THƠ Ý NGA
Tập 6 (126 Bài)
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THƠ MỤC
1- Nhà
2- Miệng Lưỡi Việt Gian
3- Nhịn Mà Không Nhục
4- Xã Hội Chủ Nghĩa 5- Hồi Tưởng
6- Người Thơ Việt
7- Công Cầm Dù
8- Em À Trăng Mật Đó Nha
9- Thư Thả Tí Anh Ơi!
10- Nắng Đùa
11- Trăng Như Ta
12- Ngày Kỷ Niệm
13- Ai Rồi Cũng Về 14- Nước Có Nguồn
15- Nghĩa Mẹ
16- Vui Sống Lạc Quan 17- Người Ham Học
18- Độc Giả Đổi Địa Chỉ
19- Anh Nghĩ Không Ra 20- Công Đáng Thưởng
21- Chao Ôi Là Vừa
22- Siêng Nhất Đời
23- Già Hay Trẻ, Anh Chọn Nhé 24- Xem Anh Câu Cá
25- Pháp Nạn Sau Quốc Nạn 26- Thuyền Tiên Tổ Không Đổ Nhờ Dân
27- Người Vợ Lính VNCH 28- Chiếu “Dzăng Học” Tiêu Điều Kiểu Thiu
29- Đỏ Khoe Giàu
30- Cò Mồi
31- Diệu Dược
32- Hành Trang Nhẹ Mới Đi xa 33- Thương Ca
34- Chạy Chị Em?
35- Quê Hương Muôn Thuở Bên Lòng
36- Cố Vấn Cần Cương Trực
37- Lý Bạch Là Ai?
38- Tình Hờ
39- Thuở Ban Đầu
40- Đầu Hàng Em Phải Chịu Thua
41- Trăng Hơn Nửa Mảnh
42- Tiếc Quá Anh Nè
43- Trăng Tròn Nè!
44- Tình Sao Tiếc?
45- Dao Ta Sắc, Giặc Phải Lùi 46- Nhìn Quê Hương Lần Cuối 47- Thơ Tỵ Nạn
48- Hỏi Tên Việt Gian
49- Không Riêng”Tây Nguyên”
50- Trang Điểm
51- Cứ Thế Mà Vui Nhé 52- Dị Hợm
53- Lạc Quan
54- Có Ai Đem Theo Được Giàu?
55- Kéo Xuân
56- Trẻ Con Hỏi
57- Hữu Dung, Vô Hạnh
58- Không Ám Tín Hiệu 59- “Hồng Nhan Đa Truân”
60- Săn Sóc Nhau
61- Mưa Sao Em Nhớ Quá
62- Bướm Mơ Thơ Thẩn
63- Lấy Bút Làm Vũ Khí 64 – Ăn To Thua Lớn
65- Vì Tổ Quốc
66- Dép Râu Bộ Đội 67- Người Tình Chung Thủy 68- Ai Nấy Có Đôi Sao Ngươi Một Mình
69- Sư Tử Giận Chi?
70- Thương Anh Không?
71- Chia Chung Niềm Vui
72- Cho Mình
73- Nói Thách
74- Nụ Cười Tươi Tắn
75- Vải – Vãi
76- Thẫm Màu –Thẩm Vấn 77- Chén Đĩa – Con Đỉa
78- Rủ – Rũ
79- Hỏi – Hỡi
80- Ngả - Ngã
81- Vào Thu
82- Lương Y Mất Lương Tri 83- Đã Đến Đường Cùng
84- Quốc Nạn: Vô Sản 85- Trận Tán Ta Vẫn Chưa Thua 86- Tiền Từ Thiện Đi Về Đâu?
87- Thu Ơi Đưa Là Giùm Ai! 88- Tỏ Tình Dưới Mưa
89- À Thì Ra
90- Em Vẫn Nhớ Hoài
91- Xinh
92- Chi Mà tệ
93- Thu Bâng Khuân
94- Ngẩn Ngơ
95- Thu Rồi Thưa Ba
96- Nghe Nhạc
97- Sắc Thu
98- Lá Về Cội
99- Vàng Thu, Vàng Cúc, Vàng Cờ 100- Mới Chớm Thu Mà 101- Ai Bán …Dân
102- Thu Buồn
103- Con Cháu Đảng
104- Quà Sinh Nhật
105- Hành
106- Chút Ăn Gian
107- Xưa Nay Vẫn Vậy
108- Con Giữ, Chồng Gìn
109- Anh Xin Lỗi Em
110- Thím Thèm
112- Bạn “Bệnh Mũm Mĩm” 113- Lá Thu
114- Cao Chân Chạy
115- Bà Ngoại
116- Có Ai?
117- Mừng Sinh Nhật Chồng
118- Song Hành
119- Chọn Bạn
120- Thành Trì Quốc Gia
121- Chữ Của Mình
121- Này Em Má Lúm Đồng Tiền
122- Dịu Dàng
123- Bệ Rạc
124- Nhớ Hay Quên?
125- Em Vẫn Thương!
126- Trên Từng Cây Số.
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MIỆNG LƯỠI
VIỆT GIAN
(Trích tuyển tập thơ văn QUỐC HẬN)

Ai dám bắt bỏ tù mà lo họa?
Ai rầy rà? Ai hù dọa gần xa?
Mà điêu ngoa thóa mạ người quốc gia?
Mà ra rả: -Sơn hà chưa nguy biến!
Từng vượt biển sao thản nhiên ngụy biện?
Đi với tiền nên thuận miệng méo quen?
Không thấp hèn sao thiên tả mon men?
Trò đánh lén hại người thật trơ trẻn!
Ý Nga
29-1-2013
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XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
(Trích tuyển tập THƯA CHỊ)

Vẫn là “kế hoạch, phương án”
Rút ruột rổng tuếch chia ăn
Thương dân chịu mãi nhục nhằn,
Xếp hem rồng rắn về đâu?

Ý Nga
29-1-2013.
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NGƯỜI THƠ VIỆT
(Trích tuyển tập ĐEM THƠ HƠ LỬA)

Không có “nhà thơ lớn” hay “ hem
nhỏ”!
Dù họ là “đại thụ” hay lau sậy gầy gò,
dù họ cao ra trò hay… theo phò Bạch Tuyết;
dù họ sức đã tàn, lực đà kiệt
hay tuổi xuân vừa thắm nét.
Chỉ có người biết viết những điều tâm huyết,
biết thơ vị nghệ thuật hay vị nhân sinh là cao thượng và cần
thiết?
*
Thơ nên có chút mộng mơ,
chút nhung nhớ,
chút bất ngờ âu yếm,
và chút thương yêu của kẻ dại khờ
với tà áo nữ sinh trắng mịn tơ,
với những tàu lá chuối động lay đôi bờ,
với tiếng trẻ cười khi thả diều thật ngây thơ,
hay với dáng mẹ già thắp hương gia tộc trước bàn thờ,
dưới những túp lều tranh mộc mạc, đơn sơ
trong chiếc áo vá nhiều mảnh xác xơ…
*
Nhưng thơ chớ bao giờ
mắt nhắm, tai ngơ
trước những thăng trầm đại sự
của dòng chính sử,
vì tình yêu quê hương, dân tộc phải cao hơn mọi thứ!
Ca, phú, thơ từ không thể thảnh thơi vô tư,
hay chỉ ngất ngây say nhừ
trong tình yêu dâm thư,
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trên niềm đau cố xứ.
*
Người thơ phải biết: dàn trải tâm tư,
mài dũa cho thật bén ngôn từ
để chia sẻ bớt khổ đau, tội tù
(như Đặng Dung dưới ánh trăng mài gươm lưu sử);
biết tránh tụ ngũ, tùng tam vui thú
khi cánh cửa tù đất Mẹ vẫn khép kín… kìn… kin…
*
Trong bóng đêm tăm tối
bọn cuồng tín không cho dân nhìn
thì đôi mắt hem kia có bổn phận phải giữ gìn niềm tin,
giữ gìn chính nghĩa
và nói lên những điều bị giấu kín khít… khịt… khìn…
khin…
trong tay những tên “đồ tể”
hại dân, bán nước, chạy tội vụng về,
ăn chơi hả hê, đóng tuồng làm hề,
thủ đoạn gớm ghê, giết bao thế hệ.
*
Anh ơi!
Người thơ sao có thể
ngạo nghễ tung hê,
hay lũ lượt kéo nhau về
ăn chơi chễm chệ
khi hem chục triệu dòng dư lệ
trên đất Mẹ
đang khóc mất chủ quyền Việt Nam
thật cận kề?

Ý Nga
1-2-2013
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EM À!
TRĂNG MẬT ĐÓ NHA!
Trích tuyển tập RƯỢU TRĂNG

Bữa tê dạo biển ngắm hoa,
Bữa ni lên tháp (Po) Na Ga khấn Bà*
Phú Yên dừng, ghé hem Ba
Thăm Cô, viếng Mẹ, phiền hà chi em?
Bữa kìa đám cưới rối rem,
Bữa kia thong thả, đã hem rong chơi.
Bởi em quấn Mẹ không rời
Theo đuôi, bộ tính hết đời không anh?
Trăng treo lơ lửng đợi mình
Một tuần ngọt mật hữu tình kể chi
Thương anh? Phu xướng, phụ tùy!
Nề chi bữa kỉa? Quên đi bữa kìa!
Á Nghi**
14-8-2013.
*Tháp Bà Ponaga ở Nha Trang
*Sông Ba ở Phú Yên
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NẮNG ĐÙA
*

Trích tuyển tập NŨNG NỊU
*

Nắng mon men đóa hồng
Gió thổi vào mênh mông
Chút hồn em mơ mộng
Đem thả vào dòng sông.
Mây vui như sáo đồng
Nắng hem trên ngọn thông
Ngày tràn trề sức sống
Em mơ ước viễn vông.
Nắng nhích gần chân em
Ấm áp dần hem thêm
Em vui ngày nắng ấm
Trên thảm cỏ êm đềm.
Nàng thơ cũng thì thầm
Những lời mừng, song âm
Nhịp guitar buông chậm
Theo tiếng đàn hòa âm.
Nắng Xuân! Anh có tìm?
Nắng đùa, anh có ưa?

Á Nghi
18.6.2012.
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NGÀY KỶ NIỆM
*

Trích tuyển tập EM ƠI!
*

Sưởi hem, đốt củi làm thơ
Ỡm ờ hé nở, vẩn vơ hương hồng
Tranh công, có nụ hôn nồng
Nhắc em ngày cưới của chồng. Ấm ơi!

Á Nghi**
2012.
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NƯỚC CÓ NGUỒN
*
Trích tuyển tập EM TẬP VIẾT.

*
Cảm tác nhân đọc:

(Thơ CHƯƠNG HÀ, bài “KHÓC LẺ LOI MỘT MÌNH”, trang 11)

“Giọng người còn ngọng nghịu
Tiếng Mẹ chôn đáy lòng”
*

Bà tủi thân lưng còng,
Ông đầu bạc, hem long
Phải phát âm ngọng nghịu
Những ngoại ngữ dài dòng.
Tiếng Mẹ từng thong dong,
Từng chữ giữ trong lòng,
Cùng ca dao, tục ngữ
Theo chân người lưu vong.
Nên đem lòng chắt chiu,
Dạy con cháu quý yêu:
“Giữ gìn nền văn hóa!”
Cùng ra sức dắt dìu.
Bao nhiêu dịp hội hè
Cộng Đồng cùng lắng nghe
Giọng trẻ con bập bẹ
Chữ nghĩa mình đem khoe.

Ý Nga
19-11-2014
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VUI SỐNG LẠC QUAN
Trích tuyển tập LẠC QUAN

Tuổi tóc đà sương pha
Giữ gia đình êm ấm,
Chớ lao vào bê tha
Đừng tin “tiên xứ lạ”!
Đời là những ẩn số
Của cả một phương trình
Cộng, trừ, nhân, chia lắm
Nào riêng ta với mình.
Đừng mò kim đáy biển,
Chớ lấp núi, dời sông
Chỉ cần đừng quá ngông
Đủ hưởng già hạnh phúc!
Già, trẻ đều học hỏi
Toán sẽ giải được thôi!
Sự sống vẫn đâm chồi
Hoa lạc quan cùng tưới.

Ý Nga
22-11-2014
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ĐỘC GIẢ ĐỔI ĐỊA CHỈ
Trích tuyển tập THƯƠNG QUÁ!

Sách đi sao sách trở về?
Tiếc công gói ghém, não nề dán, bê
(Chỉ ông bưu điện hả hê)
Gáy bìa trầy trụa, thảm thê, ê chề

Ý Nga
28-11-2014
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CÔNG ĐÁNG THƯỞNG.
*

Trích tuyển tập ẢO DIỆU
*

Núi tiếp núi cùng lô nhô sừng sững,
Rừng xanh rừng, lố nhố chỗ thấp cao,
Thác ào ào tuôn nước, bọt trắng phau,
Chim kiêu ngạo, lá lao xao dị thảo.
Em níu áo, theo anh vào hư ảo
Nghe ngọt ngào điểm huyệt đạo Yêu Thương
Đi muôn phương, chiêm ngưỡng mọi thiên đường
Thăm muôn hướng, tán dương tình tuyệt diệu.

Á Nghi
17-8-2013.
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SIÊNG NHẤT ĐỜI.
*

Trích tuyển tập SAO MÀ TỘI NGHIỆP!
*

Môi cong mòng mọng, hồng hồng
Mi cong, gió lộng tóc bồng bềnh bay
Nên anh đành vất mề đay*
Theo em bén gót, gãi tai, vò đầu.
Em cười, chẳng nói một câu
Tôi về chẳng hiểu đi đâu mai này?
Thơ tình tìm, chép bài hay
Thay tên tác giả, tay tồi ký: “Anh”.
Em cười, cũng với hiền lành
Cầm thơ, không mở, chẳng đành vất đi
Tôi về đường bệ oai nghi
Học cho rõ thuộc, phòng khi… trả bài.

Á Nghi
17-8-2013.
*Mề đay = medal.
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GIÀ HAY TRẺ, ANH CHỌN NHÉ?
*

Trích tuyển tập CHƯA VÀNG, VỘI CHI ÚA?
*

Già đanh, già cả, già khằng*,
Rồi già khú đế chắc nhăn nheo nhiều?
Già dê già giặn bao nhiêu?
Thua, hơn già dịch? Sang, nghèo, nhố nhăng?
Già đời, già cỗi cay, hem?
Già nua, già họng chắc hem, lợi buồn?
Già lam, già yếu héo hon?
Già mồm, già khụ véo von lằng nhằng?
Già tay che hết mặt trăng?
Trẻ chân như Cuội, Cung Hằng lăng xăng.
Trẻ ranh, trẻ nhỏ khăng khăng
Chỉ cần một kính vạn năng: rộn hem!
*
Thôi! Xin cứ mãi trẻ măng!
Trẻ thơ, trẻ nít? Chi bằng trẻ trung,
Trẻ con, trẻ đẹp ung dung
Như hoa mơn mởn, đạp tung cái già!

Á Nghi và Chàng.
Hồ Tilley, Brooks-18-8-2013.
*Già khằng: già cấc
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XEM ANH CÂU CÁ.
Tặng anh chị Nghiên Nâu-Calgary
Trích tuyển tập SAO MÀ TỘI NGHIỆP!

Hôm nay sao cá nhiều ghê?
Sẩy ba, thả một, hem đem về*
Con nào con nấy khó chê
Sao mà giỏi thế! Ai mê bếp chiều?
Á Nghi, 23-8-2013.
*Cá pike: mỗi con độ 70 x 15cm

- 26 -

- 27 -

THUYỀN TIÊN TỔ
KHÔNG ĐỔ NHỜ DÂN
*

(Trích tuyển tập EM HỌC SỬ)
*

Nước giúp thuyền đi, nước lật thuyền!
Hiển nhiên nước mãi ngợp uy quyền
Tổ tiên trực diện, đem vinh hiển
Nguyên vẹn biên cương? Xử bạo quyền!

Ý Nga
27-1-2013
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CHIẾU “DZĂNG HỘC”
TIÊU ĐIỀU KIỂU THIU
*

(Trích tuyển tập TAY SAI ĐẮC LỰC)
*

Thơ Đường, thơ muối tủi hành, tiêu
Nghều nghệu “chiếu”, khen Cộng đủ điều
Lộ liễu càng nhiều, khoe lắm kiểu
Càng liều liu líu vị thiu thiu
Ý Nga
6-2-2013
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CÒ MỒI
*

(Trích tuyển tập KẺ SĨ KHÁC VIỆT GIAN!)
*

Hề diễu dở đóng vai, ai hem ngó,
Khoác loác thêm, danh chưa nổi đã chìm!
*
Người ngu ngơ mới lớ ngớ rủ xem
Phường chỉ điểm hại hem
, chiến hữu.
Ý Nga
2-2-2013
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HÀNH TRANG NHẸ
MỚI ĐI XA
*

Trích tuyển tập LẠC QUAN
*

Xin mau bỏ bớt lời rên
Chất lên vui vẻ, nhẹ liền hành trang!
Đường đời lên xuống, dọc ngang…
Cứ vui đủng đỉnh, vội hem chi anh?
Áo bi quan xấu, mỏng manh
Che sao ấm áp thiện lành, lạc quan?
Tâm hồn thanh thản, bình an
Lấy đâu bất mãn thở than nặng đời?
Ý Nga
28-11-2014
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Nhạc: DÂN CHỦ CA, Hòa âm & trình bày: Ca Nhạc Sĩ NGUYỄN VĂN
THÀNH, Video LỖ TRÍ THÂM
https://www.youtube.com/watch?v=9JCZ_XcJc_s
http://www.danchuca.org/128kbps/ThuongCa.mp3 (hi-speed)
http://www.danchuca.org/22Kbps/ThuongCa.mp3 (lo-speed)
http://www.danchuca.org/
Cảm tác: HOÀNG CHƯƠNG, NỬA VẦNG TRĂNG
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CHẠY CHI EM?
*

Trích tuyển tập thơ văn HƯỚNG ĐẠO SINH HẢI NGOẠI
*

Đi đâu mà chạy bạt mạng?
Mạng này mẹ đã cưu mang
Chín tháng mười ngày khổ nhọc
Đi đâu mà quá vội hem?
Em hãy ngắm hoa ven đàng,
Thảnh thơi núi đồi thênh thang,
Ngắm thiên nhiên kia làm dáng,
Rộn ràng chim chóc hát vang.
Nghe kìa gió lộng trên ngàn!
Suối reo, nước chảy hem man.
Hãy vui tìm niềm thanh thản
Chạy hoài sao có bình an?

Ý Nga
24-11-2014
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CỐ VẤN CẦN CƯƠNG TRỰC
*
Trích tuyển tập thơ văn HƯỚNG ĐẠO SINH HẢI NGOẠI
*

“Sức thôi kham nỗi đường dài
Ngấm ngầm cố vấn…” Công khai bạn “hiền”
Đã hiền sao lại nổi điên,
Nếu không thẳng thắn, ý riêng giúp gì?

Ý Nga
28-11-2014
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THƯỞ BAN ĐẦU
*

(Trích tuyển tập RƯỢU TRĂNG)
*

-Lửa nồng mang lại nhớ nhung?
Lở gây hỏa hoạn cháy chung hai người!
*

-Là trăng mật quá tuyệt vời
Nhắc nhau nhớ mãi một đời khó quên!

Á Nghi
1977
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ĐẦU HÀNG, EM PHẢI CHỊU THUA.
Thơ: Á Nghi 8-7-2013
Nhạc: Nhóm Dân Chủ Ca,
Trình bày: Ca, Nhạc Sĩ Nguyễn Văn Thành 17-2-2014
http://www.danchuca.org/128kbps/DauHang.mp3
http://www.danchuca.org

TRĂNG HƠN NỬA MẢNH
(Trích tuyển tập NŨNG NỊU)

Thèm đường, hem mật, hem anh,
Thèm ai ngon ngọt dỗ dành chiều nay,
Thèm đan nhau chặt bàn tay,
Thèm môi anh hứa: kiếp này yêu em!

Thèm đà nhiều, lại muốn thêm:
Anh là điểm tựa êm đềm tương lai.

Á Nghi
26-11-2012
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Dân Chủ Ca phổ nhạc thơ Á Nghi:

TIẾC QUÁ ANH À!
http://www.danchuca.org
http://www.danchuca.org/128kbps/TiecQuaAnhA.wma
http://www.danchuca.org/DanChuCaPhoTho.shtml
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TRĂNG TRÒN NÈ!
*

(Trích tuyển tập RƯỢU TRĂNG)
*

Hình như anh đang khiêu vũ,
Hay đang say ngủ rồi chăng?
Kìa trăng tròn đẹp chẳng màng
Ngắm em sao “say chuếnh choáng”?

Á Nghi
25-11-2012
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NHÌN QUÊ HƯƠNG LẦN CUỐI
(Trích tuyển tập BAO GIỜ EM VỀ?)

Ánh trăng luôn dìu dịu hơn mặt trời
Thương tuyệt vời lúa mới dưới trăng đêm,
Màu bùn non con đường đất nhão mềm
Thương đứt ruột ngày chúng ta vượt biển!

Ý Nga
Tháng 12-1979
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HỎI TÊN VIỆT GIAN
(Trích tuyển tập THƠ YẾT HẬU)

Bị bắt buộc, ông dông dài kể lể
Cười hề hề, điều đáng nể chưa ra
Chuyện người ta vay, trả, chuyện làm quà
Chuyện tôi hỏi: sao đã vay, không trả?
Nhả!

Ý Nga, 23.8.2019
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Canada, 21.7.2017
Thưa Quý Bạn Trẻ Quốc Nội,
Đọc lại hem sử Việt Nam, nhìn lại những trang bi sử nhục nhã mà đảng CSVN
đã và đang thực hiện, các Bạn chắc hẵn cũng đang chia sẻ cùng một tâm tư với
chúng tôi, những người đã ra đi vì tự do ở tuổi 20, nhưng chưa hề quên đồng bào
trong nước.
Ý Nga kính mời Quý Bạn cùng chia sẻ những thổn thức của tuổi 50 khi nhìn lại cố
quốc: vẫn là một quê hương, nhưng ngập chìm hơn trong tăm tối, sau 30 năm
chúng tôi rời nước:
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KHÔNG RIÊNG “TÂY NGUYÊN”
Thơ Ý Nga, Nhạc

Dân Chủ Ca

http://www.danchuca.org/128kbps/KhongRiengTayNguyen.mp3 (hispeed)
http://www.danchuca.org/22Kbps/KhongRiengTayNguyen.mp3 (lospeed)
http://www.danchuca.org
http://www.danchuca.org/22Kbps/VoSan.mp3 (dial-up)
http://www.danchuca.org/DanChuCaPhoTho.shtml
http://www.danchuca.org
Web site http://www.danchuca.org (muc THO PHO NHAC)

TRANG ĐIỂM
(Trích tuyển tập thơ văn QUỐC HẬN)

Má hồng hồng, đỏ choét môi
Đi không đi, chẳng đứng ngồi được chi
Chai lỳ nằm mãi phương phi
Hồ cho mặt bủng da chì Chí Minh.
*
Tiền đâu lắm thế dân mình?
Ý Nga

13-2-2013

- 51 -

- 52 -

Dị Hợm
*

(Trích tuyển tập THƠ YẾT HẬU)
*

Nhiều chuyện, miệng mồm tanh tưởi quá!
Đi hôi thùng rác bảo sao thơm?
Chuyện người giấu kín, khoe thiên hạ
Than trách chi khi bạn hữu gờm!
Rởm!
Ý Nga, 25.8.2019
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CÓ AI ĐEM THEO ĐƯỢC GIÀU?
*

(Trích tuyển tập CHÂN NHƯ)
*

Sao gọi người nghèo hèn mọn?
hem con nhím hay sao
Mà lời chỉ toàn gai nhọn?
Những lời không nên chút nào!
Nói gì cũng toàn mai mỉa
Đem vật chất khoe tào lao
Mai về, của thiên trả địa
Có ai đem theo được “giàu”?
Ý Nga, 3-12-2014
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TRẺ CON HỎI
*

(Trích tuyển tập HƯỚNG ĐẠO SINH HẢI NGOẠI)
*

Trong các giờ sinh hoạt Hướng Đạo, tôi thường dành ra một khoảng
thời gian để các em đặt câu hỏi về bất cứ thắc mắc nào trong đời
sống. Xin kể lại quý Trưởng nghe những thắc mắc này của các Sói
Con:
Trẻ hỏi:
-Áo Tơi là áo gì, thưa Trưởng?
Trả lời:
-Là áo mưa đó em. Ở nhà quê khi xưa thường
mưa.

hem áo tơi để che

Trẻ lại hỏi:
-Ngộ ghê hén Trưởng! Hôm bữa mình học: mấy đứa đánh lộn áo bị
rách cũng nói là tả tơi. Sao ở nhà quê hồi đó lại mặc áo tả tơi che
mưa? Mà tả tơi bộ hổng ướt sao nè?
Còn một trẻ khác giơ tay:
-Thưa Trưởng, sao người mình toàn là nói ngược hông hà? Áo ấm thì
hô áo lạnh còn áo che mưa thì kêu áo mưa. Rồi trời mưa thì lại mắc
áo tả tơi thì che gì? Tức cười quá hà!
*
Áo tả tơi thì sau 1975 rất nhiều, thôn quê mà các em còn có áo tả tơi
đi dưới mưa thì vẫn còn may hơn các em chết đói mình trần dù là trời
nắng phải không quý Trưởng?

Ý Nga
3-12-2014
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THƯƠNG CA – Thơ Ý Nga
https://youtu.be/9JCZ_XcJc_s [<= bấm vào nghe nhạc]

- 57 -

- 58 -

KHÔNG ÁM TÍN HIỆU
*

Trích tuyển tập SAO MÀ TỘI NGHIỆP!
*

Anh lẽo đẽo đi theo
Ỷ chân dài nhanh bước
Cách nhau bao nhiêu thước
Mà tim đập nhịp liều?

Mặc nắng sớm, mưa chiều
Anh cứ theo bám víu
Không nói, sao tôi hiểu?
Anh yêu nhiều bao nhiêu?

Á Nghi, 25-11-2012
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SĂN SÓC NHAU
*

(Trích tuyển tập TÌNH ANH CHO EM)
*

Bờ vai: suối tóc so le
Anh đưa kéo cắt, miệng chê chưa bằng
Em ngồi yên, chẳng nói năng
Nghe âm kéo lướt phăng phăng, thương chàng!

Á Nghi, 25-11-2012

Thưa Bạn Thơ,

Á Nghi có một người bạn tên Graziella, người Ý Đại Lợi, thích nghe
nhạc Việt Nam phổ từ thơ lắm. Chị là một nhà thơ Ý và từng là một hoa khôi
nơi thành phố biển mà Á Nghi đã tỵ nạn 5 năm trời: Rapallo, Genova, Italy.
Graziella đang lâm bệnh nặng, người chỉ còn xương bọc da (22 kg) nên
tâm tư rất u sầu, vậy mà nghe ý nghĩa bản nhạc này xong, chị bảo:
-“Sao mà hem đặt chân đến Sài Gòn một chuyến để xem nữ sinh Sài
Gòn khua guốc gỗ vang hè phố, trong tà áo dài trắng, dưới cơn mưa ra
làm sao?”
Nghe Graziella ước ao mà tôi nhớ Sài Gòn quá! Ví mà Graziella có thể
đi được, chắc chắn những hình ảnh mà chị sẽ thấy không thể nào đẹp như
những gì chúng ta đã chia cùng kỷ niệm và đã ghi khắc vào tâm tư!
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32 năm trôi qua!
Á Nghi đã tỵ nạn xứ người nhiều hơn thời gian sinh trưởng trên quê
hương mình những 11 năm.
Nơi Á Nghi đang tạm cư đã bắt đầu vào mùa đông, tuyết đã rơi trắng
đường và cái lạnh tuần này đã xuống âm 18 độ Celcius (-18°C x 9/5 +32 = 0.4°F), cho nên càng nhớ Nhà da diết.
Nỗi nhớ lớn nhất là những cơn mưa của Sài Gòn!
*
Bạn có nhớ Sài Gòn với những tà áo dài trắng trong mưa không?
Mời Bạn cùng tôi ngắm những hạt tuyết Canada đang rơi rơi trong
điệu Bolero này, để cùng nhớ về những cơn mưa Sài Gòn nhé.
Xin chân thành cám ơn các Bạn trong Nhóm Dân Chủ Ca đã phổ nhạc
và trình bày bài thơ này.

Á Nghi
Canada, mùa đông năm 2011
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MƯA! SAO EM NHỚ QUÁ!
-Thơ Á Nghi, ♫ nhạc & trình bày: Nhóm Dân Chủ Ca
http://www.danchuca.org/128kbps/MuaSaoEmNhoQua.mp3
(hi-speed)
http://www.danchuca.org/DanChuCaPhoTho.shtml
http://www.danchuca.org
http://www.danchuca.org/22Kbps/MuaSaoEmNhoQua.mp3
(dial-up)
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BƯỚM MƠ THƠ THẨN
*
Cho Mình yêu dấu, để nhớ những ngày chuẩn bị vượt biển của tháng 10.1979
(Trích tuyển tập TÌNH ANH CHO EM)
*

Ngồi cho thật sát, thật gần
Để cho em thấy ấm dần mùa xuân.
*
Như loài sâu mới hóa thân
Chúng mình hóa bướm một lần bay cao
Rong chơi cho thỏa chiêm bao
Để khi trời hem lại chào nhau đi.

Á Nghi**25-11-2012
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ĂN TO, THUA LỚN
*

(Trích tuyển tập TAY SAI ĐẮC LỰC)
*

Xuyên Trường Sơn, bụng trống trơn
Đông Tây giết mướn, mừng rơn vô thành
Bất toàn, bất chánh: chiến tranh!
“Hòa bình”: ranh mãnh quyền hành cướp cơm.

ĂN TO lỳ lợm đầy mồm
Mới ra THUA LỚN đáng gờm: Việt-“Hoa”.

Ý Nga, 13-2-2013
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Ý Nga kính chuyển và cám ơn
(Trích tuyển tập TRI ƠN CHIẾN SĨ VNCH, tập 2)
Thơ Ý Nga
Phổ nhạc: DÂN CHỦ CA & T242

Vì Tổ Quốc!
Hòa âm và trình bày: Ca, Nhạc Sĩ Nguyễn văn Thành
DanChuCa.org kính mời Quý Vị và Các Bạn vào “links” sau đây để nghe bài
hát: Vì Tổ Quốc!
Danchuca phổ nhạc từ 2 bài thơ dưới đây của tác giả Ý Nga.
Slide show LỖ TRÍ THÂM
https://www.youtube.com/embed/fUZkl1c8l7w
http://www.danchuca.org/128kbps/ViToQuoc.mp3 (hi-speed)
http://www.danchuca.org/22Kbps/ViToQuoc.mp3 (lo-speed)
http://www.danchuca.org

Kính
DanChuCa.org
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DÉP RÂU BỘ ĐỘI
*

(Trích tuyển tập TAY SAI ĐẮC LỰC)
*

Chạy mất DÉP, chỉ còn RÂU ác nghiệp
Xúm săn tìm toàn ác hiểm, vô liêm
Đem bóng đêm, đàng điếm phủ rối rem
Miệng lấp liếm ngày đêm bài: Vô Sản

Ý Nga, 13-2-2013

- 68 -

https://www.facebook.com/YNGACANADA
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AI NẤY CÓ ĐÔI,
SAO NGƯƠI MỘT MÌNH?
*

(Trích tuyển tập TAY SAI ĐẮC LỰC)
*

Vì ngươi thiếu thốn chữ TÌNH
Anh hem, thục nữ hy sinh cho mình
Mặc tình bất chính, điêu linh
Ngươi đều lơ đễnh, rập rình ăn chơi.

Chẳng cần biết hạt cơm rơi,
Trẻ Nhà bốc, lượm từ nơi rác thừa
Về xin xỏ, lạy, quỳ, thưa
Đi ra nói láo, viết bừa. Ai ưa?

Ý Nga, 13-2-2013
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THƯƠNG ANH KHÔNG?
*

(Trích tuyển tập SAO MÀ TỘI NGHIỆP!)
*

-Em nết xấu, anh ngọt ngào
Chào rào, chộn rộn hờn nhau suốt ngày
Mây trời, mưa lệ cứ bày
Mắt em ướt sủng, tay hem
giùm?
Hôn môi truyền ngụm ngọt thơm
Hôn bàn tay đã từng ôm vơi đầy
Cười đi cho vơi một ngày
Cười cho Nam, Bắc, Đông, Tây thái bình!
Thương em là một cực hình
Cô nương nhõng nhẽo bực mình người thương.
❋

-Người ta chất phác hiền lương
Ai thương Hung Dữ, Bất Thường, Khó Ưa!

Á Nghi, 25-11-2012
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CHO MÌNH
*

Trích tuyển tập SAO MÀ TỘI NGHIỆP!
*

Đèn mờ, nhạc nhẹ giữa khuya
Lâng lâng niềm nhớ bên kia một người
Người đi chung một đoạn đời
Người cho tôi những nụ cười hai mươi.

Á Nghi**
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NỤ CƯỜI TƯƠI TẮN
*

(Trích tuyển tập TÌM VỀ ĐẤT ẤM
*

Mình vượt đèo mây trắng
Tìm núi, rừng, thông xanh
Hai đứa đi trong nắng
Đùa vui với gió lành.
Chao ơi là tĩnh lặng
Ngắm nền trời xanh xanh
Quà thiên nhiên trao tặng
Em mỉm cười bên anh.
Á Nghi**
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(Trích tuyển tập MẸO NHỚ CHÍNH TẢ)
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VẢI, VÃI
TấmVải
May đồ, cắt vải: ngồi đo
Nằm sao cắt khéo? Ai cho kéo cầm?
❉
Vãi Giống
Nhà nông vãi giống cho chăm
Sao cho hạt giống yên nằm chờ mưa.
❉
Trái Vải
Mẹ ngồi lột vải đến trưa
Em ăn, có cám ơn chưa mà cười?

Ý Nga, 6.9.2019

-Trái vải có vỏ màu đỏ, vị ngọt.
-Tấm vải (dệt bằng sợi chỉ, tơ, bông…)
-Bà vãi: người phụ nữ giúp việc cho chùa.
-Vãi: rơi tóe ra > vung vãi, vãi hạt giống, vãi chài.
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THẪM MÀU, THẨM VẤN
Máu loang đỏ thẫm cả sàn
Nạn nhân nằm khóc, kêu oan, phân trần.
*
Máu loang đỏ thẫm cả sàn
Nạn nhân nằm khóc, kêu oan, phân trần.
*
Thẩm Vấn
Thẩm Phán thẩm vấn tội nhân
Ngồi ngay tòa chính hỏi han kỹ càng.

Ý Nga, 6.9.2019
*Thẫm: màu sậm
*Thẩm: phán xét kỹ càng > thẩm định, thẩm đoán
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Chén Đĩa, Con Đỉa
Cái đĩa nằm trên bàn ăn
Còn con đỉa đói bám chân phá người.

Ý Nga, 13.6.2019
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Rủ, Rũ
Rủ rê phải hỏi mọi người
Người đau nằm rũ rã rời, ai đi?

Ý Nga, 7.9.2019
*Rủ: khuyên dỗ, nhủ bảo, rủ rỉ
*Rũ: lả xuống, gục xuống, buông xuống, thả xuống > Rũ rượi
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HỞI, HỠI
Hởi lòng, hởi dạ rong chơi
Xám, hem sắc ngựa hỏi mời có lên?
❉
Hỡi ôi! Ngựa ngã ai đền?
Hỡi ai giúp đỡ chiếu mền đêm nay?

Ý Nga, 6.9.2019

*Hởi: thỏa lòng, bằng lòng. Sắc ngựa màu xám hơi hem
Theo
link https://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%A0u_l%C3%B4ng_ng%E1%BB%B1a: “Ngựa hởi
là những giống ngựa có sắc: xám hơi vàng, trắng pha vàng vàng hay loại có 4 chân đen:
trắng mịn như bông hoặc trắng ánh bạc. Ngựa hởi đồng với sắc trắng, đuôi màu vàng
đồng nhạt”
*Hỡi: tiếng than, tiếng gọi người.
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Ngả, Ngã
-“Ngả nghiêng, ngả thịt, ngả đường*
Ngả cây, ngả bóng: hỏi tường mới đi!”
❉
-“Ngã, nằm, thân thể bất di
Ai ăn võ chuối vất chi bầy hầy?
Ngã năm, ngã bảy bùn lầy
Nên con bị ngã, hư giày bảnh bao”.
❉
-“Trở về, hỏi chọn ngả nào
Mà con để ngã lăn nhào? Mẹ trông,
Mạ non nghiêng ngả, gió đồng
Ngả lưng mẹ hỏi. Ngã hem nằm lo!”

Ý Nga, 6.9.2019
Theo các tự điển:
-Ngả đường = chỉ phương hướng, nẻo, phía (tự điển Việt Bồ La, 1651, của A. de Rhodes, bản dịch
của Thanh Lãng, Hoàng Xuân Việt, Đỗ Quang Chính và Việt Nam tự điển của Hội Khai Trí Tiến
Đức).
-Ngả mình, ngả cây xẻ gổ, ngả mũ chào thầy, ngả trâu bò làm thịt, cây ngả bóng (bóng ngả)
-Ngả: để cho lên men (làm bánh, rượu.v.v…), đổi điệu, đổi màu này sang màu khác (TD: lá đang
màu xanh đổi sang màu vàng vào mùa thu)
-Ngả: ngửa (ngả mình, cây cối bị gió thổi ngả nghiêng), ngả ngớn.
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-Ngã: 1 trong 5 dấu (sắc, huyền, nặng, hỏi, ngã)
-Ngã ba, ngã năm: chỗ có nhiều đường rẽ (ngày xưa cũng hem dấu hỏi, nhưng sau này lại hem dấu ngã)
Việt Nam Tân Tự Điển của nhà sách KHAI TRÍ cũng ghi là dấu ngã.
-Ngã: dứt khoát hẳn (ngã giá, ngã ngũ, ngã lẽ), đổ hẳn xuống, lăn xuống đất (trượt chân ngã),
-Ngã: chán nản ngã hem,

-Ngã nước: (bệnh vì uống nhằm nước độc),
-Ngã: cái tôi của bản thân (ngã chấp, ngã kiến, ngã tướng, ngã ái, ngã mạn), đói (ngã quỷ: quỷ đói)
-Ngã: thôi (Ngã mặn: thôi không hem chay nữa).

Canada, 7.9.2019
Thưa Quý Vị,

Những bài thơ ngắn này trích trong số 212 chữ, về MẸO NHỚ 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 và đang dạy cho
học sinh 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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LƯƠNG Y MẤT LƯƠNG TRI
(Trích tuyển tập VỌNG VỀ CỐ QUỐC)

Bác sĩ mổ mà bệnh nhân lỡ chết
Làm sao vui với tỳ vết lương tâm?
❋

Ở xứ tôi, “bác sĩ đảng” vui thầm
Đem nội tạng bán mau, cầm lấy của!
Ý Nga

16-2-2013
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QUỐC NẠN: VÔ SẢN!
(Trích tuyển tập thơ văn QUỐC HẬN)

Người cộng sản lẽ ra vô tài sản
ởi cộng hoài nên sản sản hem man
Sảng khoái moi gan ruột dân cơ hàn
Càng sản nghiệp vô, càng to Quốc Nạn!

Ý Nga
16-2-2013

http://www.danchuca.org/128kbps/ThuRoiAnh.mp3 (hi-speed)
http://www.danchuca.org/22Kbps/ThuRoiAnh.mp3 (dial-up)
http://www.danchuca.org
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TIỀN TỪ THIỆN VỀ ĐÂU?
*

(Trích tuyển tập ĐỪNG VỖ BÉO ĐẢNG)
*

Bao lừa phỉnh linh đình no túi đảng
Đừng hy sinh vụng tính những ân tình
Chớ cho tiền phường khiếp nhược cầu vinh
Đừng nuôi nữa phường Việt gian bán nước!

Ý Nga
16-2-2013
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TỎ TÌNH DƯỚI MƯA
*

(Trích tuyển tập TÌNH CƯỜI NÈ ANH!)
*

Có dù cùng được che mưa
Cớ sao cùng ướt, chẳng chừa chi khô?
Tại anh cao, cứ trầm trồ
Bao nhiêu tán tỉnh tung hô pha trò.
Tay dài, che chẳng đủ cho
Áo dài trong gió, co ro như người
Mắt mòn vì ngắm con… ngươi
Chân dài rộn rã nói cười huyên thiên.

❋
Ông Trời nhìn xuống cũng phiền
Chung dù chắc tại họ ghiền… tắm mưa?
Á Nghi
31-8-2013.
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EM VẪN NHỚ HOÀI.
*
(Trích tuyển tập BẮT ĐỀN ANH!)
*

Trăng soi hai đứa hướng về
Mà mình đứng lại đam mê môi nồng
Thẹn thùng em, gió cũng không
Thổi qua xoa dịu má hồng nóng ran.
*
Em về thắc mắc vô vàn
Mát chi cũng nhớ… nồng nàn nóng… kia?
Á Nghi**
31-8-2013.
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CHI MÀ TỆ!
*

(Trích tuyển tập TÌNH SẦU!)
*

“Trả lời chắc nịch như ri:
“Bước qua xéo xéo”* giùm đi ông nì
Người chi “mặt bủng da chì”
Súng gươm chẳng biết, oai nghi chẳng hề.
*
Theo tui, chẳng có chi khoe
Lỡ mai mất nước ai che chở giùm?

Á Nghi
1-9-2013.
*Văn của Quế Chi Hồ Đăng Định

THU BÂNG KHUÂNG
Lá thu tấu khúc biệt ly
Người đi tấu khúc nhạc chi hỡi chiều?
*
Sương nhè nhẹ, gió hiu hiu
Lá vàng tắm nắng trong veo xuyên cành
Mây bay từng mảng lam, xanh
Mỏng manh khóm lá hiền lành hòa âm.
Mềm hem em bước âm thầm
Nghe chân xào xạc, nghe tâm tiễn mùa
Ý Nga
Houston, TX, 10-11-2011.

- 93 -

- 94 -

- 95 -

NGHE NHẠC
Nhạc giao hưởng rộn hem theo từng khúc
Bao nhiêu người thuần thục tấu nhịp chung
Bao nhịp tim theo dòng nhạc vui cùng
Thật sung sướng khi Trời cho thính giác.
Tài hòa tấu nên vầng trăng dát bạc,
Cả tiếng chim xao xác một chiều thu,
Vườn đầu xuân hoa thức, gió vi vu…
Thật kỳ diệu những thiên tài âm nhạc.
Ý Nga
22-10-2011

- 96 -

- 97 -

LÁ VỀ CỘI
Lá thu đón nắng bình minh
Vui thêm phút cuối. Tử sinh tuần hoàn
Hiu hiu ngọn gió sầu lan
Rơi rơi chầm chậm, lá ngoan nhẹ nhàng
Về trên thảm cỏ mịn màng
(Còn xanh vài bữa, điệu đàng xinh xinh).
Nhành cây chao động rung rinh
Lìa cành lá nhẹ thênh thênh, dịu dàng
Mông mênh là lá hem hem
Rơi rơi từng chiếc, thênh thang lá về
Ý Nga
1-11-2014
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VÀNG THU, VÀNG CÚC, VÀNG CỜ
*

(Trích tuyển tập Ý NGA VÀ MÙA THU)
*

Thu vàng hoa cúc đó đây
Bắc nam điểm sắc, đông tây điệu đàng
Xinh xinh e ấp dịu dàng
Làm em nhớ quá xóm làng Tết ta!
❋
Thu Âu, thu Mỹ mấy mùa
Vàng thu, vàng cúc chen đua vàng cờ
Thương bao người lính xác xơ
Ôm cờ giữ Nước, hem tù đày.
Khó hem chẳng chịu bó tay
Chen vai, sát cánh miệt mài đấu tranh
Giữ Cờ Chính Nghĩa các Anh
Hợp binh đoàn kết, đồng hành làm gương!
Tuổi thu sức yếu xem thường
Luyện rèn ý chí đường trường vẫn đi!
❋
Cám ơn những quốc quân kỳ
Các Anh vẫn giữ uy nghi sử hem!
Ý Nga, 20.9.2019
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AI BÁN… DÂN?
*

Trích tuyển tập ĐƯỜNG VỀ QUÊ HƯƠNG
*

Cột xiêu, Nóc dột Cửa Nhà
Hỏi ai tha thiết san hà ra sao?
Về chơi ăn diện bảnh bao
Đi đâu cũng thấy toàn Tàu! Có đau?
Long đong cơ cực năm châu
Lao nô, đầy tớ, làm “dâu”, vợ hờ…
Người đi khốn khổ, dật dờ
Chỉ riêng kẻ ở trơ trơ bán… người!
Ý Nga
15.10.2017
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CON CHÁU ĐẢNG
*

Trích tuyển tập CHỊ EM ƠI!
*

Đâu tuổi trẻ anh hem xưa đất Mẹ
Với, tay không nhấc bổng cả đất trời,
Mộng vá trời, đầu đội đá nơi nơi,
Sinh khí mới đắp bồi bao mong đợi?
Đâu kiến thức hàn lâm luôn vươn tới?
Mà lù khù, lụ khụ nhậu quanh năm,
Mà ăn chơi thời “hiện đại”, lười làm
Thân bệ rạc, ngợm hay người, nhếch nhác?
Con cháu “bác” sao mà nhiều tiền bạc?
Cậy thế, quyền bán cạn kiệt tài nguyên,
Đứa bôi tro, kẻ trát trấu tổ tiên
Sông, núi, biển, bưng biền… giặc dần tiến.
Học chưng diện, ăn ngon thật lão luyện
Chuốc độc nhau, săn giết hết thú rừng,
Làm qua loa nhưng ăn nhậu tưng bừng
Ai giữ Nước phường mánh mung, hưởng thụ?
Biếng nhác học, xưng trời “con các cụ”,
Siêng ăn chơi phè phỡn, học đổi đời,
Đảng buông lơi, đem trụy lạc gọi mời,
Cơn Hồng Thủy trêu ngươi cả dân tộc!
Ý Nga
16.11.2017
*BƯNG BIỀN: vùng đồng lầy ngập nước, nhiều cỏ

- 103 -

- 104 -

HÀNH!
*

Trích tuyển tập LỤC BÁT Á NGHI
*

Yếu hành, yếu… ớt thấy thương
Hành không phải thái, lệ vương mới kỳ
Người dư nước mắt cách chi
Cho không miễn phí, li bì mặn môi.
Nào đâu làm bếp bánh… trôi
Thôi nha! Hậu hĩnh lắm rồi lệ ơi!
Ngập nhà, ta chả biết bơi
Lơ mơ chết đuối khơi khơi, họ cười.
*
Mắt huyền ai lại… đỏ tươi?
Nhận chi rắc rối của người-đã-yêu?
Người buồn như thức ăn thiu
Hôm nay bếp núc buổi chiều chưa lo
Đã toan cá nhảy, cua bò?
Rơi rơi mãi thế: lệ no, đói chàng.
Mặn mà cứ chảy tràng giang
Người Ta kiêng cử kỹ càng: -Lạt nha!

Á Nghi
6.10.2016
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XƯA NAY VẪN VẬY
*

Trích tuyển tập Á NGHI & MÙA THU
*

Tình đồng hương ấm nồng
Tình anh có ấm không?
Cành Yêu cần mạch sống
Hoa Yêu mới ửng hồng!
*
-Hết thu rồi tới đông,
Cành sẽ tuyết trắng bông,
Hoa sẽ vào cõi mộng,
Mạch sống vẫn ấm nồng!

Á Nghi
(Viết chung với Chàng**23.6.2013)

CON GIỮ, CHỒNG GÌN
*
Thân tặng H. và những người vợ kiên nhẫn
*

Trích tuyển tập SẦU TÌNH
*

Họ kể lể những công trình phóng đại
Lòng thương ai, em khờ dại bao năm
Cứ âm thầm miệng ngậm, tập tĩnh tâm
Học suy gẫm lỗi lầm Người Lưỡi Dẽo.
Á Nghi 29-11-2012.
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BẠN “BỆNH MŨM MĨM”
*
Trích tuyển tập CHẲNG DÁM CƯỜI
*

-“Đau lưng, nhức khớp, máu cao
Cao đường, cao mỡ…” Ôi chao ồn ào!
Thảo nào bạn chẳng xanh xao
Núng na, núng nính, bảnh bao mập người.
*
Tôi nhìn mà chẳng dám cười
Về nhà thể dục rã rời tứ chi
Được ngồi: cứ phải đứng, đi
Được đi: cứ chạy như khi… giặc vào.
Đêm về vẫn nằm chiêm bao:
Mất đâu dáng bạn thanh tao hôm nào?
Ý Nga
21-9-2013.
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CAO CHÂN CHẠY
*

Trích tuyển tập TIẾNG NƯỚC TÔI
*

Chạy sao chân thấp chân cao,
Là bay, chạy, nhảy thế nào hở anh,
Chân cao sao chạy cho nhanh,
Thương ai chân… thấp chắc đành bò quanh?
Ý Nga
21-9-2013.

BÀ NGOẠI.
*

Trích tuyển tập VIẾT MÃI CÒN MÊ
*

Từ ngày đòn thù vũ bão
Thương thay bao trẻ lạc loài
Sách vở đỏ ối khôi hài
Trẻ đành về quê với ngoại.
Giữa cảnh hem nước chằng chịt
Bà cháu cùng nương náu nhau
Trên mảnh đất quê ngọt ngào
Cháu, bà luôn luôn khắng khít.
Tha hồ đi chơi vung vít
Bạn đánh: thút thít, thút tha
Về nhà, nếu làm nũng bà
Tán đường là im thin thít!
Ba cây ổi, đôi cây mít
Mấy nọc trầu, vài hem cau
Đủ nuôi bà cháu cơm rau
Qua cảnh mồ côi mồ cút.
Quê tôi biết bao bà ngoại
Ăn trầu đôi môi đỏ au
Nuôi cháu với tóc bạc phau
Tấm hem hiền như Từ Mẫu.
Ý Nga
21-9-2013.
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Mừng Sinh Nhật Chồng
*

(Trích tuyển tập ANH ƠI!)
*

Của ngon, sinh nhật em bày
Gói thêm quà lạ, chiều nay bày bàn
Sẵn hem, lãng mạn nhạc vang
Nôn nao chờ đợi, mong chàng về ngay
Chúc tim anh vượt tháng ngày
Thọ cho đủ tuổi dạn dày: hem năm!

Á Nghi, 25.9.2019
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CHỌN BẠN
*

(Trích tuyển tập KẺ SĨ KHÁC VIỆT GIAN!)
*

Suy một hem , giữ để dành
Việt gian, Việt Cộng chạy loanh quanh
Chánh tà, yếu mạnh? Chọn đồng hành
Bản lãnh, tâm thành: kỹ nhé anh!
Ý Nga
**20-2-2013
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CHỮ CỦA MÌNH
*

(Trích tuyển tập EM TẬP VIẾT)
*

Độc giả khuyên: “Chữ “kiên cường” là bậy!”
Em nghe vầy ngưng viết vậy! Xong ngay!
Bạn đó đây góp ý dạy là thầy
Học biết mấy cho đầy kho chữ nghĩa?
Ý Nga
20-2-2013
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DỊU DÀNG
*

Trích tuyển tập EM ƠI!
*

Nhà em vạt nắng hanh vàng
Anh nhìn ra những dịu dàng Việt Nam
Nhớ Nhà nên hóa tham lam
Khi em áo vải, quần thâm ra vào.
Tương tư em, dáng ngọt ngào
Dáng em diễm tuyệt làm sao xứ người!
Á Nghi
25-11-2012
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NHỚ HAY QUÊN?
*

(Trích tuyển tập BẮT ĐỀN ANH!)
*

Mở trang thơ cũ, hem nhơ nhớ
Một chút mù sương trong mắt em
Cho nên kỷ niệm càng thêm cớ
Anh ạ! Quên quên, ai có hem?
Á Nghi**
25-11-2012
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TRÊN TỪNG CÂY SỐ
*

(Trích tuyển tập BẮT ĐỀN ANH!)
*

Mỗi ngày dăm cây số
Em chạy bộ một mình
Ngắm cây cỏ xinh xinh
Nghe chim rừng hội ngộ.
Mỗi ngày mỗi nhớ anh
Theo em từ tuổi xanh
Bao nhiêu là ngon ngọt
Anh đã từng để dành.
Bây giờ em buồn tủi
Cô đơn như chưa từng
Ôi anh! Anh Người Dưng
Mắng la ngày ba buổi!

Á Nghi
25-11-2012.
Tác Giả Chuyển Đến Trong Tháng 9/2019

www.vietnamvanhien.org
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