy mị, nhu mỳ,
Môi cười… mới ra mặn lệ.
Làm sao cho tâm mặc kệ,
Ru giấc ngủ luôn kiêu kỳ?
Thơ ơi, cùng thơ thầm thì:
Chiều xuân mình em quạnh quẽ.
Á Nghi

**27-5-2012.
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THỂ THAO
*

Trích tuyển tập NHỚ LẮM!
*

Mặt trời còn ngủ say
Dưới áo lụa nàng mây
Gió tung bay tóc rối
Em bắt đầu một ngày
Ngang qua một dòng sông
Nước cuồn cuộn xanh trong
Mỗi ngày em chạy bộ
Mỗi nhớ thêm ruộng, đồng.
Chạy mỏi gối còng lưng
Thương là thương đôi chân
Ghế ven đường hờn giận
Người chạy chẳng ân cần.
*
Đường về hương cỏ thơm len
Thoảng trong không khí hoa quen, hương… Nhà
Bàn chân chạy mòn cả da
Mỗi ngày mỗi chạy vẫn xa, xa hoài.
*
Chạy hoài vẫn… ở nước ngoài
Bao giờ đến đích, nguôi ngoai nỗi buồn?

Ý Nga
24.10.2007
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HOA CHIÊN TRỨNG
*

Trích tuyển tập KÍNH VẠN HOA
*

Hoa xinh quá làm sao em đành hái
Trái dễ ăn, sao anh chẳng chịu thèm?
Trăm rau ngon không luộc chấm mắm nêm,
Đòi cho được bữa cơm hoa chiên trứng?
Ý Nga
26-5-2012.
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ÁO ẤM HAY ÁO LẠNH?
*
Tặng các Sói Con của Hướng Đạo
*

Trích tuyển tập HOA BÁCH HỢP 2
*

Trưởng ơi! Em hỏi trưởng nè
Tại sao tiếng Việt nói nghe lạ lùng?
Ấm thì mới mặc mùa đông
Mẹ kêu “Áo lạnh!”. Lạ không? Áo nào?
Lạnh lùng, ấm cúng: khác nhau!

Ý Nga
4.11.2007
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CHỐNG BÁNG NHAU
*

Trích tuyển tập THƯA CHỊ
*

Anh Công Giáo kỵ người tin theo Phật
Chị bất tin ai Phật Tử, Tin Lành
Cao Đài, Hòa Hảo: chú, bác ghét ganh
Nên ác đạo mới hoành hành như thế!
Cô Thanh Hóa không ưa chàng xứ Huế
Cậu Pleiku chế diễu mợ Qui Nhơn
Dượng Tuy Hòa đố kỵ dì Sài Gòn
Còn chia rẽ sao không còn tan tác?
Chúng độc ác nhưng tin “Hồ” là “bác”
Vác búa, liềm, giáo, mác vào Việt Nam
Đảng gian tham, sai: chúng răm rắp làm.
Ta chính nghĩa! Sao cứ hoài chống báng?
Ý Nga, 31-5-2012
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ĐÊM NHỚ THẦY
*
Tưởng niệm giáo sư Lê Hòa -Huyền Thanh Lữ
(trường công lập Nguyễn Khuyến, Sài Gòn)
*

Trích tuyển tập ĐEM THƠ HƠ LỬA
*

Về với Phật! Thế là Thầy đã mất!
Thơ còn ai phê lời thật chân thành?
Em nhìn quanh, ai sát cánh đồng hành?
Toàn xu nịnh! Chuyện đấu tranh vờ vĩnh!
*
Thầy khả kính nhìn dân tình bất hạnh
Đã chẳng đành chuyện đủng đỉnh nghỉ hưu
Vẫn lẻ loi, bút không mỏi, liên hồi
Chuyện Sông Núi, Thầy buồn lời phẫn nộ!
*
Em tiến bộ nhờ Thầy Cô dạy dỗ:
“Bao học trò còn khốn khó bên kia
Nếu đêm khuya dùng chữ nghĩa sẻ, chia,
Đừng bội nghĩa trước Màn Đêm Dân Tộc!
Như Lửa bốc, thơ hướng về nguồn gốc
Trọn tấm lòng phải lắng đọng thật trong
Bút quần hồng tự trọng, chớ bẻ cong,
Như nhịp trống Triệu, Trưng Vương mới quý!”
Bao thiện chí Thầy khuyên: “Chân, thiện, mỹ
Giữ lương tri, thơ đẹp ý, đẹp lời;
Thơ vì người, hương sẽ toả muôn nơi!”
*
Hương tiếc nuối, thắp dâng lời tưởng niệm.
Ý Nga, 11-6-2012
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VIỄN VÔNG
*
Trích tuyển tập QUỐC HẬN
*

Ngươi đã biết ta chưa hề chao đảo
Mồi màng rao toàn diễm ảo lợi danh
Mộng gian manh, ngươi chập chững tập tành
Chưa mọc cánh đã vinh danh vô sản.
Sơn phết đỏ, ngươi trầm trồ tự mãn
Mặc điêu tàn, mặc Quốc nạn, Nhà tan
Mi hân hoan màn “thuộc Hán”, đảng bàn
Phường bội phản, theo Việt gian bán nước.

Ý Nga, 31-5-2012
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Tục ngữ: “Cám treo, heo nhịn”
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LÂU THẬT LÂU
*

Trích tuyển tập ẢO DIỆU
*

Anh hôn cô bé thật lâu
Mặc ai mau mắn về đâu, chẳng cần!
Nụ hôn bất tận níu chân
Nàng Xuân tình ái! Giai nhân ơi… à…!
Trên kia trăng mật xuýt xoa
Ô kìa! Kín đáo ngọn dừa che ta!
Á Nghi, 13-7-2013.
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TIẾN VÀO BÓNG TỐI?
*

Trích tuyển tập ANH ƠI!
*

Ơ này Một Nửa Của Nhau
Ở đâu im ắng? Mấy châu qua cầu?
Áo xuân đã nát tơ nhàu
Người đi đâu đẩu? Bao lâu mới về?
Á Nghi, 13-7-2013.

HOA TÌNH GIỮ SẮC THẮM TƯƠI
*

Trích tuyển tập THÌ THẦM
*

-Soi tia nắng ấm vào anh
Để anh biết quý màu xanh chữ Tình
Để anh hiểu nghĩa hồi sinh
“Như tân tương kính”* giữ xinh tình mình
Hoa Yêu nở rộ đầy cành
Hạt sầu rơi rụng, hoa lành khoe Xuân.
*
-Em đừng nghĩ lần này là lần cuối
Mình giận thôi, rồi có chết ai không?
Sau mỗi Mồng, Trăng Hương Lửa thêm nồng
Càng trân trọng, càng khơi trong xứng đáng.
Anh không giống kẻ si tình trên mạng,
Anh không bằng chàng ái mộ trong thơ.
Biết yêu em là thực, chẳng là mơ
Nên cứ tuổi hai mươi, hoài, chẳng lớn.
Á Nghi và Anh

*Vợ chồng phải luôn tương kính như tân.

- 29 -

- 30 -

HỒ ĐÊM
*
Trích tuyển tập EM TẬP VIẾT
*

Trăng soi nhoáng nước vàng ươm
Lung linh ẩn hiện giấy thơm gọi vần
Rời đi, tim lại tần ngần
Dễ chi được chút quý trân chị Hằng?
Dợm đi, chân cứ dùng dằng
Ngồi thêm chút nữa, tí rằng nhớ chi?
Vô nhà lắm việc li bì
Vận vần ở lại kéo trì nàng… Thơ.
Chỉ là nhoang nhoáng đơn sơ
Mà sao quyến rủ bất ngờ gọi em
Chạm chi viên sỏi, phải chìm
Ngồi chờ lặng sóng đề tìm lại trăng.
Thơ này vuốt giận Kiêu Căng
Khen bao trầm lặng vạn năng đất trời!

Ý Nga
15.10.2017
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SỐNG ĐỤC THÌ THÁC SAO
TRONG?
*

Gửi phường Việt gian
Trích tuyển tập KHAM NHẪN
*

Buồn chi hắn cứ lầm lỳ?
Rót đầy ly cạn, tì tì uống say.
Xoay vần, nốc cạn ly đầy
Mặc ai nóng nảy điều này, chuyện kia.
Mắt buồn nhìn hướng xa xa
(Bạn gần ồn ã, thiết tha làm gì?)
Nóng người, tụt áo, sứt khuy:
“Ung thư chẳng chết cấp kỳ được đâu
Đêm hồi hộp, sáng lo âu?
Chỉ thêm khờ khạo, u sầu, sân si!
Mai không mạnh, sẽ yếu đi
Bộ xương cách trí lo chi to hòm!
Em không thèm ngó, chẳng dòm
Mập phì với chả gầy còm cũng anh
Thời gian còn lại mỏng manh
Sá chi vờ vĩnh, chân thành của ai!”
Ô kìa! Hắn mới than dài
Một mình lẩm bẩm đắng cay, rượu tràn:
“Em không cản, bạn chẳng can
Mong chi san sẻ, hỏi han nhọc lòng
Một đời sống đục. Thác trong?
Đi nhanh chóng nhé! Thong dong mà… về!”

Ý Nga
20.10.2017
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“KHẤT SĨ” QUỐC DOANH
*
Trích tuyển tập NHÂN SINH QUAN
*

Tu hành giữ ngọc làm chi?
Có là Phật ngọc cũng đi một ngày!
Của không cánh, của cũng bay
Hỏi vàng, xin bạc “sư, thầy” nặng tay.
“Thọ trai” bình bát trống, đầy?
Ăn trong cõi tục sao bày tịnh tâm?
Muối, dưa, rau, cỏ không cầm
Phải chăng “khất sĩ” khó lầm: quốc doanh?
Ý Nga
15.10.2017

Thơ Nhạc Hướng Đạo

CỐ GẮNG LÊN!
Thơ: Ý Nga
Phổ nhạc & trình bày: Nhóm DÂN CHỦ CA
http://www.danchuca.org/128kbps/CoGangLen.mp3 (hi-speed)
http://www.danchuca.org/22Kbps/CoGangLen.mp3 (lo-speed)
http://www.danchuca.org/DanChuCaPhoTho.shtml
http://www.danchuca.org

Lời nhạc: Dân Chủ Ca
Đi trên đôi chân này này
Là bộ óc hăng say,
Đi trên đôi chân này này
Nhẹ như áng mây bay.
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Đi trên đôi chân này, này
Dấn Thân vào Việc Chung,
Đi trên đôi chân này, này
Sống tự tại ung dung.
Coi thường đời riêng khổ
Lo giúp người bất hạnh,
Tìm mọi cách góp sức . . (ư)
Sống tự tại ung dung.
Đi trên đôi chân này, này
Danh lợi nào không tàn?
Đi trên đôi chân này, này
Lòng son gửi thế gian!
Nhan sắc rồi cũng nhạt,
Danh lợi nào không tàn?
Duy nét đẹp còn mãi . . (í) . .
Lòng son gửi thế gian!
La . . . la . . . la

Ý Nga kính cám ơn:
Họa Sĩ LÊ THÚY VINH &
Ca Nhạc Sĩ NGUYỄN VĂN THÀNH
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TOÀN CHUYỆN VÁ TRỜI.
*

Trích tuyển tập EM TẬP VIẾT
*

Truyền đạt cảm xúc chi,
Mà thơ văn cứ viết,
Trau chuốt thấm tháp gì,
Chuyện Nhà ai có biết?
Ý Nga
Brooks Lake 07-7-2013.
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EM CÒN CÓ MỘT LƯƠNG TÂM
*
Trích tuyển tập đã xuất bản: THƯƠNG THỜI QUÁ THƯƠNG
*

Một chủ nghĩa cộng sản
Giết bao nhiêu lương dân?
Một nhóm người dơ bẩn
Vay bao nhiêu nợ nần?
Không vẽ hoa thêm phấn
Chẳng vẽ tình thêm hương
Ngòi bút em là súng
Không bẻ cong tầm thường!
Bao nỗi đau nhọc nhằn
Mấy mươi năm chịu đựng
Trên đất Mẹ khô cằn
“Vô Thần” cần phải bứng!
Không vẽ ong thêm bướm
Chẳng tẩm mật đài hoa
Em chọn đường chiến đấu
Chia sẻ cùng dân ta!
Thơ, thiên hạ mua vui
Trong khi dân mình khổ
Lấy ai chia ngậm ngùi,
Cùm gông ai tháo hộ?
Anh không thương thì ghét
Em bất cần khen, chê
Dân mình lắm nhiêu khê
Ai đan tâm thụ hưởng?

Ý Nga
27.1.2007
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NHỚ VIẾT NHÉ ANH
*
Trích tuyển tập đã xuất bản: THƯƠNG THỜI QUÁ THƯƠNG
*

Sao bao năm nhuộm “đỏ”
Cộng sản "giải phóng" chi,
Chúng ta đi vì gì,
Tại sao máu vẫn đổ,
“Thiên đường” thành… âm ty?*
*
Em đã cùng anh đi
Đường trường xa vạn dặm
Chung nhau một trường thi
Viết nhé! Đừng miệng ngậm
Mà cháu chắt khinh khi.
Sống: phải thở, phải ăn
Dù cháo, rau, trúc măng
Hay cao lương, mỹ vị
Dù chướng ngại khắp đàng
Mình phải đi đến đích!
Ý Nga
Phi trường Denver, 8.4.2007
*Thiên đường đỏ của XHCN mà VC vẫn tuyên truyền
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NGOAN?
*
Trích tuyển tập LẠC QUAN
*

Mây tụ rồi mây sẽ tan
Tu thân, đi tìm bình an
Làm chi cho được thanh thản
Mà đời sao chẳng an nhàn?
Tìm sách soi ngời cõi tâm
Học hỏi ý, lời diệu thâm
Hiền triết ẩn mật sâu thẩm
Qua bao tuyệt tác gieo mầm.
Sống đời cát bụi âm thầm,
Tránh xa vật chất mê lầm,
Giữ lòng không cho tham, đắm,
Nuôi tâm như mạch nước ngầm.
Mặc người không thấy đường ra,
Ta vẫn giữ ta là ta,
Lối vào phải tìm bến Giác,
Giữ lòng vô ngã, vị tha!
Đâu cần phải tìm đạo sư,
Tập giữ tấm lòng nhân từ,
Không chi bất biến vĩnh cữu
Còn gì ngày được hồi cư?
*
Ca phú thơ từ chưa nhừ
Trách nhiệm nặng, nên chần chừ
Nước, dân: đau tam, khổ tứ
Thế cuộc còn lắm ưu tư.
Ẩn cư là chịu khai trừ
Ai vạch tội ác ra ư?
Nạn nhân, chứng nhân, chứng cứ!
Thôi đành, Phật tử phải “hư”!

Ý Nga
22-12-2015
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ĐÊM TRĂNG MẬT:
AI CŨNG HỒNG!
*
Trích tuyển tập: ẢO DIỆU
*

Chuyền nhau men rượu ngọt ngào
Chuyền nhau hạnh phúc, má đào ửng say
Ôi chao là một vòng tay
Cưới nhau bùa ngãi đong đầy thế ư?
*
-Không bùa sao ghiền ngay,
Không ngãi làm sao say?
Soi gương, càng thêm đỏ
Hồng ửng cả mặt mày.
Ửng này diện thật hay!
Không phấn son, lạ thay
Cứ đỏ hồng rực cháy
Hai đứa cùng trưng bày
Chuốc Men Tình thêm cay!

Á Nghi và Anh**23-6-2013
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CHỌN VỢ
*
Trích tuyển tập SẦU TÌNH
*

Chân càng dài càng tốt,
Người càng dốt càng hay,
Tóc tai không chải chuốt,
Nấu ăn ngon mỗi ngày.
Không than phiền não nuột,
Chẳng cau mặt, chau mày
Không rình Mèo, canh Chuột
Làm việc nhà hăng say!
Cấm: khoe, mài nanh vuốt
Biết nhảy đầm, múa may,
Chiều chuộng công tử bột,
Uống hoài không biết say
Ta cho chi, nhận ấy!
Á Nghi, 17-7-2013.
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SAO MÀ HAY?
*
Trích tuyển tập ẢO DIỆU
*

Có anh thế giới đẹp màu
Có anh hoa cỏ ngọt ngào tăng hương
Đan tay nhau, giữa đêm trường
Vẫn sao Bắc Đẩu soi đường chúng ta.
Á Nghi**21-6-2013.
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KHÔNG AI HOÀN HẢO
*

Trích tuyển tập NHÂN SINH QUAN
*

Mỗi người chút xấu kia, này
Kẻ thì khi ngủ chân tay xới, cày
Hay lăn, phải trái gối quay
Trắng đêm vùng vẫy mà bày… võ công.
Có chàng nói mớ, lên đồng
Mộng du rừng Bắc, biển Đông vài nàng
Ông Phì: gác, đạp khoe khoang
Bà Ghen: vạn trạng giần, sàng, đâm, xay
Hành cho bõ ghét thưa, dày
Nửa đêm chì chiết đắng cay mới… vừa.
Là đêm! Chưa nói sáng, trưa
Mấy ai hoàn hảo, người ưa trăm phần?
Ta bà: ngàn chuyện xả thân
Làm sao toàn vẹn? Nghiệp nhân ấy mà!
Cái Ta và Cái Của Ta
Nào đâu đơn giản thở ra, hít vào
Luyện rèn, chờ tiếp kiếp sau
Sống lành, đoạn tận khổ đau kiếp người
Tu tâm, chuộc “tội” tùy thời
Giúp người, đem đạo độ đời tùy duyên
Mai già, lúc ngủ lên thiên
Không đau đớn, chẳng làm phiền đến ai.
Ghét, thương, lợi, hại… dần phai
Bao nhiêu của cải miệt mài? Trả lui!
Lại đầu thai, lại thụt lùi…
Trẻ sơ sinh mới ngọt bùi hưởng vui!
Ý Nga, 7.11.2017
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CHO ĐÁNG ĐỜI NHAU
*

Nghe các cụ tâm sự
*

Trích tuyển tập TÌM NIỀM VUI
*

“Internet” tự tìm tòi học hỏi
Học săm soi lắc đầu chuột*, đuôi voi
Mặc bàn tay nhức mỏi chịu thiệt thòi
Phải thăm hỏi bạn bè xa muôn lối!
Ai cũng biết người già thường khiếm thính
Qua “email” thư viết bảo đảm hơn
Lỡ hôm nào địa chỉ chạy lơn tơn
Các bô lão giận hờn cho đời đáng!
Ai cũng biết mắt người già không sáng
Nên viết chi cũng “vĩ đại” cả trang
Thư gửi qua tô: đỏ, tím, xanh, vàng
Thư gửi lại phải màu mè thật chói.

Ý Nga, 7.11.2017
*CHUỘT = Mouse
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NÓI VỚI LƯƠNG TÂM
*
Thân tặng quý Trưởng Hướng Đạo đã vì trẻ mà luôn dấn thân hy sinh phục
vụ.
*
Trích tuyển tập HƯỚNG ĐẠO SINH HẢI NGOẠI
*

-Nói dối đã là dị tật
Làm sao ta tin được nào?
Mi thêm bao nhiêu là mật
Mà lời vẫn chưa ngọt ngào.
*
Cứng đầu cãi cối, cãi chày
Mi sai, ta đúng từ này đến kia
Mi nghe ta nói chưa kìa,
Làm sao mi đúng mà khìa ta sai?
Chính ta nói trước dông dài
Lắng nghe, im lặng là tài của mi
Tánh ta háo thắng nhất nhì
Nên mi tinh tế ai bì: chú tâm.
Lúc nào mi cũng thâm trầm:
-Mình nghe! Cứ nói cho… bầm lưỡi môi
Tâm tư khi được hiểu rồi
Xin đừng nghiền nát thả trôi thâm tình!
Bao nhiêu là chuyện bất bình
Đêm về ta kể cho mình hiểu ta.
-Hiểu ra thì học thứ tha
Đệ, huynh, tỉ, muội: một nhà anh em.

Ý Nga, 16.11.2017
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GIẤY RÁCH GIỮ LỀ!
Thơ duy nhất, chưa gì hề thay thế!
Đêm vỗ về lực mạnh mẽ gần kề,
Ngày giữ lề, chữ nghĩa quyện, mân mê
Trang giấy rách, thảo bài thơ GIỮ LỬA.
Ý Nga* 31.1.2017

[1] Thành phần thứ ba: lực lượng chính trị ở miền Nam Việt Nam (trong chiến tranh Việt Nam) không ủng hộ chính quyền Việt Nam
Cộng Hòa & kêu gọi hòa giải, hòa hợp dân tộc.
https://vuongthuc.wordpress.com/2015/10/23/thanh-phan-thu-ba-kinh-hoa/
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Tất cả những Thành phần thứ ba sau ngày 30.4.1975 đều đã ngậm cay nuốt đắng tự thú mình trước Quốc Dân rằng mình là kẻ vô
cùng khờ dại.
Như vậy ngày 30.4.1975 cũng là ngày được mệnh danh là ngày SÁNG MẮT, giáo dục những ai còn u mê trong ‘’thiên đàng cộng
sản’’.
Giáo Sư Ngô Vĩnh Long cho là sau ngày thống nhất, thành phần thứ ba này đã bị dẹp, không còn ai để mà lên tiếng về tình trạng
chuyên quyền và sử dụng quyền lực một cách độc đoán.
https://tudo4vn.wordpress.com/2012/07/03/thanh-phan-thu-ba/
Những nhân vật sống hưởng lộc trong miền đất Quốc gia nhưng lại “thờ ma Cộng sản”.
http://www.tapchithoidai.org/ThoiDai21/201121_NgoVinhLong.htm
… “lực lượng thứ ba” (tiếng Anh là “Third Force”) đã có từ những năm đầu của thập kỷ 60 và đã được sử dụng ở nước ngoài cho đến
những năm đầu thập kỷ 70.
Theo một số nhân vật trong phong trào phản chiến của Mỹ thì tên gọi “lực lượng thứ ba” hay “giải pháp thứ ba” (Third Solution) đã
được nhiều người trong phong trào đô thị miền Nam dùng từ năm 1965. Don Luce và John Sommers, Vietnam: The Unheard
Voices (Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1969), trang 123; Alfred Hassler, “They Call it a Third Solution,”Moral Argument and
the War in Vietnam. Paul Menzel chủ biên (Nasville: Aurora Publishers, 1971), trang 202.
Tên gọi “thành phần thứ ba” thì theo ký giả Jacques Decornoy của báo Le Monde đã xuất hiện vào mùa thu năm 1969 với một nhóm
người chống chính quyền Nguyễn Văn Thiệu và đi theo hướng hòa giải dân tộc mà ông Dương Văn Minh được coi là đại
diện. Decornoy dùng từ “troisième composante” (tức “thành phần thứ ba”)
Tên gọi “thành phần thứ ba” được bắt đầu dùng là do đề nghị của chính phủ miền Bắc tại hòa đàm Paris về thành lập một chính phủ
liên hiệp gồm ba thành phần, nhưng không phải để áp dụng cho các nhóm trong phong trào đô thị vận động cho hòa bình, hòa hợp và
hòa giải.

“NGHỆ SĨ”
*
Trích tuyển tập CHỊ EM ƠI
*

Mũi dao tạc tượng anh hùng
Bén như ngòi bút thổi bùng Lửa Thiêng,
Vẽ tranh: cây cọ hồn chuyền
Thiêng liêng hùng khí trao truyền đời sau.
Người xưa sáng tác vì nhau
Người nay sáng tác: dân đau có tường?
*
Tâm hồn “nghệ sĩ” bất thường
Tà ma đeo đuổi khó lường hành vi
Đàn em xem, đọc: khinh khi
“Đàn anh, đàn chị” ra gì mà khoe?
Sách in mạ* lóe lòe loe:
Ôm khen giặc đỏ lòe lòe, bốc thơm.
Nhục thay là cách kiếm cơm
Kiêu căng, hợm hĩnh, thổi, bơm om sòm.
Ý Nga, 26.1.2017
*Mạ vàng, cẩn bạc
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HÀNH TRÌNH GIAN NAN
VÌ ĐẤT TỔ.
*

Cảm tác nhân chuyến thăm Arlington National Cemetery
*

Trích tuyển tập TRI ƠN CHIẾN SĨ VNCH
*

Về hướng khác, người nằm yên an nghỉ
Tuổi thanh xuân lập chí vì Tự Do
Dệt giấc mơ đứng đầu gió giữ Cờ
Cờ rực rỡ ôm thịt rơi, máu đổ!
Thôi phẫn nộ, từ nay thôi đau khổ
Cỏ hoa thơm, chim hót đó ngọt ngào.
Ngàn đời sau, trăng vẫn bóng tìm vào
Ngày hoàn hão, mặt trời vinh danh mãi!
Càng kính trọng, càng thương dân chốn ấy
Lính giỏi, tài: nằm lại chẳng ai hay
Không toàn thây, chết trong cảnh lạc loài
Tim nhân ái, mộng Nam Ai, ai thấy?

Ý Nga - 22.6.2013.
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CHÀNG TÓC MỚI.
*
Trích tuyển tập BẮT ĐỀN ANH!
*

Tóc mới cắt trông bén ơi là bén
Nhìn quen quen như… sân cỏ vườn nhà
Thôi à nghen, xấu quá, chẳng mượt mà
Em chỉ muốn mái tóc dài nghệ sĩ.
Á Nghi**17-7-2013
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CÓ GÌ?
*
Trích tuyển tập BẮT ĐỀN ANH!
*

Có chút gì lấp lửng trong hồn ai
Mà trái đắng cứ với dài tay hái?
Có chút gì cứ nồng mãi đắng cay
Mà thừa thãi những đêm dài mất ngủ?

Á Nghi**11.2.2018

BUỒN HIU
Em mang ấm cúng đi theo
Nên anh lạnh lẽo, chèo queo với buồn
Lá hoa cũng héo theo luôn
Tưới bao nhiêu vẫn ngọn nguồn cô đơn.

Á Nghi, 11.2.2018
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MUA VUI, CHUỐC BUỒN
Một trang tiểu thuyết diễm tình
Mua vui độc giả xinh xinh tuổi hồng
Mộng mơ sao được tấm chồng
Ra người quân tử, bõ công thêu thùa.
Một trang gián điệp hơn thua
Mua vui độc giả thích đùa nhịp tim
Điệp viên nổi nổi, chìm chìm
Càng thêm gay cấn, càng niềm hân hoan.
*
Một trang thơ ước khải hoàn
Sao em viết mãi? Gian nan vô cùng!
Phải chăng em viết Chuyện Chung,
Sử xưa sáng quá nên chùng lòng đau?
Anh ơi hãy nhắc giùm nhau
Viết sao cả nước đồng bào cùng vui
Chuốc buồn nên tránh kẻo xui
Đừng riêng vui vẻ, ngậm ngùi lòng dân!
Ý Nga
16.4.2006
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ĐÃ “HỒNG”
SAO TRẺ VẬN ĐEN?
*
Trích tuyển tập BAO GIỜ EM VỀ?
*

Đầu người cỏ lấp cao cao
Ngang lưng nước ngập, rì rào gió mưa
Rừng sâu nhầy nhụa, bùn thừa
Mò tôm, bắt ốc? Giữa trưa tìm gì?
Sao không đá kiện, đánh bi?
Em thơ tội quá: da chì, ốm nhom
Cả ngày ngâm nước, lom khom
Không gian xám ngắt, tối om ruộng đồng.
*
“Cháu ngoan” của chủ-nghĩa-hồng
Mà sao đen đủi, cơm không, mình trần?

Ý Nga
6.3.2017
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CHÍNH NGHĨA LUÔN VỀ PHE TA
*

Trích tuyển tập THƯA CHỊ
*

Anh lôi tôi về xứ Quảng
Bằng những kỷ niệm dịu dàng
Trong đôi mắt anh ngời sáng:
-“Những ngày phép ngắn lang thang
Với một mối tình lãng mạn
Nhưng lính đâu dám mơ màng
Men tình dù say chuếnh choáng
Vẫn không dám hỏi cưới nàng”
Rồi anh kể: -Cơn quốc Nạn
Tháng Tư lịch sử sang trang
Cả nước như bị trời giáng
Thống nhất: xấc bấc, xang bang.
Không ai là không chán nản
Nhìn nhau cám cảnh bẽ bàng
Cũng may người yêu chung thủy
Nuôi tù, chăm sóc đảm đang.
Ra tù, cưới nhau, khóc hận
Vợ chồng rời nước, xa dân
Hướng về, lòng luôn bất nhẫn
Xứ Quảng đã đầy ngoại nhân!”
Tôi: -Ừ! Ngoại nhân hai loại,
“Răng môi” đỏ choét, vô thần
Công các Anh đã đánh Cộng
Giờ Cộng rước giặc vào sân
Phe ta rạng ngời chính nghĩa!

Ý Nga - 17.6.2019
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ÁO EM DÀI TƯƠNG TƯ.
*
Trích tuyển tập BẮT ĐỀN EM
*

Hỡi em Ma Nữ đa tình
Thương anh đi chứ! Một mình buồn thay!
Gió rung tà áo em bay
Hồn anh lạc phách, có hay áo dài…?
Á Nghi
2-5-2013

ĐÃNG TRÍ
*
Trích tuyển tập MẸO NHỚ HỎI NGÃ
*

Mai này chẳng nhớ ra anh
Mắt thôi lóng lánh, độc hành, ngây thơ
Nói năng ngang ngạnh, dại khờ
Anh làm sao nhỉ, có chờ đợi em?
Mai này quên, nhớ rối rem
Thơ không viết nữa, ai thèm nhớ ai?
*
-Đảng kia khác với Đãng này*
Bên kia đãng trí, bên này đảng... ngu
Một bên ác, phải cho tù!
Một bên chính nghĩa, thiên thu Giữ Cờ!
Thương em đãng trí sơ sơ
Đảng kia? Khắc cốt, thơ em nhắc hoài!
Á Nghi và Anh**
30-7-2013.
MẸO NHỚ HỎI NGÃ
*ĐÃNG TRÍ: mất ngủ, trằn trọc vì nằm suy tư suốt đêm
*ĐẢNG NGU: hỏi tại sao những kẻ bán nước đem xử người Yêu Nước?
Người minh mẫn khi còn trẻ, già mới bị đãng trí,
nhưng các đảng CS càng già càng ngu hơn thời trẻ.
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> dấu NGÃ.
> dấu HỎI.

YÊU NGƯỜI, YÊU ĐỜI
*
Trích tuyển tập SẦU TÌNH
*

Trời vẫn mưa từ sáng tới chiều
Người sầu, thêm cảnh càng buồn hiu
Như mèo vắng chủ thêm tiu nghỉu
Lạnh lẽo trong ngoài, sao vẫn yêu?
Á Nghi
12.4.2007
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VỀ ĐÂU
*
Trích tuyển tập TRẦM TƯ MẶC TƯỞNG
*

Trái đất ấm dần ấm
Băng tuyết tan dần tan
Nước biển dâng cao dâng
Trôi về đâu trái đất?
Ý Nga
Phi trường Frankfurt 10.8.2007
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TỪ GIÃ Ý
Tôi về trăng tron tròn
Ra đi trăng lại khuyết
Bén ngót lưỡi liềm non
Như buông lời chì chiết.
Chào quê hương thứ hai
Tái ngộ nhé ngày mai
Đất thứ ba vương vấn
Ra đi! Cứ đi hoài!
Bao bờ vai ôm xiết
Chào người quen cao niên
Chào ân nhân ngủ yên
Chào bạn bè thân thiết.

Ý Nga
Đường bay Frankfurt –Calgary, 10.8.2007
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ĐƯỜNG BAY ÂU MỸ
Chị cho hai chai nước
Chưa kịp chạm bờ môi
Vào phi trường đành thôi
Nước và tôi vĩnh biệt.
Thế giới không an toàn
Khủng bố gian, không ngoan
Mạng người đem rao bán
Đường bay sợ vô vàn
Ý Nga
Đường bay Frankfurt –Calgary, 10.8.2007
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VIỆT NAM NGÀY MỚI
Em mơ một cuộc viễn hành
Từ Nam chí Bắc, thác ghềnh quê hương
Hang cùng ngõ hẻm thân thương
Ngày đi đêm nghỉ, nẻo đường mòn chân.
Đi cho thấy hết lòng dân
Len từng ngóc ngách xa gần đồng quê
Rẻo, nương hẻo lánh tìm về
Chia cùng nghèo đói, ngô nghê điệu hò.
Thương người cay đắng cam go
Một đời lận đận, tự do chửa từng
Nhưng về phải có Tin Mừng
Việt Nam khai hội tưng bừng cờ bay!
Vàng trời theo gió hây hây
Vang vang một khúc Khải Hoàn Tự Do.
Ý Nga
16.4.2007
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Sách đã xuất bản

- 74 -

HỎI THĂM
*

Trích tuyển tập THUYỀN NHÂN

Quý mến tặng những người bạn đấu tranh ở châu Âu.
*

Bạn gần: ý hợp chửa ai
Bạn xa, xa quá đường dài khó thăm
Gọi nhau thăm hỏi mỗi năm
Vợ anh, chồng chị… cả trăm rụt rè.
Bánh đời xoay mãi vòng xe
Truân chuyên một kiếp, ngày về mỏi mong
Sách cao đã nửa thư phòng
Đọc vui tim óc; viết, lòng bâng khuâng.
Trang thơ gói chút lâng lâng
Một ngày nhớ Bạn, vài vần hỏi… thăm.

Ý Nga
18.4.2007

- 75 -

- 76 -

ÁO GẤM THỜI ĐẠI
*

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

Muốn yên cũng chẳng đặng đừng
Trước phường giá áo dửng dưng chuyện Nhà
Tên nào miệng cũng ba hoa
Trở về ăn hại, trở ra tuyên truyền.
*
Chúng nguyện: “Được lên Thiên Đàng
Rồi mơ ước về Niết Bàn!”
Hỏi chúng đạo gì? “Không biết!”
Phải chăng tà đạo, lang thang?
Chúng gọi mọi người góp của
Đăng đàn ăn diện kể công
Tiền về da đảng thêm… “hồng”
“-Cứu nguy Việt Nam!” xúm rống.
“Cứu trợ lụt lội” thụt thò
Thiên tai năm nào không có!
Từ thiện móc túi kẻ khờ
Cứu đói cho những kẻ… no?

Ý Nga
21.4.2007
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TRỜI SÁNG AI CẦN ĐÈN
*
Trích tuyển tập SAO MÀ TỘI NGHIỆP
*

Ai dạo này rất lạ
Nên quyết chẳng làm… quen
Nặng nề như búa tạ!
Ai à! Thôi à nghen!
*
Ai dạo này thái quá
Quạu như tằm ăn len
Trông dễ ghét lắm ạ!
Ai à! Đừng nữa nhen!
Trái Hạnh Phúc chín au
Nhờ ngào chung chất ngọt
Hãy ngọt ngào với nhau
Cho đến tận giờ chót.
Ai à… Ai… Ai ơi!

Á Nghi
18-7-2013
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THẲNG THỪNG
*

Trích tuyển tập CHƯA VÀNG VỘI CHI ÚA?
*

Anh người lạ, anh người dưng
Quen tôi sao hỏi? Sao dừng bước chân?
Đi xa xa, chớ đi gần
Lỡ bà con thấy, phân trần mắc công!
Vừa lo lắng, vừa phập phồng
Sao anh lại cứ thong dong theo hoài?
*
-Ơ hay! Lối rộng đường dài
Cớ sao em cấm người ngoài bước đi?
Dễ thương mà sao kiêu kỳ?
Càng kiêu, anh lại cuồng si chai lỳ
Kỳ, si, lỳ: em chọn chi
Nói đi, anh tặng, xuân thì thêm xinh?

Á Nghi
25-11-2012
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KHÔNG
ĐƯỢC
NÓI?
*

Trích tuyển tập AI BIỂU
*

Không còn gì để nói
Thì em tập làm thinh
Nói chi cho Họ khinh
Giữ mình là cốt lỏi!

Á Nghi
16.07.13.
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BẠN THAN
NHỚ MIỆT VƯỜN
*

Trích tuyển tập NHỚ LẮM!
*

-Nhắm mắt nghe trứng chưng mắm,
Mở mắt thèm cá kho thơm
Ước mà có được nồi cơm
Vừa nóng vừa thơm gạo mới.
*
-Nhớ nhà bồi hồi, bổi hổi
Nào riêng nải chuối, oản xôi
Thương dân chống chỏi, ỉ ôi
Trước bao tả tơi, lầm lỗi
Em cũng ngổn ngang nỗi nhớ!

Ý Nga, 22.6.2019
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ƯỚC GÌ
BÊN DƯỚI LÀ NHÀ!
*
Trích tuyển tập NHỚ LẮM!
*

Bay đem chẳng ngại thiếu đèn
Ngại mơ đom đóm dưới trăng quê nhà
Đèn màu rực xứ người ta
Thêm thương mộc mạc thiết tha quê nghèo.

Ý Nga
Đường bay Denver-Calgary, 22.7.2007
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HÈ!
*

Thơ vần trắc

*
Trích tuyển tập TÌM NIỀM VUI
*

Bàn tay kê gối cỏ
Vui theo con sóc nhỏ
Lượm hột đậu thập thò
Miệng nhai và mắt ngó.
Trời hè hơi gợn gió
Hoa tím, hồng, trắng, đỏ
Sóc nho nhỏ xinh xinh
Ươm hồn thơ rực rỡ.

Ý Nga
Đường bay Frankfurt –Calgary, 10.8.2007
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SO SÁNH
*|
Trích tuyển tập đã xuất bản: THƯƠNG THỜI QUÁ THƯƠNG
|*

Bốn chân mang bốn chiếc dày
Khuyển kia cũng ấm xứ này hở anh?
Có đâu như ở Quê mình
Trẻ con đói rét, tội tình trơ xương
Lang thang vất vưởng khắp đường
Ngọt bùi thiếu thốn, ai lường đắng cay?
Đêm mưa, ngủ giữa bùn lầy
Cơm thiu, rau héo mỗi ngày kiếm ăn
Nghẹn ngào, tủi hận lệ tràn
Quanh năm đất chiếu, trời màn gửi thân.
Trông nhờ bá tánh thí ân,
Vo ve ruồi nhặng lê chân nặng nề
Lao đao, lận đận trăm bề
Trí không chữ nghĩa thảm thê cuộc đời.
Cười đau, khóc hận tội ơi!
“Cháu Hồ” sao chẳng nghỉ ngơi, chơi nhiều?
Trớ trêu, nghiệt ngã trăm chiều
Đói ăn vụng, túng làm liều. Thương ghê!
*
Đảng còn bận rộn lắm… nghề
Nhận tôn, truyền tử tung hê giặc Tàu
Bao năm thống nhất thế sao?
Thác “Dòng cách mạng*”, thác nào dòng xuôi?

Ý Nga. 8.12.2007
*3 dòng thác cách mạng xuất phát từ đảng CSVN trong đầu thập niên 80 (đứng đầu là Lê Duẫn):
“Hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa,
-Phong trào giải phóng dân tộc &
-Phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động ở các nước tư bản chủ nghĩa
đã tiến công dồn dập vào chủ nghĩa đế quốc… Kết quả là hệ thống TBCN đã tan ra từng mảnh và trên con đường giãy chết.”
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LEO DỐC
*

Để nhớ những chiếc xe đạp XHCN sau 1975.

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

Em khoe xe đạp Hồng Hà
Vấp viên đá, ngã: sườn đà cong cong.
Anh leo xe đạp Cửu Long:
Ghi đông, con tán mỗi vòng mỗi văng
Sút sên theo ổ gà giằng
Sườn cong, tay quẹo. Leo, oằn vai khiêng!
*
Khoe “Công nghiệp nhẹ” rõ phiền:
Không phanh, tụt dốc, sút sên,
Bóp phanh: đứt thắng, lăn kềnh tênh hênh
Xì van, trật cóc, chông chênh
Tróc sơn, ruột mọt: vá bền, xe rên
Võ phù, vòng đạp chênh vênh
Xã hội chủ nghĩa lềnh bềnh “tiến lên”?
*
Vòng nào “nhảy vọt” long đền?
Vòng nào đạp mãi đến “nền đỉnh cao”?

Ý Nga
21.4.2007
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CÔNG AN ĐỘI LỐT TU HÀNH
*

Trích tuyển tập BIẾM THI CHÍNH TRỊ
*

Miệng luôn luôn: -Mô Phật
Mà chỉ biết mỗi Hồ
Cộng sản sao tu thật?
Tu, sao cứ xin đô?

Ý Nga
11.12.2007
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CÁT BIỂN
*

Trích tuyển tập ẢO DIỆU
*

Biển êm dịu, hiền hòa như hơi thở
Sóng vỗ bờ nhè nhẹ tựa hồn thơ,
Trườn mịn tơ, êm ái cát đợi chờ
Dừa xào xạc, mơn man lòng lữ khách.
Ôi mạch sống nơi gió lành trong sạch
Thật ngọt ngào âm róc rách về đâu?
Bầy hải âu tìm về, gọi xôn xao
Hòa nhạc dạo gởi trao vào đất thấp.
Nước mềm mại mon men tìm ấm áp
Đời trăm năm nào gấp gáp gì? Vui!
Rồi buông trôi trên đảo nổi, ngủ vùi
Như cát biển trong tuyệt vời vũ trụ.
Đồi núi trụ, thủy triều dâng, biển ngủ
Chút sương mù vui thú núp chân mây
Vang nhịp chầy, thôn nữ hát mê say
Bầy thỏ chạy ngất ngây vờn trăng mới.

Á Nghi và Anh
29-11-2012.
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HOA TIM.
*

Thương về Mình yêu dấu
Trích tuyển tập TÌNH EM CHO ANH
*

Không trăng, em cũng nhớ anh
Dẫu mưa giành nắng, chẳng giành nhớ nhung
Sức đâu hấp dẫn lạ lùng?
Lực đâu mạnh thế, tập trung hút tình?

Á Nghi
19-7-2013.
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DÀI ĐĂNG ĐẲNG
*
Thương về Mình yêu dấu
Trích tuyển tập TÌNH ANH CHO EM
*

Em làm dáng kỹ càng, không căng thẳng
Ngồi chờ em, bất động như trăng vàng
Em làm sang cho duyên dáng thêm tăng
Anh hào sảng thời gian Trời ban tặng.
Không ai bằng!

Á Nghi
19-7-2013.
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NHÌN ẢNH MÁ,
THƯƠNG ƠI LÀ THƯƠNG!
*

Trích thi tập sẽ xuất bản: MÁ ƠI CON THƯƠNG LẮM!
*

Đưa môi nhắp ngụm sữa tươi
Béo thơm, nhớ Má một đời gian truân.
Tóc râm đậm nét thời gian
Má còn vài sợi đen đang điểm màu
Vì mây tụ mới mưa sầu
Nghĩ thương Má lúc bạc đầu cô đơn.
Mây con hóa bão giỗi hờn
(Chưa như nước mắt Má buồn nửa đêm)
Lòng con thương Má, thương thêm
Con cầu Má sớm được xem thái hòa
Để con về trồng lại “hoa”
Thật “vàng” trước ngõ, cửa nhà sẽ vui.
Má thương! Xin bớt ngậm ngùi
Thương con, lệ nhỏ, hãy chùi Má nghe!

Ý Nga
3.11.2007

nhuận sắc 25.6.2019:

Người thiện, kẻ ác
Tàn một nén hương
Mỗi người mỗi đường.
Đêm mơ Bờ Giác?
- 102 -
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THỜI GIAN
*

Trích tuyển tập TRẦM TƯ MẶC TƯỞNG
*

Tuổi chúng mình đầu hạ
Rồi cũng sẽ vào thu
Cười chi người bô lão
Run run tấm lưng gù?
Chiếc lá vàng trên cây
Rồi đến ngày mai đây
Rụng rơi đời héo úa
Thời gian nào đợi ai!

Ý Nga
1.10.2007
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CHEN CHÂN XE ĐIỆN
*

Trích tuyển tập KHAM NHẪN
*

Trời mùa đông, người đông!
Xe điện đông… đông…đông…
Lò sưởi sao mà nóng?
Hơi người quá nực nồng!
Ngày xưa Ba dạy kỹ
Từng thế đứng, thế đi
Bài quyền, công, luyện khí…
Bây giờ nhớ được chi?
Đôi chân yên một chỗ
Xe điện hoài lắc lư
Ôn hoài một thế võ:
Xuống tấn, trụ, ngất ngư!

Ý Nga
30.10.2007
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ANH VẪN VIẾT
*

Trích tuyển tập TRI ƠN CHIẾN SĨ VNCH
*

Có người lính chỉ còn một con mắt
Vẫn âm thầm giữ ngọn lửa trong anh
Đường đấu tranh lên án kẻ mạnh, lành:
“Mượn áo lính để lộng hành, tán gái.”
*
Có người lính chỉ còn một tay trái
Vẫn viết hoài chuyện vô lý chiến tranh
Không loanh quanh bất chánh, danh giật giành
Lòng canh cánh chí chưa thành: diệt Cộng!
Luôn chủ động, biết nhìn xa, trông rộng
Thương Non Sông chìm tăm tối đỏ hồng
Lòng mỏi mong phá xích Cộng “đại đồng”
Tim Phù Đổng biển Đông cuồn cuộn sóng.
*
Có người lính còn một chân: khua trống
Trống Diên Hồng báo động giặc cuồng ngông
(Được cho không, đảng mở cổng, mặn nồng
Mời “Cai trị cấp kỳ, kẻo phung phí!”)
Cộng phá hủy hết đi, bằng bạo trị
Anh còn gì ngoài một chút lương tri
Tuổi xuân thì đầy dũng khí nam nhi
Giữ liêm sĩ: vết thương ghi chiến tích!

Ý Nga, 26.6.2019
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THƠ CAY, CANH ĐẮNG
*

Trích tuyển tập THUYỀN NHÂN
*

Đãi người một chén canh buồn
Gom bao nước mắt dân tuôn Quê Nhà
Canh rau đắng, mặn thật thà
Cay ơn Tiên Tổ, mặn mà tình dân.
Cơm mời, lời nghẹn mấy vần
Xin đừng quên nỗi khổ cần đổi thay!
Đãi người một bữa ăn này
Rượu cay không có, thơ cay gắp cùng!

Ý Nga
31-5-2012.
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VIỄN VÔNG
*

Trích tuyển tập QUỐC HẬN
*

Ngươi đã biết ta chưa hề chao đảo
Mồi màng rao toàn diễm ảo lợi danh
Mộng gian manh, ngươi chập chững tập tành
Chưa mọc cánh đã vinh danh vô sản.
Sơn phết đỏ, ngươi trầm trồ tự mãn
Mặc điêu tàn, mặc Quốc nạn, Nhà tan
Ngươi hân hoan màn “thuộc Hán”, đảng bàn
Phường bội phản, theo Việt gian bán nước.

Ý Nga
31-5-2012
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TĨNH TÂM XONG TRÚNG… GIÓ!
❋

Trích tuyển tập AI BIỂU
❋

Một tuần tĩnh tâm, cấm phòng
Lại hóa thành hai… lòng vòng
Vì anh ghé chơi “bạn mới”
Cảm nàng, trúng gió… bão… giông.
Bình yên, khi khổng khi không
Đâm sốt vì ham hoa Hồng
Tuổi này vẫn còn mơ mộng
Chân si, bộ vó nhi đồng.
Về nhà mà mỏi mòn trông
Bay bổng mơ ước viển vông
Tấm thân lưng dài, vai rộng
Tĩnh tâm: tự luyện võ… gồng!

Á Nghi
30.6.2019
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XIN EM HAI CHỮ NHU MÌ
❉

Trích tuyển tập SẦU TÌNH
❉

Lồng bàn đậy cá, cơm, canh
Nhưng không đậy nỗi-hờn-anh cho giùm
Nên thơ cứ hét om sòm,
Khuyên em nhẫn nhịn, bới cơm hầu chàng.

Á Nghi
25-7-2013.
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HOA KHÔNG CƯỜI
❉

Tặng Thủy Hằng (Sài Gòn)
*

Trích tuyển tập SẦU TÌNH
*

Mưa xuân buồn quá anh ơi!
Hoa rơi từng đợt… ạ… ơi… cánh mềm
Mưa nhiều, gió thổi suốt đêm
Cánh nào mai hưởng êm đềm bình minh?
❋

Thương hoa, em thương phận mình
Nỗi đau cộng khổ, tội tình thân em!

Á Nghi
24-11-2012.
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TÍCH LŨY ÁC NGHIỆP
*

Trích tuyển tập EM HỌC SỬ
*

Họ có “Mùa Xuân Ả Rập”
Việt Cộng vẫn xuân… Mậu Thân:
Chém, giết, đánh người bầm dập.
Lập cập rặt phường nịnh thần!
Họ cho dân no, ấm áp.
Cộng Việt bắt bỏ tù dân
Tội chống Cộng Tàu xâm nhập
Không cho chúng bán nước dần.
*
Họ phất Cờ Vui nườm nượp
Đốt tan hết cờ phi nhân
Việt Nam vẫn cờ ăn cướp
Trong tay một bọn ngu đần.

Ý Nga
11-6-2012
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SƯ TỔ KHIẾP NHƯỢC.
*

Trích tuyển tập EM HỌC SỬ
*

“Chống Mỹ cứu nước”
Để bán nước, rước giặc Tàu?
Mỹ chưa lấy được tấc đất nào
Toàn dân đã bị bán ào ào ra ngoài làm nô lệ!
*
Toàn là “Đỉnh cao trí tuệ”
Dưới “tấm bảng chỉ đường nào” đã đuổi dân đi?
Nước đã được Việt Cộng cứu gì?
Mà không gian đầy tử khí,
Cùng chướng khí, phân ly và sát khí?
*
Đảng bán dâm bao nhiêu em thơ
Mà cả thế giới khách chờ?
Để đảng kia làm giàu béo bở
Nhờ xứ người đem con bỏ chợ.
*
TỔ, Mác, Lê nên… lê lếch suốt đời
“SƯ’’ tư lợi đạo trời ơi đất hỡi
“SƯ”, quân, thần: hại dân chết tức tưởi
TỔ nằm chơi, bôi mặt phấn chọc trời.

Ý Nga
11-6-2012.
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VỀ CỘI.
*

Trích tuyển tập ĐƯỜNG VỀ QUÊ HƯƠNG
*

Trôi theo chiều gió thổi
Em là mây bên anh
Mình lênh đênh trôi nổi
Cùng lời thơ đấu tranh.
Bay về nơi áp bức
Xoa dịu bớt phần nào
Bao triệu nỗi khổ đau
Của người dân đất Việt.
Ý Nga
28-11-2012.
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RĂNG MÀ NHỚ!
*

Trích tuyển tập TÌM NIỀM VUI
*

Mưa nghiêng nghiêng giọt vào người
Tung tăng các bé góp cười dưới mưa
Gió lùa giọt nước nhặt, thưa
Bên nhau, bọn trẻ cười đùa vui ghê!
Nhớ mình cũng từng hả hê
Theo đàn em nhỏ, rứa tề tìm vui.
Ý Nga
4-5-2013.
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LÒNG TỰ TRỌNG
*

Trích tuyển tập CHÂN NHƯ
*

Một kẻ sĩ luôn có lòng tự trọng
Không lợi danh, tiền bạc nào chuộc, mua
Giữ thành tâm, thiện chí, không theo hùa
Biết tự chế, không a dua nham nhúa.
Ý Nga
11-6-2012.
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XẢO TRÁ
*

Trích tuyển tập KHAM NHẪN
*

Mặt mày trông sáng sủa
Sao bụng dạ tối thui?
Giả điếc, giả người đui
Trước hành vi nham nhúa.
Đã thừa tiền lắm của,
Còn đáo để, chua ngoa
Bóp méo người hiền hòa
Vo tròn theo đanh đá.

Ý Nga
24-6-2012.

ANH NÓI THÌ EM… IM
*

Trích tuyển tập SẦU TÌNH
*

Anh giận, nói hoài, chẳng chịu ngưng
Em hờn, im mãi, lệ không ngừng
Lời anh đắng nghét, tai điêu đứng
Nước mắt mặn chằng, môi chẳng ưng.

Á Nghi
13.4.2007
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NGƯỜI KHÔNG THƠ
*

Trích tuyển tập AI BIỂU
*

Người Ta khang khác, bất thường
Nên em cũng thế! Bình thường làm chi?
Vùi đầu trong những trang thi
Nàng thơ ngon ngọt, dại gì nhớ anh!

Á Nghi
25-7-2013.
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CHIA BUỒN, GÓP VUI
*

Tặng Thủy Hằng (Sài gòn)
*

Trích tuyển tập SẦU TÌNH
*

Đôi khi đem bóng soi hình
Cười em ngơ ngẩn, cười mình ngẩn ngơ
Đem đời gửi gấm vần thơ,
Mang thơ trau chuốt, dại khờ canh khuya
Nhận lời san sẻ, sớt chia
Người dưng khác họ đã kìa rong chơi.
*
Mình em riêng nỗi bùi ngùi
Người khôn chọn chốn góp vui, cười giòn
Tại em khờ dại chia buồn?
Đã “chia”, chớ… tích lũy luôn kẻo đầy!

Á Nghi
18.4.2007

- 131 -

- 132 -

ĐẢNG, QUỐC HỘI
ĐỔI QUỐC HOẠN*
*

Giải III, năm Nhâm Thìn 2012 của PHONG TRÀO HIẾN CHƯƠNG năm 2000.
*

Trích tuyển tập QUỐC HẬN
*

Tên dấu Nặng: vác bụng bầu nhậu nhẹt.
Tên dấu Huyền: tiền vơ vét của dân.
Quỷ hiện thân: tên dấu Ngã bất nhân,
Tra tấn, giết dần dân oan yêu nước.
Bày mưu chước rước Tàu vào cửa trước
Tên bất lương, Không Dấu, ở chính trường:
Lằn biên cương, cột mốc lùi dần đường
Tàu hí hửng, hắn còng lưng tung hứng.
Tên dấu Sắc* năng rao hàng: “Gái đẹp!”
Dạy: “Giữ gìn sắc văn hóa Việt Nam*!”
Khuyên: “Lòng tham do quản lý lỗi lầm,
Đừng hốt hoảng, răng mà nhiều tham nhũng?”
Muốn hậu ủng phải vàng, đô dâng chúng
Tổng Bí Thư, Bộ Chính Trị, Trung Ương
Khắp “quan trường” Tỉnh, Thành Ủy… bất lương
Lộ chân tướng cùng một phường ăn cướp.
Đảng nườm nượp cướp cơm dân tươm tướp
Rồi ngoác mồm trò nhơ nhớp, dã tâm
Để ngoại xâm vào đóng, chiếm: điếc, câm
Đảng đình đám vầy quanh mâm QUỐC HOẠN!

Ý Nga
11-6-2012.
*Đảng Quốc Hội > nói lái thành Đổi: Quốc Hoạn.
*Nguyên văn của Nguyễn Minh Triết:
“Ở VN không muốn tham nhưng phải động lòng tham vì quản lý yếu kém chứ không phải do người
VN tham nhũng nhất thế giới.
Quý vị ở nước ngoài khi nghe thông tin này cũng đừng hốt hoảng cho rằng sao tham nhũng ở VN
nhiều thế.

“Kiều bào ở một số nơi chưa thực sự có cuộc sống bảo đảm, địa vị pháp lý chưa ổn định,
nhu cầu về giữ gìn bản sắc văn hóa và truyền thống dân tộc,
trong đó có việc duy trì tiếng Việt đang trở nên hết sức bức xúc…”
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NGHĨA MẸ NGÀN
ĐỜI CHẲNG QUÊN!
*

Trích tuyển tập THUYỀN NHÂN
*

Ngày mới cưới chao ơi là mình đói!
Má than trời nuôi không nỗi đàn con
Ba gả con, giao cho rể lo tròn
Rể cũng đói nên con về xin gạo.
Ba gắt gao: “Cơm hao, thời ăn cháo!
Dày công lao, lo cơm áo đàn em
Má kiêng khem, hốc hác đến hom hem
Không đường bám, hãy âm thầm mà chạy!”
Rồi Má “chạy”, vay cho mình động đậy
“Cây”* dì này, “cây” cậu ấy quắt quay,
Chạy đông, tây cả tháng dưới vai gầy
Ngày nắng cháy, Má về, bày nải chuối:
“Chuối, đường, muối… con ra khơi rong ruổi
Má cầu Trời cho thuận lợi hai con,
Mộng sẽ tròn, đi đến chốn tốt hơn
Đời sẽ ổn bữa cơm ngon bên chú”
Tình mẫu tử ngôn từ nào ghi đủ?
Con ngần ngừ, ủ rũ cả tâm tư
Má hiền từ, tư lự, mắt đỏ như:
Ngày hôn sự con giã từ nhòa lệ.
Công bồng bế, vỗ về nuôi con trẻ
Má trăm bề khổ nhọc nuôi đàn con
Con lớn khôn lại đau đớn xa Nguồn
Nhà bất ổn theo núi non dần mất!
Đời luân lạc bao lòng người tan nát!
Con đau cùng bao mất mát quê hương
Rèn nhớ thương trong lý tưởng tìm đường
Ơn sinh dưỡng có tương phùng báo hiếu?

Ý Nga
27-11-2012.

*Cây = vàng
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NGHỆ THUẬT VỊ NHÂN SINH
*
Kính dâng hương linh giáo sư Lê Hòa Huyền Thanh Lữ
(trường công lập Nguyễn Khuyến, Sài Gòn)
*

Trích tuyển tập ĐEM THƠ HƠ LỬA
*

Thầy đã mất, không còn ai góp ý:
“Chí can trường: vần, vận phải như gươm!
Thơ như cườm, phải ươm đậm sử thơm,
Như đom đóm thay trăng, người soi lối!”
Ý Nga
28-11-2012.
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ĐẾN TRONG TỪNG BƯỚC ĐI
*

Trích tuyển tập CHÂN NHƯ
*

Thiện? Có thiện báo sáng ngời!
Ác? Có ác báo em ơi!
Nghiệp lực, nghiệp duyên, nghiệp quả:
Chính em chọn, tạo, đổi dời!
Em tham vật chất thế gian
Đành làm những điều tà gian,
Rồi mơ về cõi Niết Bàn
Sao rửa mặt bằng nước mắt?
Cứ sống bằng một Chân Tâm,
Việc thiện cứ gieo âm thầm.
Phước báo tiêu trừ quả báo,
Không gì hơn Bồ Đề Tâm!
Học Chánh Tri Kiến? Khó khăn!
Tà nghiệp, tà định bất nhân,
Tà ngữ đưa lời Tà Kiến:
Tu thân, em ơi chớ gần!
Ý Nga
11-11-2012.

-Nghiệp duyên: nhân duyên tốt, xấu gây ra
-Nghiệp lực: sức mạnh nghiệp cuốn hút hay thúc đẩy
-Nghiệp quả: kết quả gặt hái được từ nghiệp riêng đã gây ra
-Chánh tri kiến: là thiện (tri kiến chánh trực: hiểu rõ Tứ Thánh đế, thấy rõ
Duyên khởi)
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NGOAN ĐẠO?
*

Trích tuyển tập SẦU TÌNH
*

Thứ hai quà cáp giao hàng,
Thứ ba, tư, năm thăm nàng
Chàng ràng vui vẻ bay bướm:
Thứ sáu, thứ bảy hoang đàng
Chủ nhật? Xưng tội ngổn ngang!
Á Nghi ** 6.7.2019
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THẢ THƠ
*

Trích tuyển tập ẢO DIỆU
*

Thả thơ theo lục bát người
Vui ơi chi lạ! Nụ cười tình yêu
Thả thơ trên núi xuống đèo
Một câu, mười ý, em theo suốt ngày.
Thả thơ theo ngũ ngôn hay
Mặn mà chưa đủ trường chay hổm rày
Ý trau, tứ chuốt em bày
Thơ lay, chữ gọi hai tay vui cùng.
Thả thơ xuống Biển Tình chung
Ung dung theo tiếng côn trùng nỉ non
Thả thơ câu được, câu còn
Hiểu sao người trước ví von: cơn ghiền!

Á Nghi
25-7-2013.

KHÔNG NÓI,
NGƯỜI TA NGẮM HOA!
*
Trích tuyển tập TÌNH CƯỜI NÈ ANH
*

Ngắm hoa, em thích dạo vườn
“Hoa nào cũng đẹp!” Mắt tròn lời khen
Em à em! Thôi à nghen!
Hương Hoa Em, mới lấn chen hoa trời!
Tình yêu anh vừa ngỏ lời!
Trả lời đi chứ? Em ơi? Em à?

Á Nghi
25-7-2013.
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CHÂN TU ĐẠO HỮU và
QUỐC DOANH ĐẬU HỦ
Chân tu đạo hữu tu hành
Sáng ngời Phật tánh, hiền lành, định tâm
“Quốc Doanh Đậu Hủ”*: nhung, sâm

Nguyên mâm-quốc-cấm đỏ mồm, no say.
❈

Tụng kinh “đỏ”, gắn mề đay
Dạy người lễ lạy Mác, Lê, Đảng, Hồ?

Ý Nga
16-9-2012.
*Tu sĩ quốc Doanh > Đạo Hữu đọc theo âm miền Nam = Đậu Hủ
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CÒN LÀ BÓNG TỐI
*

Trích tuyển tập BAO GIỜ EM VỀ?
*

Bình minh tím sắc chân trời
Hòa cùng sắc tím mở lời câu thơ
Vàng nhô trên khói sương mơ
Thương về đất nước đỏ cờ kiêu binh*
❈

Bao giờ được một bình minh
Về quê thanh thản, thơ xinh vịnh Nhà?
Ý Nga
24-6-2012

*Cờ Tàu Cộng
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ĐÀNH CHỊU
*

Trích tuyển tập THUYỀN NHÂN
*

Người đi mộng mãi đường về
Kẻ về trở lại tung hê Ngục Tù
Chưa là mật, lắm người bu
Đem về của cải, đảng thu mọi bề.
*
Con đi hẹn Mẹ trở về
Thật tâm đâu muốn ngủ nghê xứ người
Nhìn lui, gan ruột bời bời
Nhớ Nhà, thương Mẹ lệ rơi đợi chờ!
Ý Nga
27-11-2012
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ĐỪNG Ở KHÔNG,
NGỒI ĐỒNG
*

Trích tuyển tập TỰ NHẮC
*

To bề ngang, sang bề rộng?
Bá bệnh tật sẽ chất chồng
Thuốc tha hồ chữa Tây, Đông
Lất lây kéo dài kiếp sống!

Ý Nga
28-11-2012.
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ĐÊM MƠ HỒI QUỐC
*

Trích tuyển tập NHỚ LẮM!
*

Tao phùng nhẹ nhõm, nôn nao
Đến khi ly biệt nỗi đau nặng nề
Có đi mà chửa có về
Đêm nào cũng vượt cõi mê về Nhà.

Ý Nga
12-11-2012.
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KHÓC VÔ ÂM
*

Trích tuyển tập LỆ MẸ VN
*

Thương cho Má, tuổi về già cô độc
Mỏi mòn trông, gượng sống với bất công
Nuôi mười con, chăm, bú mớm, ằm bồng
Giờ, bệnh hoạn, mỏi mòn trông con cháu.
Ý Nga
27-11-2012.

PHIỀN NÃO
*

Trích tuyển tập SẦU TÌNH
*

Buồn chi tịnh tọa, vô hồn?
Sầu chi núi chất giỗi hờn héo khô?
Tụng kinh âm phát: Nam Mô
Cớ sao vọng tưởng, tín đồ Tình Yêu?

Á Nghi
25-7-2013.
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BA ĐỜI PHƯỚC, MỚI ĐƯỢC EM
*

Trích tuyển tập SAO MÀ TỘI NGHIỆP
*

Nhớ lưng, sợi tóc em dài
Nên râu, anh dưỡng, so tài thử xem
Soi gương, đôi mắt rối rem:
Sao trông già quá! Hơn em nửa… trời!
Coi chừng mất phước ba đời
Nghĩ thời đâm hoảng, anh thời cạo râu.
Á Nghi
25-7-2013.
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GAI HỒNG
*

Trích tuyển tập AI BIỂU
*

Tặng Thủy Hằng (Sài Gòn).
*

Dằm hồng xóc, chẳng chịu đi
Để anh rên rỉ li bì, thở than.
❉
Thương anh ngộ nạn lan tràn:
Tại anh bay bướm, thế gian lắm “hồng”?
Mà dằm hư hỏng lập công
Buồn lòng da dẻ biếu không chỗ nằm
Ghé thăm, véo má, bẹo cằm
Nằm yên nhức nhối, bao năm chưa rời!
Á Nghi
25.7.2013
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NHỮNG MẢNH ĐỜI ĐÁNG THƯƠNG
*
Đọc báo Việt Cộng phỏng vấn các em gái nhỏ làm nghề Nhậu Thuê và “Nhảy Mồi”
*
Trích tuyển tập THƯA CHỊ
*

Máu pha bia rượu, “nhậu mồi”
Đánh rơi nhân cách cho đời mua vui
Nhảy, mồi đưa đẩy gọi mời
Nghề chi? Bóng gió xa xôi: -“Giang hồ!
Cho bao cán bộ phất phơ
Ngày xưa nhếch nhác, xác xơ trong rừng
Chúng ăn chơi, không điểm dừng,
Cụng ly canh cách tưng bừng ăn chia.
Cộng Tàu hau háu chầu rìa
“Má mì”* dắt gái càng khuya càng nhiều
Dư “cung”: “heo” nhịn cám treo
Mức “cầu” đánh thức quá nhiều giác quan.
Đêm đua đòi, đêm không tàn
Nhờ tài ăn cướp dân oan an toàn!
Ngày bia, rắn, chuột… đầy bàn
Phong bì tham nhũng, đô vàng đổi trao.
Nên em mới phải khổ đau
Mặt non choẹt, rủ lừa nhau vô tròng”
*
Lún sâu số phận long đong
Gái tơ hư hỏng, trả công gia đình:
-Mẹ già, cha yếu một mình
Dưới ghe tạm trú, bờ kinh hái bần!
Biết đâu con trẻ bán thân
Đêm về nhơ nhuốc, phong trần giọt châu.
Oằn thân uốn éo cho lâu
Vòng tay dang rộng, lún sâu hóa liều
Nhạc rung lồng ngực bao nhiêu
Tấm thân con gái mỹ miều càng nhăn.
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Miệng nhai bọ cạp, thằn lằn
Áo quần tứ hở: đảng, đoàn mới khen!
*
Ánh đèn, sàn nhảy nồng men
Ai người nhắc nhở vận đen san hà?

Ý Nga
24-6-2012
*Nhảy mồi và nhậu mồi là 2 nghề ở vũ trường và nhà hàng VNCS
**Mommy = tú bà thời đại XHCN
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HÌNH NGAY BÓNG THẲNG
*
Trích tuyển tập EM HỌC SỬ
*

Phải chăng chỉ ở ngục tù?
Phải chăng chinh phụ, chinh phu mới thù?
*
Thanh niên cả nước say nhừ:
Người hư, kẻ “lắc”*, vô tư tiệc tùng
Kẻ thù phương Bắc, thù chung
Ai người thúc trống Quang Trung thời này?
Đảng, Đoàn yến ẩm vui say
Chị ơi! Lời hịch xin bày sáng gương:
Trần Hưng Đạo, Trưng Nữ Vương,
Ngô Quyền, Nguyễn Trãi vang lừng sử Nam!
Giữ thành: Hoàng Diệu quyết tâm!
“Thành nhân!” Nguyễn Thái Học, âm lẫy lừng!
Lý Thường Kiệt, Hưng Đạo Vương ...v.v…
Lòng yêu nước, chí quật cường vì ai?
*
Đừng nuôi dưỡng kẻ hàng hai
Cũng đừng vỗ béo thêm loài Việt gian!
Ý Nga
14.11.2012
*Thuốc “lắc” (ecstasy): “1 ma túy hỗn hợp kích thích hệ thần kinh, tạo ảo giác và tăng nhịp tim, có tác dụng làm rung các cơ lớn như cơ
vai, cơ mông khiến người sử dụng dù không biết nhảy cũng lắc rất dẻo”
”BASIC FACTS ABOUT DRUGS: ECSTASY is one of the most dangerous drugs threatening young
people today. Called MDMA (3-4-Methylenedioxymethamphetamine) by scientists, it is a synthetic chemical that can be derived from
an essential oil of the sassafras tree. MDMA is also one of the easiest illegal drugs to obtain. Its effects are similar to those of
amphetamines and hallucinogens. Distributed almost anywhere, it has become very popular at social events like raves, hip hop parties,
concerts, etc. frequented by both adults and youth. While not all “event” attendees use Ecstasy, the drug often makes the circuit of
these parties and can set up dangerous circumstances that can affect everyone there”
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CHẾT VÌ SỢ
*
Trích tuyển tập THƠ YẾT HẬU
*

Có người chết vì ung thư đoạn cuối
Người ưu tư, chưa tử: sợ ung thư!
Tự chối từ mọi vui thú, gần như
Nhìn mọi sự hiền từ ra địch thủ:
Tử!
Ý Nga
24-12-2012.
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CŨNG VẪN LẨN QUẨN
*
Trích tuyển tập TỰ NHẮC
*

Ngồi thiền niệm Phật nam mô
Nhưng tâm vẫn động, thơ ra vô hoài
Rũ buồn phiền, hỏi rằng ai:
Tìm nơi thanh tịnh, nguôi ngoai buồn phiền.
Nhà nguy biến, lắm đảo điên
Đích chưa đến mức, có yên tham thiền?
Ý Nga
24-11-2012
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TỪNG NGƯỜI HÃY GÓP SỨC!
*
Nghe hòa thượng T.H.V. thuyết trình 17-11-2012.
*
Trích tuyển tập LỆ MẸ VN
*

Đồng hồ tích tắc nhắc đều:
Chúng ta tích tắc ít nhiều già đi
Bình minh tiếp nối tà huy
Hoa niên vừa chớm đã thì lão niên.
Góp gom cho lắm hão huyền
Mai về cát bụi chẳng chuyên chở gì!
Không chi hợp nhất bất ly
Khổ chi KIẾN, MẠN, ÁI, SI đua đòi?
*
Thời gian không đứng, vẫn trôi
Tuổi đời giới hạn mỗi người mỗi trăm!
Việt Nam: địa ngục tối tăm
Thiên đàng sướng nhất chẳng lầm là đây:
Tự do ta hưởng từng ngày!
Đừng quên dân bị đọa đày cố hương!
Ý Nga
17-11-2012
4 phiền não = ngã = kiến, mạn, ái, si.
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PHỤ… HỌA
*
Trích tuyển tập AI BIỂU
*

Anh vẽ mái tóc, lưng trần
Tóc đen, da trắng toàn thân mượt mà
Rồi anh đặt tên Hằng Nga
Nên em cắc cớ thêm hoa, áo dài.
Như thế mới đủ trang đài
Mới đoan trang dáng như… ai ngày… nào.
Á Nghi
31-5-2012
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TRẢ THÙ
*
Trích tuyển tập SAO MÀ TỘI NGHIỆP
*

Ngồi xe, vạt áo dài nhăn
Ba nhìn, Má hỏi khó khăn vô cùng!
Nếu đi bộ, người đi chung
Ngại ngùng, càng sợ, lạ lùng người dưng.
Cho nên mới chẳng đặng đừng
Để Ba đưa đón! Ngập ngừng: phiên anh?
Á Nghi
25-11-2012

- 168 -

ĐEN, TRẮNG CŨNG LÀ MÀU
*

Trích tuyển tập THÌ THẦM
*

Đen cũng là một màu
(Khi hờn giỗi lao vào.)
Bao dung, màu trắng trẻo
(Khi làm hòa thanh cao.)
Cứ để bóng trăng vào,
Cứ để gió lao xao,
Thổi bay đi khờ khạo
Chúng mình mới… nhìn nhau
Trắng, đen: chọn màu nào?
- Đen, có lúc cũng đẹp
Trắng, nhiều khi cũng hay
Anh thích cả hai màu
Đừng trắng, đen kỳ thị!

Á Nghi và Anh
17-7-2013
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TĂNG QUỐC DOANH,
NI NẰM VÙNG
*
Trích tuyển tập KINH TẾ VỖ BÉO ĐẢNG
*

Tờ báo “đạo” đăng dày chi chít chữ
Tiền cúng dường đếm thử, vài nghìn ra*
Trang bày phô: thức nhậu, lẫu, cơm gà
Trang quảng cáo: “Cắt, nâng, bơm mới lạ”*
Bìa: mâm quả, Phật, sen, thầy tịnh tọa
Ruột: ngực, đùi khoe quảng cáo hát ca
Thầy giả lời khen ngợi Phật Di Đà
Trò gạ gẫm: -Đêm giúp “chùa”, khiêu vũ
Toàn bùa, “chú” rối mù hù đệ tử!
Toàn “tà sư” tu… hú giỏi đầu tư:
Nghèo nhân từ, giàu tiền, túi khư khư
Bán mọi thứ! Ai tu thầy cũng mặc!
Chú “tiểu tặc” lăng quăng. Hề đạo đắc?
“Ni, sư” ma làm giặc khắp các “chùa”
Nghiệp Thiện Lành thay bởi Nghiệp Xấu Xa
Ôi Nghiệp Quả! Sao vào “chùa” biến hóa?

Ý Nga
8-11-2012
*Các chùa quốc doanh của VC trong nước và hải ngoại.
*Giải phẫu “thẩm mỹ”
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HÀ HIẾP DÂN LÀNH?
*

Trích tuyển tập thơ văn QUỐC HẬN
*

Cứ trừng mắt nhìn dân ta
Rồi ra thiệt đúng như là
Chói màu đỏ khoe liềm búa
Coi chừng mắt sẽ… lòi ra.

Ý Nga
28-11-2012

CO CHÂN CỤT CẲNG
*

Trích tuyển tập thơ văn QUỐC HẬN
*

Người chiến sĩ không là người hàng thịt
Cắt xén tin, im thin thít đạn, mìn
Rượu thịt nhìn là nghiêng ngả Lê Nin
Mồm nuôi miệng, chẳng giữ gìn Chính Nghĩa!

Ý Nga
21-11-2012

Chuyển Đến: Ý Nga – Tháng 6 - 7/2019
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