THƠ Ý NGA
TẬP 9 – 144 Bài
https://www.facebook.com/YNGACANADA
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THƠ MỤC
1- Sao Mà Thương Quá
2- Làm Thơ Cho Em
3- Ngắm Biển Đông
4- Trăng Nào Cũng Vui
5- Hổng Thèm Thiệt Hôn?
6- Học Trừ Mẫu Tự
7- Tìm Hoa Lạ - Hoa Lạ Khốn Mốn
8- Lơ Lửng
9- Thấy Mà Thương
10- Xe Nhẹ,
Đường Quen 11- Đàn Em Đông Lắm Anh Ơi!
12- Hôn Lễ Chúng Mình
13- Em Đừng “Coi” Mắt
Ai? 14- Phải Lòng Nên Mới Thử Lòng 15- Từ Bi Với Người
16- Còn Em
17Hai Mắt Đã Dư Rồi! 18- Tham:Chi Mau “Hỷ”! 19- Nói Cần Chi Inh Ỏi!
20- Anh Đàn, Em Về
21- Làm Sao Đi Được Xa? 22- Không Cho Làm Quen 23- Mừng Sinh Nhật Chàng
24- Đã
Bảo”Đế” Là Khổ!
25- Người Mình Sao Không Nói Tiếng Ta? 26- Định Vị 27- Cuồng Sát
28- Đi Đi
28- Trộm Bần 29- Hạnh Phúc Đã Mời
30- Đổi Trục 31- Ai Buồn Ngấm Nghía
32- Nỗi Nhớ
33- Ngu Chi Dại 34- Ngẫn Ngơ Nhạc Về
35- Vinh Danh Anh 36- Nàng Thơ 37Sống Vì Dân , Chết Vì Nước
38- Học Gì Trường Đảng? 39- Đảng Càng To, Trẻ Càng Nhỏ 40ChiỀu Tà Ươm Mộng 41- Sá Gì Tẻo Tèo Teo
42- Hoa Bùn 43- Thương Ai 44- Lan
45- Anh Xin Hứa
46- Nóng Quá
47- Một Vợ Mười Con, Sao Còn Tròn Trĩnh?
48- Sao Mà Cao 49- Em”Chọc Bát Cơm”, Anh” Đơm Bát Cháo” 50- Vững! 51- Xin Bạn Đừng Bi Quan!
52- Em Việt Nam
53- Đảng Nào?
54- Thương Ơi Là Thương!
55- Hết “Người Lạ” Đến “Người Nước Ngoài” 56- Ngủ Tập Thể: Ai Bò, Ai Sống Sót
57- Tàu Cộng Toan Tính, Sao Bằng Trời Tính (Dịch Vũ Hán)
58- Non!
59- Chẳng Một Thành Quả, Chỉ Toàn Hậu Quả!
60- Người Chiến Sĩ Cộng Hòa
61- Cộng Đánh Nhau, Ta Cần Nhau
62- Cùng Vượt Khó
63- Kẻ Bất Thiện Xúm “Ăn” Nát Niềm Tin 64- Vẫn Góp Lửa 65- Định Chống Than Nhũng? – Định!
66- Giặc Đến Nhà Sao Đàn Bà Không Đánh? 67- Chuyển Lửa
68- Còn Chi Mà Gĩu Gìn?
69- Tâm Cộng 70- Phen Nầy Tàu Phá Sản, Ăn “Lụa Tơ Lưỡi Bò” 71- “Bác Sĩ” Gom Khẩu Trang Đem Bán
72- Tưởng Niệm Và Quốc Hận 73- Ai LoCho Dân Tôi?
74- Bút Ký Chiến Trường
75- “Giải Phóng”:Ba Đời Chưa Yên!
76- Cộng Đến Đâu Là Ngu Dân Đến Đó
77- Phải “Sắp Sẵn” Trong Mọi Hoàn Cảnh 78- Thỏ “Chạy” Bằng Chân Rùa? 79- Chuyển Lửa
80- Bao Niềm Đau Quá Khứ
81- Hồ Khô, Đồng Cạn! 82-“Thống Nhất”: Đảng Trồng Tiêu Điều…
83- Tội Của Đảng 84- Dịch Viêm Phổi Vũ Hán Xuất Phát Từ Đâu?
85- Cộng Giao “Dịch” Cho Ai?
86- Tỵ Nạn Chính Trị 87- Bùn Đen Tô Đỏ Được Sao? 88- Đảng Giàu Sao Dân Không Mạnh
89- Nằm Vùng
90- Tri Thức 91- Đường Ta Đi 92- Nằm Vũng, Nằm Vũng:Thấy Vung
94-Đụng Vào Lính Được Nể Vì- Ai Tha? 95- Ai Bảo Cán Ngố? 95- Việt Gì Kết Bạn Việt Gian?
96- Cua Ngang Ngược, Rồng Là Loài Vật Ảo? 97- Cộng Sản Vô Tích Sự 98- Xin Đàn Anh Chỉ Dạy
99- Ai 100- Đêm Không Ngủ 101- Dân Làm Đảng Hưởng 102- Mau
103- Lằn Ranh Quốc- Cộng
104- Niệm
105- Đi Họp Xa Nhà 106- Tưởng Niệm Những Người Lính VNCH… 107- Hết Thuốc Chữa
108- Thắp Hương Ngày Giỗ Bạn 109- So Sánh 110- Việt Cộng 111- Bọn Ngoại Lai 112- Việt
113- Bao Triệu Đảng Viên 114 – Khét Tiếng 115- Em Là Ai?
116 – Quốc Phòng
117- Những Người Lính Cộng Hòa Ở Lại 118- Nịnh Thần 119- Dạy Cháu 120- Thống Kê Láo Dịch Vũ
Hán 121- Ăn Phong Bì: Phi Bồng Bềnh? 122- Trăn Trở
123- Việt Gian Cãi Chuyện Chi? 124- Vỉ Đại
No Ấm? 125- Hỡi Trai Hùng Gái Đảm! 126- Tưởng Niệm
127-Bao Giờ?
128- nhìn Về Cố Quốc
129- Cha Bác Hại Con Cháu
130- Hãy Dẹp Nòi Cộng
131- Viên Gạch Của Bác
132- Tơ Lụa Xé Phay Làm Gỏi
133- “Vinh Quang” Lên Đến” Đỉnh Điểm”?
134- Lầm
135- Ai Thua Ai Giữ Đước Thiêng 136- Rác Rưới Đỏ 137- Thế Thấp Thỏm 138- Đứa Lên Đồng …
139- Tỵ Nạn 140- Nữ Tướng Thánh Thiên 141- Túi Đỏ Đi Cướp 142- Nữ Tướng Phật Nguyệt
143- Lo Lắng Thấp Thỏm 144- Giúp Nhau.
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LÀM THƠ CHO EM
*

Viết về mối tình đầu của một em học trò
*

-Nhớ như vầy mà sao không cho gặp?
Thương như vầy mà ai lại ngậm tăm?

Ẩn danh ngõ hẻm, hang cùng
Mà sao gợn sóng chập chùng nhớ nhung?
Sóng dâng dờn dợn bão bùng
Mũi tên tình ái cuối cùng theo cung!
Mênh mông chữ mọc lạ lùng
Văn chương như lọc não nùng quạnh hiu
Nghìn thương, trăm nhớ em yêu
Thân to nhớ bé tí teo kinh thành.
*
Nước về chỗ trũng quẩn quanh
Tình anh kiêu hãnh về giành tim ai?
Á Nghi, 11.2.2020
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TRĂNG NÀO CŨNG VUI
Đêm trăng vắng: mình lái xe đi dạo
Cười ồn ào cho yên tĩnh vui theo
Cười no nê trong khi bụng đói meo
Không thiếu thốn những môi hôn dư dả.
Đêm trăng sáng: tay trong tay nhàn nhã
Mình nhẩn nha dạo thong thả, vui đùa
Đón gió lùa, biển mặn có kem chua
Chân rộn rã, hai trái tim ngọt lịm.
Á Nghi, 20-8-2014
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HỔNG THÈM THIỆT HÔN?
Nối bờ Nhớ, bắc cầu Thương
Mình đi khai phá mở đường Tình Yêu
Chặt tre, thay đốt khẳng khiu
Nhịp Tình kỳ diệu nâng niu chân về.
Thả thêm nghé, đắp cao đê
Cấy đồng xanh mạ cho mê mắt người
Chàng thêm tươi, nàng luôn cười.
Chăm vài rẫy bắp, trái khơi thòm thèm.
Như anh cứ mãi thèm… em
“Hổng thèm!” xin trả ai đem “dìa” nhà
Hổng thèm? Hôn… thiệt à nha!
“Thiệt… hôn?” Hỏi mãi trăng ngà cười cho
Mai này lúa gạo đầy kho
Trầu cau, lễ nghĩa… mượn đò rước… dâu
Á Nghi, 19-8-2015
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HỌC TRỪ MẪU TỰ
*

Cho Mình yêu dấu
*

Anh gọi BÁC khi đến nhà học… nói
Thật hẳn hòi ngày học hỏi tìm tòi.
Học đổi ngôi, anh bối rối ngượng môi
Mong cho vội chuyện xuôi trôi hỏi cưới.
*
Siêng lui tới, anh yêu đời, vui vẻ
Bao nhiêu khê học nghĩa, lễ trăm bề
Học vụng về bỏ: dấu sắc, chữ “C”
Anh học nói: BÁC thành… BA, thêm: MÁ!
Á Nghi, 29-11-2012
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LƠ LỬNG
Tơ lụa áo dài, khen “Rất nóng!”*
Ngẩn ngơ, ai hiểu Ai khen chi?
Ai nhờ Ai chẻ tre, nghe ngóng?
Suy nghĩ, hiếu kỳ mệt cách chi!
Á Nghi
29-11-2012

*”Hot” = nóng > tiếng Anh.
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XE NHẸ, ĐƯỜNG QUEN
Không thương nữa hở người thương?
Hôm nay, ngày trước đã dường bằng nhau!
Không người thương? Chẳng có sao!
Vẫn vui! Chẳng chướng ngại nào bận tâm!

Á Nghi
17-11-2012

- 11 -

- 12 -

EM ĐỪNG “COI” MẮT AI?
Tặng em một đóa hoa hồng
Em xem có thể lấy… chồng được chưa?
Mỗi ngày em mỗi dễ… ưa
Vô phương cứu chữa, đổ thừa ai đây?
Em nhìn trời, má hây hây;
Bên này anh cứ ngắm mây, mơ hoài!
Ai mong mình, Bậu nhớ Ai?
Nào đâu khờ dại: cả hai thương… trời?
Em ơi! Rất rắc rối rồi!
Nắng chiều anh nhớ, mây trôi em buồn
Chuốc sầu, bộ tính đi buôn?
Cứ ôm mộng mãi chuồn chuồn nó… khinh!
Trai làng lui tới rập rình
Anh đau… tim quá! Chuyện mình tính nhanh!
Mỗi lần nghe chuyện phong phanh
Tim anh lại đập tinh ranh xập xình.
Mạng ai nấy tính một mình,
Mạnh ai nấy… tính: thưa trình Mẹ Cha
Em mau... “tính” lẹ đi nha!
Ầu ơ hát mãi khó ra duyên tình.

Á Nghi
13.2.2020
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TỪ BI VỚI NGƯỜI
Chưa gì người đã quên ta?
Chưa chi kỷ niệm đã là lạ xa
Ừ thôi nhé! Lạ thật thà
Ừ thôi hỷ xả cho qua kiếp này!

Á Nghi**
23-11-2012
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HAI MẮT LÀ ĐÃ DƯ RỒI!
- Nhớ ai ánh mắt đen tuyền,
-Nhớ ai mắt tựa bi viên, khéo tròn!
-Nhớ ai nũng nịu mắt buồn…
-Bồ hôi mắt: đắt? Bồ hòn: ba con?
Hóa ra nguồn ngọn nỉ non:
Đen, buồn, chẳng méo! Hỏi còn mắt vui?
Sao anh chẳng tội nghiệp tui
Vẽ người… khuyết tật xa xôi xứ nào?
Đem vào mạng ảo chiêm bao
Tương tư khờ khạo má đào… dị nhân?
Thiện… nhân ghét những bước chân
Phi… nhân ra trận, hai lần: bại hai!

Á Nghi
29-11-2012
*Trái bồ hòn vị rất đắng (mượn ý để chê ai tán gái đắng như bồ hòn, trêu thêm là nàng có tới 3 con mắt lận sao?)

https://www.facebook.com/YNGACANADA
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NÓI CẦN CHI INH ỎI?
*

Chia sẻ với những chị em kém may mắn trong hôn nhân
*

Ai càng la ỏm tỏi
Càng nhức nhối ỏm hành
Sao mắt sáng long lanh
Không để dành âu yếm?
*
Rất ư tử tế, đàng hoàng
Mà sao ai cứ bị chàng mắng la?
Dựng tóc gáy, nổi da gà
Là chuyện Đại Sự, Quốc Gia kia kìa!
Sao không la chuyện Nước Nhà?
La cho Việt Cộng mù lòa, sáng ra.
Á Nghi
4-8-2013.

- 18 -

- 19 -

LÀM SAO ĐI ĐƯỢC XA?
*

Chia sẻ với những chị em kém may mắn trong hôn nhân
*

Cưng chiều ai thái quá
Nên ai thật là hư
Ăn hiếp người hiền từ
Người chi đâu mà lạ?
Nửa trẻ nhường nửa… già
Ai vẫn chưa khôn ra
Ôm hoài điều bất khả
Cho êm ả cửa nhà.
Trong giày có sỏi đá
Làm sao đi được xa?
Nói gì phải băng qua
Cầu Đắng Cay lúc lắc!
Á Nghi**
21-9-2013.
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MỪNG SINH NHẬT CHÀNG
Dựa vào Anh Cổ Thụ
Nghe êm ấm cuộc đời
Anh cho em nụ cười
Cùng niềm vui thơ thới.
Mừng anh thêm tuổi mới
Chúc như tuổi hai mươi
Luôn yêu đời, yêu người
Nhất là người-đã-cưới.
Chúc tuổi mới sáng ngời
Thảnh thơi đi khắp nơi
Cùng em, mình rong chơi
Biển, đồi, sông, hồ, núi…
Tha hồ mà VUI, KHỎE.

Á Nghi
25-9-2013.

https://www.facebook.com/YNGACANADA
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NGƯỜI MÌNH
SAO KHÔNG NÓI TIẾNG TA?
Đàm đạo sơ giao toàn tiếng nào:
Việt, Miên, Ý, Đức, Thái, Tây, Lào…
Bảnh bao? Sao mới ra hoàn hảo?
Cao ngạo: “-Đồng bào!” Chút xã giao?

Ý Nga
18-1-2013
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CUỒNG SÁT
Súng trường, súng ngắn, súng liên thanh
Hàng loạt giết người, giết rất nhanh
Tội ác thịnh hành, thêm chắp cánh
Hiền lành muốn tránh cũng mong manh

Ý Nga
6-2-2013
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HẠNH PHÚC ĐÃ MỜI
Cau anh góp với trầu này
Bổ ba, bổ bảy têm đầy một mâm
Chuyền tay âu yếm cùng cầm
Dâng mời hai họ quan tâm đôi mình.
Á Nghi
29-11-2012
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AI BUỒN NGẮM NGHÍA
Rủ em ngắm ánh bình minh
Sao em dậy trễ? Tội tình nắng cao.
Hoàng hôn mình hẹn gặp nhau
Đợi em đến nỗi… ngọt ngào trăng lên.

Á Nghi
**29-11-2012
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NGU CHI DẠI!
Anh tìm bộ lạc Himba*
Rủ em: “Vào sống hiền hòa tịnh chay!”
-Sao không đến Korowai?*
Xây nhà trên đỉnh ngọn cây? Rất tình!
-Rừng sâu, bộ tộc nghiêm minh
Làm sao xin phép cho mình ở luôn?
Himba mỹ nữ đẹp, thon…
-Anh lên tù truởng học khôn: cai làng!
Á Nghi
**16-12-2012

Tài liệu từ internet:
*”Phụ nữ của bộ lạc Himba hiện có khoảng 50 ngàn người, sống ở phía Bắc của Namibia, có thân hình đẹp
và được phong là đẹp nhất ở lục địa đen”
**Bộ tộc Korowai ở tỉnh Papua, Indonesia: được phát hiện năm 1974: họ chưa bao giờ ra khỏi cánh rừng
đang lưu trú, không có một hình dung nào về thế giới bên ngoài và thường tránh xa người lạ. Với lãnh thổ,
họ bảo vệ rất nghiêm ngặt, ngay cả các bộ tộc láng giềng muốn đến cũng phải xin phép trước. Bộ tộc này có
khoảng 3.000 thành viên, sống như trong thời kỳ đồ đá. Họ sống trong những ngôi nhà trên cây, nói ngôn
ngữ riêng, thức ăn chủ yếu là thú rừng và thực vật.”
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NGẨN NGƠ NHẠC VỀ
Tan trường tha thướt, trắng tinh.
Tóc thề thơ thới trữ tình, tung tăng.
Nói năng nhốn nháo nhiều nàng
No nê nhí nhảnh. Ngỡ ngàng nam nhi!
Đến đây điêu đứng đường đi
Đấy đi, Đây đứng đùng đì đường đê:
Có cô cong cớn, chích chòe,
Có cô chảnh chọe chán chè, chê chanh,
Lụa là lóng lánh lung linh,
Lửng lơ, lấp ló… Lòng lành lâng lâng.
Mải mê môi mọng, mơ màng
Mượt mà mê mệt. Mang mang, mù mờ.
Muôn màu mong muốn, mộng mơ
Mang mang mến mộ, mày mò mênh mông:
Dịu dàng dáng dấp dù dong…
Dùng dằng, dọ dẫm dòng dòng du dương.

Á Nghi, 20.1.2018
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NÀNG THƠ
Theo thơ vào mê lộ
Đêm, ngồ ngộ dại khờ
Ngày, đi rong trên phố
Thơ bất ngờ nhả tơ.

Bao ngôn từ bung mở
Thơ tức nước vỡ bờ
Bút ghi không kịp nhớ
Thơ mềm mại mộng mơ.
Thơ giúp vơi đau khổ,
Xoa xót xa dày vò,
Đem cung bậc hỷ nộ
Thơ nhốt sạch vào kho.

Mình thiết tha gắn bó,
Cùng bỡ ngỡ, bơ vơ,
Khi đầu này góc nọ,
Lúc ẩn ý thăm dò.
Mưa: rù rì nho nhỏ,
Nắng: dạo cảnh vòng vo
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Xuân: tung tăng trong gió,
Hè: theo phượng, học trò.
Thơ không quên thịnh nộ
Trước tàn ác Cộng nô
Chúng mình cùng tuyên bố:
Phải bảo vệ màu cờ!
Và sẽ cùng đợi chờ
Ngày hồi hương Đất Tổ
May áo cưới cho thơ
Kết hôn cùng tình ái.

Ý Nga
31-8-1993.
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Phổ nhạc: MAI ĐẰNG (Sent: Tue, Dec 31, 2013 6:10 pm)
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Hòa âm: MAI TRUNG CHÍNH (Sent: Wed, Jun 4, 2014 9:05 am)
Trình bày: Nhật Lâm (Solist Ca Đoàn Mẹ Phù Hộ)
Youtube: ĐẶNG HOÀNG SƠN
Kính mời Quý Vị bấm vào "link" tô vàng để thưởng thức nhạc;
https://www.youtube.com/watch?v=e9uoKyEwkTw&feature=emupload_owner

PLAYLIST nhạc phổ thơ đấu tranh Ý Nga
https://www.youtube.com/watch?v=w21wcfxfI5M&list=PL2yY7l5vnochdkd
gJSRgv9MfHHAOyu5Lr&index=0
Sống Vì Dân, Chết Vì Nước.
View
on www.youtube.com

Preview by
Yahoo

HỌC GÌ TRƯỜNG ĐẢNG?
Em thục nữ hiền lành và ngoan ngoản
Em thư sinh cần mẫn học, siêng năng
Đảng dạy gì khi có giặc xâm lăng:
-Không bàn tán! Cấm hé răng! Như đảng!
Ý Nga
11-9-2013.
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Ý Nga
https://www.facebook.com/YNGACANADA
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SÁ GÌ TẺO TÈO TEO.

Những kẻ nổi như… bèo
Lập trường luôn xiên xẹo
Hướng gió trôi dạt theo
Không cần biết tròn méo.
Thang danh vọng eo sèo
Đánh hơi nơi bổ béo
Khi cần phình, lúc… teo
Lưng khom quen uốn éo.
Chân cứ đi ngoằn ngoèo
Luồn lách gian khắp nẻo
Kiếm ăn, béo bẻo beo
Có ăn là đục đẽo!
Miệng lưỡi léo lẻo leo
Dụ dỗ deo dèo dẻo
Đã quen thói leo trèo
Giăng bẫy người tròng tréo.
Cho dẫu chúng vòng vèo
Cũng lòi đuôi lươn lẹo
Sớm muộn cũng chết queo
Sá gì teo tèo tẻo!
Ý Nga 1.3.2020
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THƯƠNG AI
Chiều chênh chếch màu mây lam lạnh lẽo
Nhắc nhở người chân bước vội, co ro
Gia đình chờ trong tổ ấm thơm tho
Hương bao thức bữa cơm chiều tề tựu.

Ý Nga, 1.3.2020
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NÓNG QUÁ!
*
Tặng quý trưởng Hướng Đạo Canadian cùng chạy bộ mỗi sáng.
*

Càng tỏ ra xa lạ
Ai lại càng lao vào
Chạy thể dục leo núi
Nên ai phải làm... cao!
Ai ấp a, ấp úng;
Ai không hết hỏi han
Kẻ lúng ta, lúng túng;
Người lắm chuyện để bàn.
Mắt lấp la, lấp lánh
Chẳng vội đổi chủ đề.
Sáng cứ đứng đợi để…
Chạy theo vào cõi mê?
Chê: -Nói năng nhỏ nhẹ!
Vậy mà người thích nghe?
Ôi nụ cười trìu mến
Ngàn năm cũng khó nhòe!
Những nâng niu chăm sóc
Đong đầy những dịu dàng
Tán tỉnh rồi trêu chọc
Tình sử vừa mở trang…
Trong thì thầm thăm hỏi
Chút âu yếm ngọt ngào
Ánh bình minh rực chói
Mặt trời vừa lên sao?
Á Nghi, 2.3.2020
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SAO MÀ CAO!
Mới nói nhẹ nhàng chàng đã lên giọng
Âm thanh vang vọng nặng nề làm sao!
Sanh tận núi nào mà cứ làm cao?
Lệ trào, Mẹ trông: em quay về biển!
Á Nghi, 3.3.2020
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XIN BẠN
ĐỪNG BI QUAN!
-Bạn bè chỉ nhớ tên
Nhưng tình tiết thiết yếu
Không thể nào lãng quên
Bút mực nào ghi nỗi?
Mộng theo lục bình trôi
Tuổi học trò êm dịu…
*
Đâu như tuổi đồi mồi
Ngồi đâu là lo đấy!
Bao bài học vào đời,
Hưởng bao luồng gió mới
Sao héo úa rạ phơi
Óc lắm điều nghĩ ngợi?
Buồn đưa đẩy, gọi mời
Lộ trình còn chưa tới
Đã lắm bệnh ới ơi
Quê Nhà xa vời vợi!
*
-Nếu chuyền, góp: Lửa khơi
Cho một ngày đồng khởi
Sẽ bận rộn mù trời
Ngà voi tha hồ vác
Chia việc cùng! Bạn ơi!
Ý Nga, 5.3.2020
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ĐẢNG NÀO?
Cậy “lý lịch cách mạng”
“Áo gấm” về vênh vang
Chuyên ăn chơi trác táng
Phá, quậy dậy xóm làng.
Với vẻ mặt gân guốc
Hắn nổ như bắp rang
Bằng giọng nói sang sảng
Cười rộn ràng khoe khoang.
Chuyện nào cũng nhầy nhụa
Đem khổ dân ra đùa
Lố lăng từng cử chỉ
Ngốc nghếch trò phân bua.
Mắt láu liên, chớt nhả
Khoe đảng này, hội kia
Đảng nào mà trí trá
Rậm rạp lắm râu ria?

Ý Nga, 5.3.2020

- 49 -

- 50 -

- 51 -

NGỦ TẬP THỂ:
AI BÒ, AI SỐNG SÓT?
Những huyệt mộ đang được đào dang dở
Đảng xô dân, xuống: còn thở cũng chôn!
Từ nông thôn đến thành thị uất hờn
Ai trốn thoát: dại, khôn đều bất ổn!
Chuyện Mậu Thân* kinh hoàng cả thế giới
Bạn là ai mà đào xới chẳng hay?
Xưa mấy ngàn, nay mấy triệu: số thay
Đảng vẫn ác: xô dân vào hố thẳm!
Đảng giàu khẳm, triệu thằng triệu ăn bám
Làm nhôm nham, ăn: đục khoét, siêu phàm!
Tay không làm, miệng Bắc nói nhảm Nam
Giặc đào mộ, phen này đảng chết chắc!
Không chôn đảng, lẽ nào dân chờ giặc?
Phải trồi lên hít thở khí tự do!
Cứ giả đò nằm chờ chết, ai lo?
Ngủ tập thể: ai bò, ai sống sót?

Ý Nga, 7.3.2020
*Nhôm nham = lem luốc.
*Tết Mậu Thân 1968.
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NON!
*
“Xót dạ, quê hương tràn uất hận
Đau lòng đất nước lắm tang thương”
Thơ Hoài Nam (thi tập HẬN LƯU VONG)
*

Đảng chào đón “cừu non” và đồng bọn
Mật thơm ngon tẩm hóa chất “đỏ” đòn
Như trẻ con bị dụ nuốt bồ hòn
Hết lựa chọn! Sống, còn thua đã chết!
“Khế” ngọt còn?

Ý Nga, 7.3.2020
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CỘNG ĐÁNH NHAU,
TA CẦN NHAU!
Điều qua, tiếng lại bốc mùi
Lời ra mắm muối, kém vui tiếng vào
Săm soi, sao có ngọt ngào?
Nhỏ nhoi, ích kỷ khi nào thăng hoa?
Đánh gian tà! Chẳng đánh… ta!
Tùm lum gây sự, tà la lạc đường
Nỗi niềm Quốc Hận khôn* lường
Ai ơi! Đại sự có thương thì nhường!
Ý Nga, 12.3.2020
*Khôn: khó, không.
*Nhường: nhịn nhường.
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KẺ BẤT THIỆN
XÚM “ĂN” NÁT NIỀM TIN
Thích phá trái từ mầm non nhỏ xíu
Chúng hàm hồ theo mê lộ “Tam Vô”
Cứ ngây ngô hô biến rồi trầm trồ
Cùng tuyệt lộ như Cộng nô, ai giúp?
Hoa hé búp, chớ rung cành lụp chụp!
Không để dành, đâu trái mai trẻ ăn?
Thân nặng oằn, không chú bác cản ngăn
Mi không tránh, cả nhánh cây gần gãy.
Những kẻ mạnh xưng chị anh, táy máy
Hết cướp ngày, đâm bị thóc hướng Tây
Lại hướng Đông: thọc bị gạo xưng thầy
Trò nào mạnh? Đường đấu tranh sao tới?
Mi đừng với ngoài tầm tay vời vợi
Phải tâm thành, chớ ỷ mạnh hại non
Còn cháu con cần mầm sống ngọt ngon!
Mi phá hết lấy gì mai chia sẻ?

Ý Nga, 12.3.2020
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VẪN GÓP LỬA!
*
Nghe nhạc DÂN CHỦ CA

*
Gió, dốc ngược, đường trường thân đơn độc
Em nhập dòng muôn dặm, mấy mươi năm
Năm nối năm, tháng tiếp tháng âm thầm
Lửa vẫn góp, tay chuyền, tay giữ sáng!

Ý Nga
12.3.2020
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GIẶC ĐẾN NHÀ
SAO ĐÀN BÀ KHÔNG ĐÁNH?
Sao nữ giới không được quyền tranh đấu?
Thế Triệu-Trưng há đầu khấu giặc thù?
Mi nam nhi sao theo giặc lù đù?
Ham “tơ lụa”, mắt mù, miệng mai mỉa?
*
Cộng độc địa, vô nhân và bất nghĩa
Giết chỗ kia, bưng bít, nhốt chỗ kìa
Chả mấy mà đất Việt đã lắm vua
“Đường tơ lụa mịn mà!” Miệng ra rả.
Giặc cướp của, giết người. Đảng đấu đá
Địch đánh ta! Ta đánh…. lẫn trong Nhà
Thật đúng là “người lạ” chẳng đâu xa
Sau lưng cả! Chửa khôn ra thiên hạ?

Ý Nga, 13.3.2020
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CÒN CHI MÀ
GIỮ GÌN?
"Bạn" từ từ lộ ra
Cơ man là tính xấu,
Ta cũng mệt mỏi “Ừa!”
Từ từ ra người lạ!
Xót xa: này không nên,
Não nề: kia bất khả
Mỗi ngày thêm buồn tênh
Đường không đi sao đến?
Vượt khúc khuỷu, gập ghềnh
Ta một mình ngược gió
Tự nhắc mình: chớ quên
Giữ sao Lửa đừng tắt!

Ý Nga, 13.3.2020
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“BÁC SĨ” GOM
KHẨU TRANG ĐEM BÁN
Chính Giám Đốc gom khẩu trang đem bán
Bán nước ngoài mới được giá rõ cao!
Đọc mà nghe tức giận giùm đồng bào
“Như từ mẫu”? “Lương” y “làm từ thiện”?

Nào!
Ý Nga, 15.3.2020
*Xin cùng theo dõi ở 5 “links” đính kèm:
https://news.chuyentrangoto.com/2020/02/giam-oc-benh-vien-go-vap-thu-gom-khau.html
https://baomoi.com/giam-doc-benh-vien-go-vap-gom-khau-trang-de-ban-chinh-xac-xu-thenao/c/34123084.epi
https://news.zing.vn/gom-khau-trang-de-ban-giam-doc-benh-vien-go-vap-co-bi-xu-ly-post1053833.html
https://thanhnien.vn/thoi-su/xac-minh-giam-doc-benh-vien-qgo-vap-bi-to-gom-khau-trang-ban-gia-cao1188592.html
https://tintuc.vn/giam-doc-benh-vien-gom-khau-trang-ban-toi-chi-muon-lam-tu-thien-post1414741
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*Trong số đó có 2 cựu tướng công an (xin cùng theo dõi ở 4 “links” đính kèm)
https://thanhnien.vn/thoi-su/hai-cuu-tuong-cong-an-phan-van-vinh-nguyen-thanh-hoa-khong-khang-cao-1034226.html
https://m.thanhnien.vn/thoi-su/hai-cuu-tuong-phan-van-vinh-nguyen-thanh-hoa-lien-tuc-vao-phong-cham-soc-y-te-1023576.html
https://ndh.vn/ngan-hang/hai-cuu-tuong-cong-an-phan-van-vinh-nguyen-thanh-hoa-khong-khang-cao-1251558.html
https://www.baocalitoday.com/chinh-su-viet-nam/sau-thieu-tuong-nguyen-thanh-hoa-se-la-trung-tuong-phan-van-vinh.html
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AI LO CHO DÂN TÔI?
Mùa cày cấy vụ xuân
Năm nay ai xới đất?
Ai gieo hạt, ủ phân
Ở Iran, Tàu, Ý?
Đại dịch, phải cách ly
Bao tuyến giao thông khóa
Trăm tội bởi Tàu lỳ
Các quốc gia phong tỏa!
Nhiều nông phẩm hư hao
Sẽ thiếu gạo, ngũ cốc…
Lấy đâu mà giúp nhau
Hoa, gạo, rau, củ, quả…?
Mấy ai biết Việt Nam
Thông tin bị bưng bít
Nhiễm bệnh: bao nhiêu kham,
Bao nhiêu dân đã chết?
Cộng báo: láo ai bằng!
Biết đâu nhiều hơn Ý,
Qua mặt cả Iran
Thua chăng chỉ Tàu Cộng!
Tôi nhìn về quê hương
Tương lai rõ không khá!
Càng nghĩ lại càng thương
Lo cho dân tôi quá!

Ý Nga, 15.3.2020
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PHÁO BINH VNCH
http://phaobinhvnch.org/
Tổng Hội CSVSQ Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam
http://www.tvbqgvn.org/
Tổng Hội HẢI QUÂN
http://hqvnch.net/
Trường HSQ ĐỒNG ĐẾ
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http://dongde.blogspot.com/
GIA ĐÌNH MŨ ĐỎ VNCH
http://www.nhaydu.com/
GIA ĐÌNH SƯ ĐOÀN 18 BỘ BINH VNCH
http://www.sudoan18bobinh.com/
HỒI KÝ CHIẾN TRƯỜNG
https://buonvuidoilinh.wordpress.com/category/hoi-ky-chien-truong/page/7/
NGUYỆT SAN KBC
http://www.nguyetsankbc.com/home.php
NHA KỸ THUẬT VNCH
http://nktvn.tripod.com/stdhome.html
SƯ ĐOÀN 9 BỘ BINH VNCH
http://sd9bb.tripod.com/
TỔNG HỘI THỦY QUÂN LỤC CHIẾN VNCH
http://www.tqlcvn.net/
Tóm tắt Hải chiến Hoàng Sa 1974 - Phần 1/2 | Việt Nam Cộng Hòa -...
https://www.youtube.com/watch?v=cVIyl6rWZ00
CÁC LINKS KHÁC:
http://chinhnghiavietnamconghoa.com/toi-ac-tham-sat-cua-csvn-vong-ngay-xanh/
http://chinhnghiavietnamconghoa.com/nhung-bi-khuc-cao-nguyen-2/
http://ngothelinh.tripod.com/biethai.html
http://canhthep.blogspot.com/
http://www.kbc4100.com/index.htm?i=1

Ý Nga cám ơn Qúy Vị đã chuyền LỬA giúp và kính chúc Quý Vị luôn an vui,
khỏe mạnh

https://www.facebook.com/YNGACANADA
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CỘNG ĐẾN ĐÂU LÀ NGU DÂN ĐẾN ĐÓ!
Toàn những “nhà khoa học”
Con cháu lũ tà quyền
Đi đánh cắp bí mật
Cho đảng làm của riêng.
Công nghệ và thương mại?
Làm như bọt sóng trôi!
Trộm thông tin: sản xuất?
Chưa dùng đã lôi thôi!
Hàng trời ơi đất hỡi
Thế giới chê ỷ ôi
Đảng tâng bốc ca ngợi,
Tự hoan hô đã đời!
Sang xứ nghèo đào xới
Ăn lệch đất, nghiêng trời
Toàn nghĩ chuyện trục lợi
Vét cạn sạch, tả tơi.
Nghiên cứu và phát triển?
Phải học hành ngược xuôi!
Nhanh chi bằng ăn cắp
Óc tước đoạt quen rồi!
Dù Cộng Tàu, Cộng Việt
Cũng chỉ “bần cố nông”:
-“Em” cong cho “anh” duỗi
Mình cùng dốt đại đồng!
Cộng rộng miệng “đả đảo”
Bắt “hoan hô” ồn ào
Ai no cơm, ấm áo
Ngoài đảng viên trên cao?
Nghèo đói và lạc hậu
Dân một cổ mấy tròng!
“Thống nhất” sau “giải phóng”?
Mất tự do (đại đồng!)
Ý Nga, 19.3.2020
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THỎ “CHẠY” BẰNG CHÂN RÙA?
Đảng khoe: -Ta tiến rất nhanh!
Nhanh hơn cả thỏ! Họp hành liên miên.
Chân rùa, mình thỏ vô duyên
Ục à, ục ịch ngả nghiêng tà quyền!

Ca hoài điệp khúc “Trung kiên!”
Rủ nhau bán Nước, chia tiền, trùm chăn
“Tớ” ăn tham, “chủ” bị ăn
Mồ hôi phải đổ nhọc nhằn vì đâu?

Thêm cơn Quốc Hận: rước Tàu
Tháng Tư tưởng niệm ai đau, chia cùng?

Ý Nga, 19.3.2020
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BAO NIỀM ĐAU QUÁ KHỨ!
Cùng Tưởng Niệm Tháng Tư|
Nhà nhà cúng Đại Kỵ*
Chuyện buồn vốn đã dư
Bao niềm đau quá khứ!
Vậy mà cãi nhau như
Không nhớ niềm Quốc Hận?
Người nói dóc tổ sư,
Kẻ chửi dư thậm từ.
Cãi cho đến kỳ cùng
Người thành ra kỳ… lạ
Chẳng hiền lại thêm hung
Thi điên khùng, đanh đá?
Kiến thức hẹp đóng khung,
Miệng rộng lời lý lẽ
Trẻ lắc đầu, ngượng ngùng:
-Gì cũng gân cổ cãi!
Chuyện nhỏ cũng mang phùng!*
Má trợn có thôi bé?
Cộng Đồng thêm nhọt ung:
Điếc tai nghe tố tụng?
Ý Nga, 19.3.2020.
*Đại Kỵ: giỗ lớn, giỗ chung
*Thành ngữ: “Phùng mang, trợn má”
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Từ Kiên Giang xuống An Giang,
Bến Tre ai khóc? Sóc Trăng bẽ bàng
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“THỐNG NHẤT”:ĐẢNG TRỒNG TOÀN TIÊU.. ĐIỀU
Toàn “bần cố… nông” kiêu
“Trồng người” xưng hùng bá
“Trang trại” tiêu… điều: liều
Nhấp nhô toàn “non núi”?
*

Thủ thế THUA ĐỦ ĐIỀU
(Thua miền Nam thê thảm!)
Báo cáo: “Vượt chỉ tiêu!”
Khẩu hiệu toàn: -“Quyết thắng!”
❉

Chữ chi chít vẽ vời
Toàn NGHỊ QUYẾT mưu mẹo.
Chia chác? Chuyện chẳng chơi:
Lắm NGHỊ ĐỊNH lươn lẹo!
*

Đêm nhậu nhẹt nhồm nhoàm,
Ngày nhừa nhựa ngái ngủ:
Dọ dẫm, nói, không làm
Bảnh bao toàn ca cẩm.
Thịt rượu còn lâng lâng
Thòm thèm thêm: giải… khát
Bè khen phái, nể nang
Đảng-rong-rêu-rác-rưởi!
Quyền chức, chiếm của công
Chăm chỉ cúc cung giặc
“Chân dài” ngắn, hoa bông
Tuyển, thu: quăng vực thẳm!
Ăn? Kim cương, bạc vàng!
Làm: thủng tha thủng thẳng,
Cứ bống bống, bang bang
Tìm những nơi béo bở.
“Thống nhất”: đường đã đi
Mấy mươi năm lỗi lầm
Đảng đạt đến chuyện chi?
Bán nước! Dân cơ cực!

Ý Nga, 24.3.2020
*“Bần cố nông”: nhắc lại cách ám chỉ giai cấp “đặc biệt” của RIÊNG CS
*NGHỊ ĐỊNH lươn lẹo: để đảng thi đua luồn lách tội tham nhũng.
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DỊCH VIÊN PHỔI WUHAN
XUẤT PHÁT TỪ ĐÂU?
Tàu Cộng muốn tẩy não
Trí nhớ của loài người
Nên chi con virus

“Đổi quốc tịch” khơi khơi.
Wuhan nhập tịch: Ý,
Nhật, Đức, Pháp, Iran...?

Trút cho ai ách nạn
Để danh Cộng an toàn?
Năm nay sử thế giới
Nếu “kiêng” nhắc tên Tàu
Chắc chắn nhắc Wuhan
Nhân loại bao niềm đau!
❉

Con “vi khuẩn” nhân tạo?
Từ phòng thí nghiệm nào?
Sao Tàu Cộng muốn xóa
Mày được sinh làm sao?
Để phục vụ nhân loại,
Giúp ích tốt cho đời?
Hay mi bị đánh cắp
Đem giết người mà chơi?

*

Vì bưng bít Tàu Cộng
Mà thế giới lâm nguy
Việt Cộng khờ, thiển cận:
Cảnh giác không thì tùy!
Duy nhất một thủ phạm
Bao nhiêu chuyện phi nhân
Bấy nhiêu niềm bi phẫn
Ôi chủ nghĩa vô thần!
Ý Nga, 24.3.2020
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BÙN ĐEN TÔ ĐỎ ĐƯỢC SAO?
*

Thành kính tri ân QUÂN LỰC VNCH
đã hy sinh xương máu và tuổi trẻ để bảo vệ cho một miền
Nam được hưởng tự do.
*
Cảm tác nhân đọc: “BẮC KỲ 9 NÚT, BẮC KỲ 2 NÚT” CỦA LỖ TRÍ THÂM.
https://vuottuongluaweb.wordpress.com/2017/08/24/bac-ky-9-nut-bac-ky-2-nut/
*

MẸ
Mẹ từ Nam, nén lệ trào
Thăm con “cải tạo” Ba Sao, Nam Hà
Đôi vai oằn nặng đường xa
Mẹ ra đến Bắc mới mua sữa bò
Hai lon sữa đặc sao no?
“Khoan hồng”? Chính Sách Dày Vò: miếng ăn!

Ân cần thăm hỏi, băn khoăn
Thương con nuốt hận, nhục nhằn trầm luân
Dáng con ôm sữa khuất dần
Trái tim mẹ nghẹn, rời sân, bần thần…
●
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CON
Vô ngần, thương Mẹ gian truân
Đóng đinh khui sữa: thấy toàn bùn đen!
Vết hàn, lính chẳng cần khen
Sữa: ai rút ruột, nhỏ nhen kiếm tiền?
Người Hà Nội hoặc tà quyền
Trả thù thâm độc? Kẻ điên hại người?
●

Bây giờ kẻ ấy khóc, cười?
Vần thơ tôi hỏi: bị Trời phạt chưa?
Hay là của cải lọc lừa
Nhà dân: “rút ruột”, kế thừa Bùn Đen*?
Nghênh ngang, lỗ mãng, thấp hèn
Tràn vào chiếm đoạt. Rủ ren thêm thù!

Ý Nga, 27.3.2020
*Bùn Đen viết hoa: xin hiểu như danh từ chung chỉ bọn đảng viên tàn ác.
*Nhà dân “rút ruột”: Việt Cộng đuổi thân nhân của Lính VNCH đi “Kinh Tế Mới” để lấy của,
cướp nhà, thay ngôi, đổi chủ.
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NẰM VÙNG
Bà không thích nhắc Tháng Tư,
Ông không muốn nhớ hai từ “Thuyền Nhân”
“Quân Nhân”? Quốc Hận quên dần,
Quen dần “kiều vận” mỵ dân nhập nhằng?
●

Đi, về? “gấm lụa” kiêu căng
Đỏ hồng loạn thị! Lằng xằng* sắc cam!
Ý Nga, 27.3.2020
*Lằng xằng: không đứng đắn
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NẰM VÙNG, NẰM VŨNG:
THẤY VUNG!
Nhà ngày nào cũng quét
Rác vẫn dư như thường!
Bụi ẩn từng góc kẹt
Dưới bàn, ghế, tủ, giường…
Người ngày nào cũng học
Chưa hiểu hết tứ phương!
Đáy giếng nằm: nhái, cóc*
Biết gì ghế học đường?
Cộng Đồng vào quậy phá
Tưởng hồ, đầm, kênh, mương?
Giờ này còn thiên tả
Hơn gì ếch, ểnh ương?
Ý Nga, 29.3.2020
*Ếch, nhái, cóc, ểnh ương: những kẻ thiên Cộng luôn lý luận một cách mù quáng dù đã thấy nhân
loại bị bách hại bởi chủ nghĩa cộng sản và bọn thiên tả ra sao.
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AI BẢO CÁN NGỐ?
Ở đâu có “cán bộ”
Thu vào nhiều hơn chi
Tiền vào túi không “ngố”
“Cán” giàu, khó ai bì!
Chia chác lắm mối lợi
“Bộ” nào, “Cục” nấy to
“Bộ” biển này, núi nọ
Bảo sao dân gầy gò!
Quyền lực tạo vây cánh
“Cục” nào “Cục” nấy no
Ngồi ngắm trăng, hưởng gió
“Ghế” sơn đỏ bày trò!
Bọn Việt gian ngồi đó
Khoe của chìm thơm tho
Đã có dân nuôi nó
Chui chi nữa “hố bò”!
Ý Nga, 29.3.2020
*Hố bò: những mật khu hố bò & địa đạo mà VC từng ẩn núp để trốn chui nhủi tìm cách cưỡng
chiếm miền Nam.
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VIỆT GÌ
KẾT BẠN VIỆT GIAN?
Ngày xưa mi thiếu tự do
Nên mi suy nghĩ, thăm dò, ước mơ.
●
Tự do dư dả bây giờ
Thiếu tâm suy nghĩ: trơ trơ trùm mền
Mặc dân xiềng xích khóc rên
Vô tâm cứ ngủ lăn kềnh, lo chi!
Việt gian kết bạn Việt gì?
Ăn chơi, hưởng thụ ai bì bằng ngông!
●
Gông cùm: mơ thoát đỏ hồng
Tự do: lại tự nhốt Lồng-Đỏ-Tươi
Mặc dân khóc lóc, mi cười
Dollars đầy túi, ngủ vùi, no say.
Ý Nga, 29.3.2020
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CỘNG SẢN VÔ TÍCH SỰ
Cỏ bồng, xương sống làm tên*
Cũng ra hữu dụng, lập nên công hùng.

Cây dâu cho gỗ làm cung
Ráp tên, ra sức được cùng giương cơ*
Con tằm ăn lá, nhả tơ
Tơ cho lụa đẹp ngẩn ngơ bao người.
❋
Loài vô tích sự làm trời
Như loài cộng sản: hại đời, ích chi?
Ai nghiên cứu, cũng khinh khi
Mỵ dân, phá Nước, vô nghì, bất nhân!

Thua xa loài vật ngàn lần
Hãy mau dẹp bỏ cho dân được nhờ!

Ý Nga, 10.10.2019
*Theo ĐỖ CHIÊU ĐỨC: ngày xưa “Mũi tên để bắn cung được làm bằng đường xương sống của cọng cỏ bồng”
*Cơ: công cuộc xếp đặt có nền nếp.
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AI?
Gian ngoa, bất nghĩa, xấu xa
Trong Nhà dối trá, ngợi ca giặc ngoài
Ngụy tà, ác độc thị oai
Ai khơi chính nghĩa, chung vai lật giùm?

Ý Nga, 10.10.2019

ĐÊM KHÔNG NGỦ
*
Cảm tác nhân đọc thơ Trúc Lang-Vĩnh Đỗ (thi phẩm CHÂN TRỜI THƠ)
*

Thơ ai oán cứ tuôn tràn đến sáng
Xuân chưa sang trước thảm nạn điêu tàn
Thương dân ta chạy tán loạn gian nan
Mang ách nạn dềnh dàng chưa đường thoát!
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Thơ dõng dạc nhắc tinh thần bất khuất
Của tiền nhân giữ Đất Nước vẹn toàn,
Thơ bàng hoàng chia bao nỗi hàm oan
Cơn Quốc Nạn rõ nguy nàn vô hạn!

Phi nhân bản giặc ngoại nhân, thưa Bạn
Kẻ nội thù còn tàn ác, bất nhân
Đảng vô thần muốn hút cạn máu dân
Đem tất cả giang san dâng giặc Hán!

Thơ thanh thản tìm em đêm thanh vắng:
Vần nể nang ý rực sáng dễ dàng,
Vận nhịp nhàng, tứ thơ thả thênh thang
Say chếnh choáng men thơ không lực cản!

Âm bàn phím huênh hoang trong mê trận
Mười ngón tay cứ thư thái múa may
Chữ theo tay đánh máy mấy trang đầy
Người hải ngoại, thơ bay về cố quốc!

Ý Nga, 10.10.2019
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MAU!
Mịt mờ Quê cũ dấu yêu
Xác xơ dân tộc dưới nhiều búa đe
Đảng tà giả điếc không nghe
Dân ta mắt thấy giặc be kín bờ.
Cậy ai cứu Nước bây giờ?
Ngày xưa khởi nghĩa chẳng chờ quá lâu!
Hôm qua kẻ sĩ đi đầu
Hôm nay “tiến sĩ” bận chầu giặc sao?
Chức cao, nô nức ồn ào
Ghế kê bàn nhậu càng cao càng Tàu!
Ai người trầm lặng đớn đau,
Ai còn thuần Việt lo âu chân thành?
Nội thù co cẳng chạy nhanh
Ngoại nhân điền chỗ, xúm hành hạ dân
“Bày binh, bố trận” xa gần
Chỉ chờ sơ hở xua quân cướp liền.
Trà đàm “trí thức” ngồi yên

Đảng viên tửu yến ba miền no say
Thằng nào chưa chạy, sắp bay?
Tên nào áo thụng đêm ngày vái nhau?
Dậy đi tuổi trẻ, anh hào!
Các em phải thức! Hãy mau thay cờ!
Nếu không chụp lấy thời cơ
Mùa “Xuân” khó đến bất ngờ cho ta.
Ý Nga, 30.11.2019
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NIỆM
*
Cảm tác nhân đọc “RA ĐI” của Trúc Lang-Vĩnh Đỗ, (thi phẩm CHÂN TRỜI THƠ):

“Cho ta tìm một chút khói đê mê
Nơi chánh điện những bước chân rất khẽ”
*

Thưa Thượng Đế: ngày về cũng… vẫn… sẽ…
Khẽ thôi nghe! Niệm nhỏ nhẹ, vụng về
Mắt đỏ hoe đảnh lễ*, tâm nặng nề
Thương Đất Mẹ trong tay loài đồ tể!
Bao thế hệ thảm thê nhòa mắt lệ
Lòng thương Quê vẫn bám rễ, giữ lề!
Tâm cận kề triệu tiếng khóc tỉ tê
Mượn kinh kệ, cùng bạn bè chuyền Lửa.
Ý Nga, 10.10.2019
*Đảnh

lễ: giữ mình khiêm nhường, chân thật, tôn kính, biết ơn mọi sự đã và đang được hưởng, từ bỏ thân và
tâm chấp ngã.
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Đi Họp Xa Nhà
*
Cảm tác nhân đọc thơ Trúc Lang-Vĩnh Đỗ (thi phẩm CHÂN TRỜI THƠ)
*

Chú khuyển ốm cứ ngoác mồm sủa bậy,
Bầy mèo hoang meo mẻo suốt đêm khuya
Em lạ nhà, đêm trằn trọc ai chia?
Nhìn tứ phía, nhớ phương nào: xóm cũ!
Ý Nga, 10.10.2019

- 100 -

- 101 -

HẾT THUỐC CHỮA!
Thật sáng loáng, tối tân bao bệnh viện
Thuốc ngoại này, bác sĩ nọ chữa ai?
“Ủy Viên” kia, “Thường Vụ” ấy … rặc loài
Cán bộ đỏ dơ hầy những bề thế!
Dân sạch sẽ (không Mác, Lê chãnh chẹ)
Ôm kè kè bá bệnh, bét bè be
Xác mỏng ve, bệnh trì trệ, lặc lè
Quơ bạc lẻ đi tìm từng “Phòng Khám”.
Bác sĩ Việt không còn ai để bám
Sao phải cam tìm giặc Hán “đa khoa”?
Chúng tràn qua “bác sĩ” giả gian tà
Chẩn bệnh? Lạ! Bán thuốc ma thả cửa!
Giặc móc túi dân nghèo thật đon đả:
“Thông dịch viên, phí hướng dẫn…” phiền hà
Cứ rề rà, bán “sổ khám” ác ma
“Bác sĩ ngoại” làm ăn thật khấm khá!
Bọn giặc “lạ” xúm bày trò láu cá
Những “đa khoa” na ná: Dược, Y, Nha…
Lừa dân “quen” còn non dạ trong Nhà
Đảng Đất Đá thật thà hết thuốc chữa!
Không gỗ đá, thanh niên chờ chi nữa?
Hết xuân này đến Tết khác dài ra
Dân bôn ba nuôi đảng thêm mượt mà
Đeo lon lá dâng Nhà, nuôi người “lạ”!
Ý Nga, 9.10.2019
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SO SÁNH?
Nhạo báng: người đấu tranh
Sống ngay thẳng, chân thành
Mi có gì so sánh
Mà khoe tài khôn lanh?
Hoa hiếm nở ở nơi
Chọn cư trú loài dơi!
Vạn vật đều tỏa sáng
Ở đâu có mặt trời!
●

Mi chẳng hề thương dân,
Chỉ miệng lưỡi Tô Tần
Với đầu óc thiển cận
Thiên tả trong ngu đần!
Ở đâu ánh sáng sang
Đều tỏa chút hào quang
Hy sinh vì tổ quốc
Ai ham hố bạc vàng?
Ý Nga, 4.4.2020

VIỆT CỘNG
Bắc thuộc lần thứ nhất
Hai Bà đã đấu tranh
Chỉ cần hô một tiếng
Hưởng ứng sáu lăm (65) thành!
Bắc thuộc này thứ mấy?
Cộng đảng có mấy tay?
Toàn tham quan ô lại,
Hưởng chức cao, lộc dày!
Ý Nga, 4.4.2020
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VIẾT!
Điều chính nghĩa phải ưu tiên trên hết
Đường miệt mài tranh đấu, bất kể ai
Nếu đã quên điều căn bản? Ai tai
Là tự hủy, tự đầu hàng Việt Cộng!
Ý Nga, 8.4.2020
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THƠ THÁNG TƯ
Gom buồn chuyện của quê hương,
Gom thương gói nhớ cho tường thơ văn
Như roi lưu đậm vết lằn
Cùng chia bao lệ thấm khăn dân mình.
Ý Nga, 7.4.2020
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EM LÀ AI?
Ai lùa vào hồn em
Tấm lòng yêu tổ quốc?
Làm anh nhớ ngày đêm
Như bùa mê tà thuật!
Em báo cảnh nguy nàn
Thơ, văn như súng đạn
Em nhắc: dân lầm than,
Vô thần, phi nhân bản!
Phải dựng lại giang san
Chưa chúng mình? Con cháu!
Cộng sản luôn bạo tàn
Dù Cộng Tàu hay Việt!
*
Cho anh chung đường đi
Ôi cô em dũng khí
Mình cùng tuổi xuân thì
Góp lòng cho quật khởi!
Ý Nga, 8.4.2020
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NHỮNG NGƯỜI LÍNH CỘNG HÒA Ở LẠI
*

Viết theo lời kể của Người Chuyển Lửa.
*

Âm thầm về bốc mộ
Những đồng đội năm xưa
Thời từng xé chung “khố”
Cột vết thương, tiễn đưa.
Âm thầm về chuyền Lửa
Nghe nghẹn ngào xót xa
Áo bạn trăm mảnh vá
Con cháu nheo nhóc nhà.
Cơm ăn ngày một bữa
Mà ý chí hơn là
Sắt đã tôi ra thép
Dễ gì bạn đỏ ra!
Bạn bè dù giãy giụa
Vẫn quyết không về hùa
Luôn cao cơ, cứng cựa
Chẳng gì có thể mua!
Bao tù đày khổ ải
Chẳng “tẩy não” được ai!
Bốn lăm năm vẫn vậy
Đấu tranh vẫn miệt mài!
Ý Nga, 9.4.2020.

- 110 -

- 111 -

DẠY CHÁU!
Cô dạy cháu phải giữ
Giữ gì? Cháu phải thông:
Gì cho cháu sự sống?
Vàng! Không phải đỏ, hồng!
Dì dạy cháu phải biết
Biết dân mình nên yêu,
Biết đảng nào đáng ghét
Khiến quê hương tiêu điều!
●
Hiến pháp gì cai trị
Đứa dắt gái bán dâm,
Thằng côn đồ mối lái,
Bọn rước giặc vào nằm?
Nhà đảng dát vàng bạc
Nhờ vào biển mồ hôi
Của bao nhiêu tuổi trẻ
Bị bóc lột, nhét nhồi.
Sân đảng hoa rực ngõ
Khóc thương bao hồn oan
Đêm đêm hoa nhỏ máu
Thương đất nước nguy nàn!
●
Mấy mươi năm bom đạn?
Văn hóa vẫn giữ gìn!
Tất cả đều tan tác
Chỉ một năm “hòa bình”:
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Trí thức bị báng bổ,|
Sách vở hóa ra tro.
Đánh, đoạt: đảng cưỡng chiếm
Ngu dân đỏ cả lò!
●
Đem mù quáng toàn trị
Nước đang mạnh, yếu đi,
Đẹp, hay đều đem bán.
Cộng nên tích sự gì?
Chẳng: hiếu học, học hiếu
“Bần cố nông” lên ngôi
Đỏ cờ khoe bảng hiệu
Ghế giành để… ngủ thôi!
Ý Nga, 9.4.2020

THỐNG KÊ LÁO DỊCH WUHAN
*

Thành kính chia sẻ cùng nỗi lo của đồng bào trong nước
*

Người cộng sản giỏi gì? Cách khống chế
Bệnh nhân nhiều: chôn tập thể, hỏa thiêu,
Giấu đủ điều, ai biết được bao nhiêu?
Tài bưng bít, bịt mồm, in thin thít!
Ý Nga, 10.4.2020
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ĂN PHONG BÌ: PHI BỒNG BỀNH?
*
Tặng cháu Triết, con nhà Võ Bị Đà Lạt, để nhớ cái chổi đót được tặng (lần
đầu tiên thím thấy lại, sau 40 năm xa nhà)
*

Bì mỏng: “Thủ tục đầu tiên”,
“Luật lệ giữa chừng”: bì lớn!
Không “tiến” nếu không có tiền:
Bì to: “Lót đường lần cuối”!*
Chính sách cai trị phong bì
Tiền tệ “dễ dãi” làm chủ
Sinh ra Ban, Ngành trội chi
Chẳng gặt, cán nào cũng hái!
Đệ tử của đảng chẳng hiền
Đảng cần lắm chân chạy chọt
Bụng đảng đói tiền triền mien
Không tiền? Tráo trở giờ chót!
Họ hàng nội ngoại tuổi tên
Đeo bùa Đảng Viên hộ mệnh
Tự do "ăn chắc, mặc bền"
“Chủ Tịch” bò ra lểnh nghểnh.
●
Trội chi mới có bội thu
Phát tài đảng viên dạ thú
Tên nào cũng mập ú ù
Kim cương, bạc, vàng… lủ khủ!
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Cả đảng mấy tấn phong bì?
Mở kho cho dân mồi Lửa
Đốt sạch nòi Cộng liền đi!
Trữ thêm, chỗ đâu còn chứa?
Sao dân để chúng “làm nên”
“Ăn ra” từ tiền đút lót?
Đánh thẳng, chớ có trùm mền:
Chổi nhiều, quánh cho lút đót!*
Ý Nga, 10.4.2020
*“Thủ tục đầu tiên” (nói lái: “đầu tiên”: tiền đâu?), “Luật lệ giữa chừng”, “lót
đường lần cuối” đều là cách nói truyền khẩu sau 30.4.1975 trong dân gian
cho việc đảng đòi hối lộ.
*Quánh cho lút đót: đánh cho lút cán chổi, không còn cọng đót nào nguyên
vẹn mới thôi!
Chổi đót để quét nhà (còn gọi là chổi chít hay chổi bông sậy) làm từ bông của
cây đót (Thysanolaena latifolia). Đót phơi khô để tránh ẩm mốc rồi xé đót
buộc thành đon, bện chổi, tra bó đót vào cán, kết chặt vào cán chổi, quấn cán
chổi thật chắc chắn, các mắt chổi đều, lưỡi chổi xòe ra. Cán quấn bằng sợi
mây bện hay dây thép, dây cước, thân đót, nhựa.v.v...
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MỚI SANG CÒN XỚI, MANG BO BO ĐỎ?
Dám mắng những người lính|
Tưởng ai, lính Cộng Hòa
Thế thì rõ quá mà:
Đúng thành phần cặn bã!
Cuối tuần kể: nhảy nhót,
Đầu tuần khoe ăn chơi
Những hạng người như ngươi
Thời nào cũng trâng tráo.
Bao Lính vẫn tranh đấu
Cho tự do đồng bào
Thấp, cao dám hỗn hào
Mi lấy gì so sánh?
Già đầu còn con nít
Dám chửi người Quốc Gia?
Phe Mình trọng phe Ta
Mi về phe nào vậy?
Nếu Việt Cộng hoàn hảo
Mi không ở, tại sao?
Theo “chỉ thị tối cao”
Trà trộn để bẩm báo?
Ý Nga, 10.4.2020
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VỈ ĐẠI NO ẤM?
*

Làm gì cũng chẳng sáng suốt
Tự đặt vào thế trói tay
Lưng khom tận… đất đón “thầy”
Cho nên tối tăm dân tộc!
Nhìn sang quan thầy chòm xóm
Chỉ thấy ông chúa, bà trời
Chẳng chịu học hỏi tìm tòi
Đi theo đàn anh vĩ*đại.
Đại vỉ càng dài thỏa thích!
Nhờ được đàn em vuốt đuôi
Anh em đói rách tả tơi
Vẫn cứ tuyên truyền giả dối.
Dân nuốt thông tin sai lệch
Làm sao thọ được tuổi đời?
No? Căng cả bụng thế thôi!
Ấm áp? Càng thêm tồi tệ!
Ý Nga, Lễ Phục Sinh 10.4.2020
*Nghĩa biếm trong bài này
Vĩ: đuôi (dấu ngã): vĩ đại: đuôi to
Vỉ, vảnh (dấu hỏi): tấm vỉ để lót hay chận ngang.
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TƯỞNG NIỆM
Hương nghi ngút ngày đại tang Quốc Hận
Nhà người người thành kính thắp cùng nhau
Lời kinh buồn, bao triệu chung niềm đau
Ơn Tiên Tổ, chưa làm sao đáp báo:
Ai thấu?
Ý Nga, 11.4.2020
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NHÌN VỀ CỐ QUỐC
Văn não nuột, thơ tập trung nhắc nhở,
Họa não nùng, nhạc thổn thức hòa thơ…
Bốn lăm năm, nghệ sĩ chẳng ơ hờ
Mấy ai ngủ hay rong chơi, quên được:
Đổi Cờ!
Ý Nga, 11.4.2020
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VIÊN GẠCH CỦA “BÁC”
Đảng rờ rẫm, đoàn Thanh Niên sờ sẫm
Noi “cha già dân tộc”: ôm gạch thô
Xúm hoan hô, tự sưởi ấm như Hồ
Cháu của “bác”, con của “cha” vĩ đại:
Ấm! No?
Ý Nga, 12.4.2020
*Trần Dân Tiên khen Hồ Chí Minh trong “Những mẩu chuyện về đời hoạt
động của Hồ Chủ Tịch,”:
“Ông trọ ở một phòng nhỏ trong một khách sạn rất rẻ tiền ở xóm lao động.
Phòng chỉ vừa kê một cái giường sắt chật, một cái bàn nhỏ và một cái ghế.
Chỉ thế thôi, không có gì khác. Về mùa đông lạnh, mỗi buổi sáng trước khi đi
làm, ông để một viên gạch vào lò bếp của khách sạn. Chiều đến ông lấy viên
gạch ra, bọc nó vào trong những tờ báo cũ, để xuống nệm cho đỡ rét.”
-Tố Hữu khen ông chủ-viên-gạch:
“Muôn nỗi đời như ảnh trắng đen
Bâng khuâng đêm lạnh, thức bên đèn
Một hòn gạch nóng nung tâm huyết
Mẩu bánh mì con nuôi chí bền.”
-Chế Lan Viên không khen Trần Dân Tiên, Hồ Chí Minh hay ông chủ-viêngạch, mà lại khen “bác” chú nào đó:
“Có nhớ chăng hỡi gió rét thành Ba Lê
Một viên gạch hồng, Bác chống lại cả một mùa băng giá!”
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“VINH QUANG” LÊN
ĐẾN “ĐỈNH ĐIỂM”?
Có một điểm mà lên đỉnh cả đảng?
Chen, cấu, cào… chân có chỗ cùng sao?
Kẻ ôm vàng, đứa vác bạc cả bao
Ai được đứng? Đứng làm gì trên đỉnh?
Gân cổ gào?
Ý Nga, 12.4.2020
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RÁC RƯỞI ĐỎ
Thiếu thực lực còn hung hăng trắng trợn?
Hét hùng hồn khẩu hiệu sữa măng non
Treo đầy Nhà lời máu đỏ ác ôn
Thật thê thảm phường bất lương cưỡng chiếm!
Khôn?

Ý Nga, 14.4.2020
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ĐỨA LÊN ĐỒNG
KHEN NGỢI

KẺ NGỦ NGON
Thật nhảm nhí kẻ ăn mừng lễ lộc
Nhảy nhông nhông, say ngất ngưởng, lên đồng
Khoe tầm thường lắm lỗi lạc kể công
Khen kẻ ngủ trên giường êm, nệm ấm:
Hồng!
Ý Nga, 14.4.2020
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TÚI ĐỎ ĐI CƯỚP
Túi “cách mạng” búa liềm khua loảng xoảng
Đi đến đâu nhơ nhớp máu đủ điều
Cướp đất đai, sấn sổ những nhì nhèo
Đỏ gốc gác, ăn của dân ngang ngạnh:
Ma mãnh!
Ý Nga, 16.4.2020
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LO LẮNG, THẮC THỎM
Ngổn ngang phản phúc tùy tùng*
Nghênh ngang, chễm chệ tứ tung, ồn ào
Tập trung rõ rệt toàn Tàu
Nước nhà nguy ngập biết bao! Đủ điều:
Kiêu căng!
Ý Nga, 16.4.2020
*Tùy tùng: tuân theo

------------------ HẾT

TẬP 9 ---------------

Kính mời đọc thêm tập 1-8 Tại:
http://www.vietnamvanhien.org/YNga.html [<= bấm vào]

www.vietnamvanhien.org
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