THƠ - Ý NGA
Tập 2
Thơ Mục
1 Lạ Gì Nội Gián Việt Gian?
2 Quan Không Biết Nhậu Lưỡi Bò
3 Chờ Gì Không Lật Cộng Mau?
4 Hãy Cảnh Giác
5 Sang Đức Bắt Người-Mà SaoĐể Giặc Tràn Nhà?
6 Thơ – Nhạc Trần Quan Long
7 Nghe Lính Tâm Sự
8 Luận Tội Đảng
9 Việt Cộng Rửa Tiền
10 Hãy Tìm Đường Sống
11 Đâu Có
12 Nói Láo Như Vẹm
13 Cháu Ngoan Của Ai?
14 Chuyền Mau Đi Anh
15 Đừng Bỏ Tôi Một Mình
16 Mủ Đỏ
17 Giờ Nầy Còn Thiên Tả?
18 Con Cái Đại Gia
19 Ai?
21 Tướng, Tá Việt Cộng Đang Làm Gì?
21 Quả?
22 Đi Hai Hàng
23 Tháng Tư Tưởng Nhớ
24 Ngao Ngán
25 Nay Việt Cộng “Dạy” Gì Tàu Cộng?
26 Hết Trẻ Rồi Em!
27 Tội Nghiệp Quá
28 Lời Nguyền Năm Xưa
29 Họ Chẳng Đau Cùng Dân
30 Ai?
31 Cửa
32 Em Tiến Xuống – Anh Tiến Qua
33 Đọc Thơ Bạn
34 Tuyển Vợ Cho Đảng
35 Phải Viết
36 “Tiến Lên Toàn Thắng Ắt Về Ta”
37 Núi Óc Heo, Sông Trèm Trẹm
38 Dân Tôi Ăn Gì?
39 Giặc Đến Nhà.
40 Phải Viết
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41 Ái Quốc
42 Muốn Thống Trị Toàn Cầu
43 Cờ Cộng Sản Luôn Tanh Máu
44 Giật Mình!
45 Quốc Hận Mà Đâu Phải Kình Em Hận
46 Đỏ Tanh Biểu Ngữ
47 Bạo Trị Sao Trường Tồn?
48 Hỏi Người
49 Chị Em Ơi Đoàn Kết
50 “Chiến Sĩ” Hóa Thành Liệt Sĩ
51 Ngộ Ngu
52 Ai Muốn Phò Cộng?
53 Dẹp Ngay!
54 Sống Dai Nhai … Người
55 Thù Dai?
56 Ai Bán …Dân? - Lệnh Đảng
57 Bạn Có Thấy?
58 Ý Nga Cá ơn
59 Chúc Cho Tất Cả Chúng Mình
60 Bạn Có Thấy?
61 Trà Ghen
62 Nắng Sao Có Sét Ái Tình?
63 Cao
64 Cô Nhỏ Hàng Xóm
65 Nếu Không Học
66 Nhớ Gì?
67 Năm Tháng Năm
68 Vẫn Còn Dễ Thương
69 Tài Ai Ai Hưởng
70 Bệnh
71 Đường Về Sao Vẫn Lạ
72 Bài Học Của Ba
73 Hết Ưa, Dưa Chớ Hóa Giòi
74 Con Bắt Chước Mà!
75 Thơ Đề Tặng
76 Mẹ Thương Ông Bà
77 Đảng Là Nợ
78 Mùa Xuân Dân Tộc
79 Xót Xa
80 Học – Kẻ Thất Học?.
81 Cát
82 Việt Cộng Mừng Xuân Dân Tộc Bần Cùng
83 Nào Đâu Chỉ Một Nhánh Sông!
84 Ra Tòa Là Phải Vào Tù!
85 Bóng – Sao mà Thương -Xứ Người Khiếm Thính
90 Ở Đó Mà Không Có Chi – Đáng Cay.
92 Cỡi .. Mủi ..
94 Lời Hứa & Điều Luật – Em Ơi – Em Còn Học
98 Tục – Cờ Bạc Quanh Năm Bác Bần Hỏi Thăm.
100 Đỏ Đò Đo – Xé Thẻ Đảng – Lính – Những Hội Cựu Quân Nhân Đáng Nể … 134
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LẠ GÌ NỘI GIÁN,
VIỆT GIAN?
*
Kính tặng quý Trưởng Hướng Đạo luôn góp sức
cho một Việt Nam Tự Do không cộng sản
*
Trích tuyển tập DẸP CHO RỒI
*

Đoàn đấu đảng đầy đường, đánh đá đẹp?
Thật thiệt thòi chuyện chết chóc dân ta!
Trớ trêu thay lắm luật lệ rườm rà
Nuôi “bạo chúa, gian thần” thêm tuổi thọ.
Lại lấn lướt, giặc Tàu bắt: “Buông bỏ!”
Nhắc nhở nhau mỗi móc méo thăm dò
Chúng vòng vo, cặp kế cận, mần mò
Mắt cú vọ, lửa lóe lên dòm ngó.
Chuyên cung cấp, theo thập thò, xin xỏ
Hớn hở hoài, mắt rực đỏ Việt gian
Giặc đổ quân đã đầy đặn nơi cần
Trong tình trạng nắm đầu Trung Ương Đảng.
Theo trình tự: Việt gian nuôi nội gián.
Bao quân đoàn nhan nhản Hán tràn lan,
Giặc dềnh dàng: dân dẹp khá khó khăn
Không cứng rắn cứu dân là bại trận!
Ý Nga*25.8.2017
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CHỜ GÌ KHÔNG
LẬT CỘNG MAU?
*
Trích tuyển tập DẸP CHO RỒI

*

Dầu thô ngoài biển vừa khoan
Bảy phần ngân sách, ba phần chia nhau
Chóp bu đút túi làm giàu
Ba mươi sáu tỷ xanh màu Mỹ kim*.
Đảng viên có lợi thì tìm
Tên nào ăn ít, im lìm dễ chi
Triệu tên dính triệu vết tỳ
Ngọn ngành đấu đá: rứa, ri, mô, tề…
Ngoài chiêu ăn cắp, làm hề
Hại dân, bán Nước, còn nghề mỵ dân
(Bán dân, hại nước mấy lần,
Lần nào cũng chết vô ngần dân oan).
Bây giờ bế tắc hoàn toàn
Nếu không lật đổ, lạc quan chờ gì?
Ý Nga*25.8.2017
*Trịnh Xuân Thanh: chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công Ty Dầu Khí
đã khai ra chuyện này, sau khi trốn sang được Âu châu.

-5-

-6-

SANG ĐỨC BẮT NGƯỜI*
MÀ SAO ĐỂ GIẶC TRÀN NHÀ?
*

Trích tuyển tập CHỊ EM ƠI!
*

Dân lo, cầu cứu khắp nơi
Đảng đâu, bỏ mặc? Ăn chơi đủ trò!
Dân cầu ai cứu? Hét hò.
Đảng khoe: -Xây lắm tượng to bác Hồ”
(Xác người nằm đó héo khô
Hành dân tốn kém điên rồ, lợi chi?).
*
Phe này, bè nọ thị uy
Thanh trừng, bắt cóc, biên thùy ai lo?
Ba miền đói rách, ốm o
Ấm no biến mất, tự do đâu rồi?
*
Hướng về Đất Mẹ xa xôi
Sông, hồ, núi, biển: giặc ngồi chóp bu
Lăm le thanh toán… nội thù
Ngoại nhân chiếm đóng thù lù Bắc, Nam.
Chống… nhau: tham nhũng, thủng, nham
Sức đâu chống giặc ngoại xâm giữ Nhà?
Dân ta ơi! Chớ lơ là!
Việt gian bán Nước! Lo mà lật ngay!
*
Giành ăn, giữ ghế lung lay
Tên nào giữ Nước, với tay đếm tiền?
*
Không riêng người Đức nổi điên*
Dân điên bao triệu? Triền miên bao đời?
Vùng lên Anh Chị Em ơi!
Kẻo không mất Nước, dân thời chạy đâu?
Ý Nga*25.8.2017
*Đảng sai tình báo VC sang Đức bắt cóc Trịnh Xuân Thanh,
chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công Ty Dầu Khí đem về nước
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“THƠ"
Nguyễn văn Thành hòa âm và trình bày
http://www.danchuca.org/128kbps/Tho.mp3 (hi-speed)

-8-

NGHE LÍNH TÂM SỰ
*
Trích tuyển tập ĐEM THƠ HƠ LỬA
*

Mời trà tâm sự, lời ra:
“Nỗi buồn đứt ruột, kêu ca nỗi gì?
Trả xong đủ nợ nam nhi
Tuổi già, chiến sĩ làm chi bây giờ?
Quê Nhà xa lắc, xa lơ
Lưng còng, tay yếu, mắt mờ rồi em,
Bóng đời đã sắp nhá nhem
Thương Quê, tấc dạ rối rem, ai tường?
Văn chương, báo chí “chiến trường”
Thi văn ra trận chớ nhường Việt gian
(Việt gian, Việt Cộng vầy đàn
Viết gì cũng nhớ gian nan dân mình).
Chúng anh đã hiểu tử sinh
Kẻ thù, chiến hữu, đồng minh thế nào
Những lời ra rả rêu rao
Dựng tuồng sân khấu ồn ào, chớ tin!”
Ý Nga*25.8.2017
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DÂN LUẬN TỘI ĐẢNG
*

Trích tuyển tập DẸP CHO RỒI
*

Mấy mươi triệu, đâu ít ỏi
Gác biên giới? Phải giữ Nhà!
Muốn thái hòa phải vươn tới.
“Quan” lở lói? Dân nhận ra
Đảng nín khe? Thì dân nói!
Ý Nga*25.8.2017

VIỆT CỘNG RỬA TIỀN
*
Trích tuyển tập PHẢI DẸP SẠCH VIỆT GIAN!
*
Sang ăn học? Chỉ ăn chơi con cán,
Chúng chẳng cần chuyện cắm cúi học hành,
Tiền tràn trề, được cung cấp nhiều, nhanh
Định địa điểm, tìm thông tin, tẩu tán!
Ý Nga, 5.3.2019
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ĐÂU CÓ?
*

Trích tuyển tập DẸP CHO RỒI
*

Đảng “mình” đâu có giết ai,
Đâu ai bị chết phô ngoài máu me
Tài cao đảng phủ màu mè:
“Tù nhân tự tử giật le dây thừng!”
Đảng “mình” đâu có trị, trừng
Nhân quyền, dân chủ? Lừng khừng chết ngay!
Đảng “mình” đâu có ra tay
Chỉ thuê du đảng vẽ, bày công an
“Côn” an: cổng cản, còng càn
“Côn” an cõng đảng, đời tàn dân ta.
Ý Nga*4.8.2017
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CHÁU NGOAN CỦA AI?
*

Trích tuyển tập DẸP CHO RỒI
*

Bánh to kỷ lục đem khoe
“Cháu ngoan” đứng ngẩn tò te mà thèm
Em nào bụng cũng đói mèm
Đói ăn, khát uống, lấm lem, ăn… mày.
Bánh to cúng kiếng giữa ngày
Đảng dâng “mẹ bác” *, trưng bày rình rang
“Cháu ngoan” còn sống, ai màng?
Đầu trần đội nắng chang chang, khoe gì?
Ý Nga*21.7.2017
*Mẹ “Bác”: Mẹ của Hồ Chí minh
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ĐỪNG BỎ TÔI MỘT MÌNH
*

-Viết thay một Người Lính Cộng Hòa trong nước
-Thành kính tri ân: tất cả các QUÂN, BINH CHỦNG;
toàn thể QUÂN, DÂN, CÁN, CHÍNH và
LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT VIỆT NAM CỘNG HÒA
đã và đang chiến đấu cho một VIỆT NAM KHÔNG CỘNG SẢN.
*

Trích tuyển tập: TRI ƠN CHIẾN SĨ VNCH
*

Là người lính Cộng Hòa chưa buông súng
Đêm nhớ rừng, ngày chiến đấu không ngưng
Dù còng lưng, sức chịu đựng chưa dừng
Vẫn giử Lửa phừng phừng nuôi lý tưởng.
*
Tôi vẫn là người lính,
Khi dân còn điêu linh,
Không phản suy, phù thịnh.
Đừng bỏ tôi một mình!
Hãy nêu cao sĩ khí,
Cùng phấn đấu với tôi,
Ngăn chận cơn Hồng Thủy:
Kên Kên Đỏ rỉa mồi.
Bao khoa bảng, học vị
Cùng một bè, lắm ngôi;
Tung phi tiêu, ám khí
Bắn vào chính dân rồi!
Hãy cùng tìm lối thoát
Giải bài toán Uất Hờn!
Xin Bạn chớ lạnh nhạt!
Đừng bỏ tôi cô đơn!
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Đất còn chi để hưởng?
Đảng chường mặt tráo trâng
Việt gian ăn chơi mãi
Dân còn gì để dâng?
Hỡi anh hùng đồng chủng
Việt Nam là của chung
Cha Ông dày công dựng
Đâu rách nát bần cùng!
Giặc tràn vào hà hiếp
Thật tội nghiệp người dân!
Không có quân ứng tiếp
Tôi chỉ là cô quân.
Xin đừng trốn chạy nữa
Máu chảy ruột sẽ mềm!
Vận Nước đà nghiêng ngửa
Tình riêng sao ấm êm?
Vì quốc gia, dân tộc
Phải dẹp hết vô thần!
Đừng bỏ tôi cô độc
Một người lính cô thân,
Chưa đầu hàng, chưa cựu!
Ý Nga*9.6.2017
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GIỜ NÀY CÒN
THIÊN TẢ?
*

Trích tuyển tập DẸP CHO RỒI!
*

Hết đôi co lại giải thích
Sợ gì, thường trực bất an?
Tại sao “chị, anh” căng thẳng
Trong khi em út an nhàn?
Chỉ huy lộn xộn, bát nháo
Ai điên mà theo phục tùng?
Nội bộ khuấy cho xào xáo
Làm sao nên được chuyện chung?
Ba xạo làm sao hoàn hảo?
Xưng “tao”, xưng “chị”, “anh hùng”
Mà làm chẳng ra gì ráo
Thơ thêm “K”, biếm người “khùng”:
Thôi nhen! Xin đừng dạy bảo!
Ý Nga*9.6.2017

CON CÁI ĐẠI GIA
*

Trích tuyển tập DẸP CHO RỒI
*

Áo quần cũn cỡn khoe da
Tay chân xâm rắn, khoe ra dài ngoằng
Nghe gì cũng cãi kiêu căng
Hung hăng, sát khí đằng đằng dọa ai?
Ý Nga*21.7.2017

- 18 -

- 19 -

TƯỚNG, TÁ VIỆT CỘNG
ĐANG LÀM GÌ?
*
Trích tuyển tập DẸP CHO RỒI
*

“Dân” Tàu “nhập cảnh” Quảng Ninh
Rồi đi đâu nữa? Dân mình có hay?
Tràn qua Móng Cái mỗi ngày
Đủ chưa? Mấy triệu? Thưa, dày võ trang?
Bao nhiêu tình báo sẵn sàng?
Bao quân xâm lược xênh xang ba miền?
*
Cầm quân: “tướng, tá” ngủ yên
Trốn trong địa đạo tam biên, tứ vùng?
Chưa chi liệt… sĩ “anh hùng”?*
Hay đang chuẩn bị bổ sung phe Tàu?
Tụm nhau nhậu nhẹt tào lao,
Kẻ thù thư thả tiến vào Việt Nam!
*
Thanh niên tài giỏi hãy làm:
Hỏi cho ra lẽ “đuôi sam” vào Nhà.
Chớ chờ xuất hiện quân xa,
Súng đâu đánh sáp lá cà Nghĩa Quân?
Địch quân vũ khí tối tân
Thí quân, Hán vốn bất nhân rợn người.
*
Đảng đà răm rắp tuân lời
Dân không vùng dậy? Muôn đời Hán nô.
Ý Nga*2.6.2017
*VC lúc nào cũng khoe khoang: quân dân ta toàn anh hùng, liệt sĩ
*Các vùng chiến thuật: I, II, III & IV
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ĐI HÀNG HAI
*

Trích tuyển tập DẸP CHO RỒI
*

Háo danh bị dụ ngọt bùi
Tham lam nghe dỗ, thụt lui về hàng:
Chậm ông, bà cũng trễ tràng
Cạn bùa hộ mạng, kiệt vàng, thiệt thân.
Đảng không hề thiết! Ai cần?
Dọn xong đảng dẹp! Lần khân, chết liền!
Bát to đảng xúc lắm tiền,
Giữ chi chén nhỏ luân phiên cưng chiều?
Thôn này quen chặt đã nhiều,
Xã kia thích đốn mới liều lĩnh hơn,
Ô này gió lớn vải lờn,
Dù kia nan yếu lơn tơn: ướt nhèm.
Quận, phường bóc; đã thỏa thèm,
Tỉnh, thành trấn lột; anh em nỗi gì?
Hao hơi bà chửi li bì
Ông hao tốn sức, kiên trì rủa ai?
Thôi! “Về” chăm sóc hình hài
Ăn năn hối cải, một mai trả thù.
Ác chưa đui, độc chửa mù
Ham trăm, thích vạn: Cửa Tù mở chưa?
Ý Nga*2.6.2017

- 22 -

Trình bày: NÚI NHỎ VŨNG TÀU?
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NGAO NGÁN
*
Trích tuyển tập CHỊ EM ƠI!
*

Họ kể lể thú ăn chơi trác táng
Không đâu xa mà trên chính Quê mình
Những đứa con toàn phụ nghĩa, bạc tình
Cười khinh khỉnh trương bụng phình bệnh hoạn.
Ý Nga*31.5.2017
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HẾT TRẺ RỒI EM!
Già chớm vừa lộ diện,
Mới chỉ là khởi đầu,
Còn ngổn ngang lắm chuyện,
Anh lo gì đâu đâu.
-Bệnh bò ra như kiến:
Đường, muối, mỡ cùng… dư!
Cao niên thì sức… thấp
Gan, tim bớt hiền từ.
Gỗ lâu ngày cũng mục,
Người trường tồn được ư?
Không gì được thường trụ
Sao bất biến mây mù?
Chuyện biếng ăn, khó ngủ
Đâu cần khóc hu hu.
Cứ thể thao đầy đủ
Bệnh đội mũ ngao du
Giả vờ ngây thơ… cụ:
Đừng nghĩ về tuổi thu!
Ai bảo không còn trẻ?
Sức chẻ đá, phá tù!
Tình dân còn ấp ủ,
Đất nước đầy giặc thù
Phải thay ngôi đổi chủ
Lật trang sử tháng Tư!
Ý Nga*9.6.2017
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HỌ CHẲNG ĐAU CÙNG DÂN!
*

Trích tuyển tập DẸP CHO RỒI
*

Chưa vào cuộc, tim ai chưa uất hận,
Chuông chùa ngân sao nổi giận đọt bần?
No nê thân, ai xin oản thánh thần?
Dân cùng quẩn với vô ngần đau khổ!
Ý Nga*2.6.2017

AI?
*
Trích tuyển tập THƯA CHỊ

*
Giặc tràn Nhà, hung hăng,
Dân ngậm cay, nuốt đắng
Đảng phản tặc nhập nhằng
Ai đánh cho tan xác?
Ai đạo đức, tài năng
Không yếu hèn, yên lặng?
Ai sẽ là hải đăng
Soi biển Nhà bừng sáng?
Ý Nga, 7.4.2019
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EM TIẾN XUỐNG, ANH TIẾN QUA!
*
KIỀU của NGUYỄN DU:
“Khuôn thiêng dù phụ tấc thành
Cũng liều bỏ quá xuân xanh một đời”

Lệnh đã rõ phải từng phần kiều vận:
-Nguyễn Tất Thành liều bỏ, chẳng thành thân
Phụ tấc thành* không cưới vợ, nợ nần
Lắm “hộ lý” tất thành “Chí Vĩ Đại”?
Bọn tư bản khôi hài “giãy chết”… mãi
Bơ thừa, sữa cặn nuôi được mấy ai?”
*
Đảng hô biến: “sỏi đá thành cơm” nhai?
Răng gãy sạch, hết anh hùng Ái Quốc!

-Bọn phản động giữ làm chi tổ quốc?
Rõ “Việt kiều” và Việt Cộng khác xa!
Đảng nhốt vào, chúng chỉ muốn thả ra.
Bầy cháu đảng? Một đời không phản trắc!

Bọn nổi loạn bày rườm rà? Chết chắc!
Mơ chuyện xa hóa hão*, quên đảng gần
Ai hữu thần phải quyết liệt ngáng chân
Không cản lối, kết thân là ngớ ngẩn!
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Vài ngàn tỷ “xây tượng đài tiêu chuẩn”
Túng quẫn* gì mà thiên hạ kêu ca?
Quá xuân xanh, “hộ lý bác” đầy Nhà
Ruột “bác” rổng?* Đảng ta mới khấm khá!
*
Chủ, tớ tiến! Tiến lên hầu “Người Lạ”!
Thêm một sao, cờ đỏ thêm gian tà
Mình chết hết thì còn lại “Người Ta”
Đảng tiến… xuống, Hán tiến… qua: ngả giá!

Hán trí trá. Đảng Việt ta? Hèn hạ!
Nhà ngửa nghiêng vì đất lấn Láng Giềng
Giải pháp chung: dâng hiến căn Nhà riêng!
Chưa lộ diện Việt gian, Cơn Quốc Biến?

Mai Nước biến? Việt gian đi… “khiếu kiện”!
Hết nắm quyền, hết nhiều chuyện huyên thiên
Hết truyên truyền: “Tiến! Tiến…” mãi vạn niên
Rùa Vĩ Đại Trung Kiên Nòi Cộng Sản!

Ý Nga, 6.3.2018

*HÃO (dấu ngã): không được việc gì
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*THÀNH THÂN: lập gia đình
*TẤC THÀNH= tấc son, tấc riêng: để chỉ lòng người (TẤC = 1/10 của 1 thước)
*CHÍ = HỒ CHÍ MINH = NGUYỄN TẤT THÀNH = NGUYỄN ÁI QUỐC
*tất thành (không viết hoa): tất sẽ hoàn thành
*QUẪN (dấu ngã): túng bấn, bế tắc > QUANH QUẨN (dấu hỏi): loanh quanh 1 chỗ
*RUỘT RỔNG: bất cứ công trình xây cất nào của VC thì đảng viên và cán bộ cũng đều chấm mút được bằng cách rút ruột
*Người Lạ: Tàu Cộng [chữ của VC]
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TUYỂN VỢ CHO ĐẢNG
*
Trích tuyển tập DẸP CHO RỒI
*

“Chân dài”, phải biết tham nhũng miệt mài,
Càng dốt càng may, xứng tay cán bộ,
Càng gầy càng tốt, chẳng ai chê bai,
Miễn là tiếp sức rửa tiền thật giỏi!
Ý Nga, 14.2.2018
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“TIẾN LÊN! TOÀN THẮNG ẮT VỀ TA!”*
Vòng ngoài vệ sĩ, “berger” *
Vòng trong “bảo vệ” ngón nghề rất cao
Nhe răng ám khói thuốc lào
Mấy tên cán ngố ồn ào gắt gao;
Cộng Tàu xí xố, xí xào,
Chỉ huy, ra lệnh nhôn nhao cả Nhà.
Nhà Ta sao lắm “chú Ba”?
“Chú” ơi! “Bác” ngủ, ruột rà lấn sang
“Dì, cô, cậu, dượng, họ hàng,
Anh hùng, liệt sĩ…” huênh hoang đâu rồi?
Toàn nòi cộng sản “bề tôi”
Làm chi để “Chủ” lôi thôi, tơi bời?
Việt, Tàu cờ đỏ máu tươi
“Nhân dân làm chủ” sao người xanh xao?
Nằm chơi, mặt “bác” hồng hào
Cả Nhà “lao động”, tiền vào đi đâu?
Ăn chơi cán bộ đi… đầu;
Xếp hàng rồng rắn, dân rầu: -Tiến? Lui?
“Tiến lên” thua cả thụt lùi!
Sáng trưng tư bản. Tối thui Nhà Mình!
Ý Nga*28.5.2017
*“TIẾN LÊN! TOÀN THẮNG ẮT VỀ TA!” > Khẩu hiệu VC
*THEO *https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%B3_ch%C4%83n_c%E1%BB%ABu_%C4%90%E1%BB%A9c
BERGER: Chó chăn cừu của Đức, còn gọi là chó Alsace, (tiếng Đức: Deutscher Schäferhund) là một giống chó cỡ trung bình. Tại Việt Nam, giống
chó này được gọi là chó Berger, phiên âm từ tiếng Pháp berger cũng có nghĩa là chó chăn cừu, gia súc. Có sức mạnh, thông minh và tuân thủ
mệnh lệnh trong huấn luyện, chúng thường được dùng trong lực lượng cảnh sát và quân sự vì rất trung thành và có bản năng bảo vệ chủ.
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DÂN TÔI ĂN GÌ?
Củ, rau phun thuốc trừ sâu,
Trái cây phun thuốc kích thích,
Thịt tẩm hóa chất đủ màu,
Cá nhiễm kim loại hạng nặng…
Đảng làm gì biển nhiễm độc?
Tại sao cá chết trắng bờ?
Sống sao ngư dân thất nghiệp?
Mà trung Ương Đảng nhởn nhơ?
Sông ngòi, kinh rạch, cao nguyên
Giặc vào như ong, như kiến
Ba miền dân lành nổi điên
Đảng: bận say sưa, chưng diện!
Ý Nga, 6.6.2016
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GIẶC ĐẾN NHÀ.
*
Trích tuyển tập DẸP CHO RỒI
*

Nhớ Nước, trông trời nghiêng bóng xế,
Thương Nhà: giặc đến từng con đê.
Đảng rước, đoàn nghinh, ngu tập thể
Việt gian bán Nước thật chuyên nghề!

Ý Nga*2.6.2017

PHẢI VIẾT!
*
Trích tuyển tập CHỊ EM ƠI!

Che tai tránh tiếng động ngoài
Cái tâm cứ động, vọng hoài nghĩa ân!
Bao lần nhắm mắt tu thân
Làm ngơ chẳng đặng, thương dân vô cùng!
Lặng yên sao được? Thù chung!
Nên thơ cứ muốn đạp tung bạo quyền!
Ý Nga*2.6.2017
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Kính mời quý Độc Giả nghe nhạc ĐẤU TRANH phổ từ thơ Ý Nga:
MỞ MÀY, MỠ MẶT
http://www.danchuca.org/128kbps/MoMayMoMat.mp3 (hispeed)

trên trang nhà của DÂN CHỦ CA
http://www.danchuca.org/DanChuCaPhoTho.shtml
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MUỐN THỐNG TRỊ
TOÀN CẦU?
*
Trích tuyển tập BIẾM THI VÀ NÓI LÁI
*

Một con đường mới cơi món man rợ
“Con đường tơ lụa” tạo bức tường đơ
Ngang từ Bắc Kinh bò sang Anh quốc,
Dọc, lần mò bò tận Singapore.

Thủ lợi, tham tàn chính tên Tàu Cộng!
Độc tài muốn nắm kinh tế toàn cầu,
Tưởng đâu thế giới dễ dàng nuốt trộng,
Thả mồi nhử lớn, chắc lắm cần câu?

Bò ngang, bò dọc mộng làm bá chủ?

Ý Nga, 13.2.2018
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GIẬT MÌNH!
*

Trích tuyển tập EM HỌC SỬ
*

Kỳ hình: vẫy viếc, râu ria
Xâm mình quái trạng: đầm đìa máu rơi
Tóc tai xanh, đỏ rối bời
Trẻ con xúm gọi: Ma Trơi Giết Người!
*
Hóa ra từ ảnh “bác” cười
Cháu-không-ngoan nghịch, vẽ vời hù nhau.

Ý Nga, 6.2.2018
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ĐỎ TANH BIỂU NGỮ
Niềm đau chôn chặt, ủ ê
Tháng Tư Quốc Hận lại về nhắc nhau.

Bản đồ giặc dẫm nát nhàu
Quê hương đảng khuấy đục ngầu tang thương
Giăng bao khẩu hiệu đầy đường
Đỏ tanh biểu ngữ phô trương điều gì?

Bao trang sử nhục khắc ghi
Người đi xin nhớ lụy bi dân mình

Ý Nga, 9.4.2018
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Kính mời quý Độc Giả nghe nhạc ĐẤU TRANH phổ từ thơ Ý Nga
GIỮ LỬA ANH EM ƠI
http://www.danchuca.org/128kbps/GiuLuaAnhEmOi.wma
Sent: Wed, Apr 23, 2014 9:36 pm
trên trang nhà của DÂN CHỦ CA
http://www.danchuca.org/DanChuCaPhoTho.shtml
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HỎI NGƯỜI
*
Trích tuyển tập THUYỀN NHÂN

Tháng Tư người ăn chơi
Hỏi lòng có “hồ hởi”?
Chắc “bác” khen: -Tuyệt vời
Kẻ ăn mừng thắng lợi”?
Đảng trỏ nẻo nhàn du,
Người gật gù thích thú
Nước lắm địch, nhiều thù
Giặc đầy Nhà chưa đủ?
Điều gì đã gọi mời
Mà hồn người phơi phới?
Khi xưa người ra khơi
Vượt biển vì tư lợi?
Nhìn dân đói tả tơi
Trẻ thơ còi, rách rưới
Bao tiếng khóc xé trời
Đeo khăn tang tức tưởi.
Hơn bốn mươi năm rồi
Mà Việt Nam vẫn tối
Nước e sẽ mất thôi
Vui gì mà mở hội?
Ý Nga, 3.4.2019
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"CHIẾN SĨ" HÓA
THÀNH LIỆT SĨ!
*
Trích tuyển tập CỘNG NÀO CŨNG ĐỎ
*

Cán bộ không nhận hối lộ
Chuyện chi cũng nhận phong bì
Chủ nghĩa xã hội thật ngộ
Ăn no: Liệt Sĩ bong, phì!

Ý Nga, 21.12.2017
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AI MUỐN PHÒ CỘNG?
Phương ngữ:
“Cóc chết bao thuở ếch sầu
Ễnh ương lớn tiếng, nhái bầu dựa hơi”

Bị đày đọa khổ sai trong lao động
Cộng trả thù tàn bạo lính miền Nam
Chữ nhân quyền bị tước đoạt nhiều năm
Ai đói khát, vượt tù chưa chết bệnh?

Thì bị giết dã man theo mệnh lệnh!
Thả ai về, gia cảnh đều tang thương:
Đảng cướp nhà, con không được đến trường
Toàn từ Bắc tưng bừng "vào vơ vét".

Dân? Vượt biển, vượt biên, thà liều chết
Tìm tự do, giá phải trả cam go
Người chết rừng, chết biển… đầy rủi ro
Gì cũng bỏ! Quyết không phò cộng sản!

Ý Nga
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SỐNG DAI NHAI… NGƯỜI
*
Kính tặng toàn thể QUÂN, DÂN, CÁN, CHÍNH và
LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT VIỆT NAM CỘNG HÒA
đã lâm vào cảnh tù tội vì bảo vệ tự do cho miền Nam VN.
*
Trích tuyển tập TRI ƠN CHIẾN SĨ VNCH

VÀO THƠ:
Theo truyện “Con Bò” của Thảo Trường:
“1 trại tù ngoài Bắc có 16 công an đã
bắt 12 người lính VNCH phải chăn 400 con bò”
*

12 người Lính giữ bò
Công an: 16, bo bo giữ… người*
Tù Binh mặc sức mà cười
Bò no nê cỏ, ngắm trời đất chơi.
Đói meo, người Lính được mời
Ngắm bò ăn cỏ, tạm thời no… lây
400 nhai cỏ suốt ngày
Răng người đỡ mỏi! Trông hay quá chừng!
Tay không vác súng? Nhẹ lưng!
Mình không, trùng trục? Càng mừng chiến y!
*
Cai tù? Cũng đói… hạng nhì
Canh bò, giữ… Lính, hưởng gì? Đói, no?
*
Vợ tù nhân? Triệu mối lo:
Đổi đời cũng lắm tối mò tràn lan
Một nền thống trị dã man
Người như súc vật, đảng đoàn ác nhân
Oằn vai lắm nỗi tảo tần
Vượt bao khốn khó phận dân “ngoài lề”.
*
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Trong lề? Nàng quản giáo tê
Toàn nhai bánh vẽ tứ bề, mỏi răng!
*
“Nàng” bò sung sướng nhất chăng?
Bò dân, bò đảng cũng rằng… thịt thôi!
Chàng này, nàng nọ bao đôi
Khổ theo cả nước rã rời: Cộng vô!
*
Chỉ riêng đảng của nô Hồ
Là "vơ vét vội" và vồ nhám tay
Bạt vàng dát vách, khảm ngai
Chàng, nàng của đảng sống dai, nhai… người!
Ý Nga*6.10.2017
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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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Ý NGA CÁM ƠN
*

Trích tuyển tập THƯA CHỊ
*

Cám ơn Độc Giả xa gần
Chuyển giùm ngọn Lửa gói vần bi ai
Đoạn đường Ngược Gió rất dài
Tri ân, trợ lực: miệt mài bấy lâu.
Lời thơ vụng dại vài câu
Nhưng lòng gói ý lớn, cầu tự do
Đêm đen một đuốc lần mò
Mừng thay Độc Giả giúp cho Lửa chuyền!
Cám ơn Nhạc Sĩ cùng thuyền:
Đem thơ chắp cánh bay xuyên khắp trời
Lửa chuyền, Lửa giữ, Lửa khơi
Thương dân, yêu nước sáng ngời chính tâm!
Cám ơn đóng góp âm thầm
Tràn trề khích lệ, sâu thâm nghĩa tình.
Chúc cho tất cả chúng mình
Đi chung đến cuối hành trình cùng nhau,
Đấu tranh phân biệt vàng thau
Cờ vàng, chính nghĩa: trước sau một lòng!
Ý Nga, 10.2.2018
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LỆNH ĐẢNG
*
Trích tuyển tập PHẢI DẸP SẠCH VIỆT GIAN!
*

Mấy thằng này qua bên kia!
Nằm vùng nghiên cứu trận địa
Ở yên đó! Chết không lìa!
Hù dọa kẻ yếu bóng vía.
Những thằng kia qua bên này!
Ở đây! Sai gì, làm nấy!
Đảng sai đánh, chớ nương tay!
Giết hết tên nào vùng dậy!
Nhớ kiêng Người “Lạ”, Người Ngoài
Khoanh tay! Không ai được cãi!
Mặc họ “diệu võ, dương oai”
Bán nước càng sớm càng hay!

Ý Nga, 9.2.2018
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BẠN CÓ THẤY?
*
Trích tuyển tập ĐƯỜNG VỀ QUÊ HƯƠNG

*
Những đứa trẻ không nhà, ngủ đường phố
Cả gia tài chỉ một xấp giấy cong
Giấy không dày sao đủ ấm mùa đông?
Bạn có thấy những cháu, con như thế?
Ai ru khẻ ở bờ tre hỡi bé,
Cháu bụi đời, có được đất vuốt ve?
Đâu bạn bè quàng khăn đỏ xun xoe,
Mà lặng lẽ mót mụt măng gặm thế?
*
Bạn có thấy đảng viên diện đáo để
Nhà tứ bề, xe sáng chóe đem khoe,
Luôn ti toe những mới mẽ đỏ lòe
Hỏi cán bộ, sao toàn giàu “tập thể”?
Ai ngạo nghễ, ai não nề “vô sản”?

Ý Nga, 5.3.2019
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NẮNG, SAO CÓ SÉT ÁI TÌNH?
*
Trích tuyển tập BẮT ĐỀN EM!
*

Nia, sề, mủng, thúng… em khoe:
-Giần, sàng xong đựng, đem lòe… nắng sân!
*
Chuyện xa em kể sao gần?
Lời em nghe tựa chuông ngân đầu làng
Xen trong thỏ thẻ dịu dàng
Em trao tiếng sét ngỡ ngàng tim tôi!

Á Nghi, 7.11.2017
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CÔ NHỎ HÀNG XÓM
Thương về những cháu phải đi lao nô nuôi đảng
Trích tuyển tập TÌNH SẦU

Bỗng dưng quen thuộc quá chừng
Tự nhiên xao xuyến. Người Dưng ơi… à…
*
Trở nên thân thiết rồi a?
Khi không mà nhớ sen ngà nhà anh,
Nhớ chùm khói bếp mái tranh,
Nhớ tay anh tặng hoa chanh cài đầu,
Nhớ lây sang cả nhịp cầu
Đứng nhìn bầy trẻ chăn trâu nô đùa.
Nhớ rau xanh ngát càng cua,
Nhớ men chua trái đầu mùa anh cho,
Đêm nào đuổi muỗi vo vo
Sáng ra chim hót líu lo lắm bài…
Nhớ nhiều nhưng chẳng nhớ… Ai
Ai đang trồng trọt ngô, khoai chốn nào?
Hay đang vun mấy liếp rau,
Rồi ra đứng dưới hàng cau mơ… trầu?
Mù u Ai vớt làm dầu
Chong đèn nhớ Nhỏ Đi Lâu Không Về?
Ở đây không phải nhà quê
Em làm tôi tớ, bị chê suốt ngày
Tấm thân nhi nữ đi đày
Nuôi Cha, Mẹ, đảng đắng cay vô vàn!
Á Nghi, 7.11.2017
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NHỚ GÌ?
Tặng những ngưòi đang góp sức cho Đại Cuộc
Trích tuyển tập TRÔNG MÒN CON MẮT!

Trăng đêm tròn tự trên cao
Ánh vàng rớt xuống bờ rào
Sao không có anh cùng ngắm?
Chỉ em một mình lao đao!
Trăng buông ánh sáng ngọt ngào
Nhớ người, ôi nhớ làm sao!
Ngọn gió lạc đường vào mắt
Biến thành trận mưa, ôi chao!
Sáng trăng sao mưa lạ tề?
Có phải em nhớ Người Về
Bôn ba cho tròn bổn phận
Để con cháu mai không chê?
Anh ơi trăng rằm tháng Sáu
Hòa bình đã về hay chưa,
Hay vẫn tháng Tư, trăng máu
Đỏ cờ, ngộp sắc đã thừa?
Ý Nga, 13.6.2003
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5 THÁNG NĂM
*
Tặng anh chị Minh ngày gặp lại
*

Trích tuyển tập THÌ THẦM

*
Thuyền nằm nhớ sóng xa xăm
Tháng Năm ra biển ghé thăm Bến Tình
Tháng Năm thuyền được hồi sinh
Hai người khờ dại thưa trình đại dương.

Hương tình mời gọi lên đường
Họ lần theo hướng tuyệt hương, gió lành
Trời trong, gió mát, trăng thanh
Lắng nghe nhịp đập chân thành của nhau
Thuyền vui sóng trước, sóng sau
Biển xanh lấp lánh muôn màu yêu thương.
*
Rồi bao mùa tuyết, gió, sương
Thuyền nằm nhớ sóng, thê lương, mục, buồn
Thương người lệ mặn hoài tuôn,
Xót người đuổi bắt Chuồn Chuồn đảo hoang.
- 68 -

*
Thời gian vẫn nhịp nhẹ nhàng
Không gian vẫn đọng rộn ràng năm xưa:
Ra sông, gió đẩy, nước đưa
Ra khơi họ hứa dây dưa suốt đời.
*
Tại sao để nắng phai lời?
Tại sao họ để gió trời thổi bay?
Người hoài nuốt đắng, ngậm cay
Kẻ hoài thay đổi, ai bày thủy chung?
Vậy mà họ cứ ung dung
Mai rồi họ sẽ trùng phùng? Xin thưa:

Mai rồi họ sẽ dễ ưa
Sẽ rồi yêu mãi, chẳng chừa chi ra
Thương nhau, trao những thật thà
Cùng thuyền rong ruổi tuổi già rong chơi.

Á Nghi**27.5.2016
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BỆNH
*

Trích tuyển tập KHAM NHẪN
*

Bệnh-sắp-phát mỗi ngày ngừa một chút,
Bệnh-đã-rồi mỗi sáng tối mấy viên
Nhớ cử kiêng, bệnh-chưa-phát chớ điền
Để đạt được sự kiện toàn sức khỏe!

Phế, can, thận, tâm, tỳ… giữ cho trẻ
Mặn, cay, chua, đắng, ngọt… cân bằng nè!
Trắng, xanh, đỏ, đen, vàng… ăn đủ nghe,
Thủy, hỏa, thổ, mộc, kim đều đối ứng!

Không hề dễ giữ cân bằng, tương xứng
Ớt, sả, gừng, hành, tỏi…. bếp phải cưng,
Mỡ màng, mặn, ngọt: em nhớ dè chừng,
Vạn sự vật xấu, phừng phừng hậu chứng.

Ý Nga, 13.2.2018
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BÀI HỌC CỦA BA
*

Trích tuyển tập CHÂN NHƯ
*

Ngực trần anh khoe bắp thịt,
Khoe thêm “chuột” chạy kênh kênh*
Lại còn lượn lờ xuống, lên
Vi phạm thuần phong mỹ tục.
Ba cười: “Chuột mèo lúc nhúc
Lại đây ba thử chút tài
Xem con võ thuật hơn ai?”
Bắt đầu thế đá thẳng, xéo
Tuổi già mà sao chân dẻo?
Đấm, xoáy, vật, đỡ… anh theo
Bị Ba đá hậu ngoằn ngoèo,
Đấm móc, còn giật cùi chỏ.
Anh cố đá ngang, nguậy ngọ
Té qua, ngã xuống, trườn, bò…
Ba lên đầu gối thăm dò,
Là anh phản ứng loạng quạng.
Bồi thêm những đòn choáng váng
Bằng những cú đá liên hoàn,
Anh đỡ hết nỗi, miệng than:
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“Lâu quá con không tập luyện
Nên đã lục nghề quyền biến
Xin Ba tha tội hôm nay”
Ba dạy: “Phải luyện hàng ngày!
Ở trần trước mặt người lớn
Là vô phép, nhìn rất hỗn!
Ra đường chớ có lơn tơn.
Mình giỏi? Lắm kẻ giỏi hơn!
Huống chi là chưa điêu luyện!”
Ý Nga, 14.2.2018
*CHUỘT: khi gồng, tay sẽ trồi lên 2 bắp thịt cuồn cuộn săn, chắc
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CON BẮT CHƯỚC MÀ!
*
Trích tuyển tập NHỚ LẮM
*

Má hiền như trẻ nằm nôi
Làm con cứ phải không thôi nhịn nhường.

Dịu dàng, bên Nội mến thương
Nên con không thể ghét đường hôn nhân.

Má luôn giúp đỡ ai cần
Làm con cứ thích kết thân người nghèo
Nay già, Má bệnh, nhăn nheo
Con buồn, sao khỏe? Bệnh theo đúng rồi!

Ý Nga, 14.2.2018
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MẸ THƯƠNG ÔNG BÀ
*

Viết thay một người cháu của lính VNCH
*
Trích tuyển tập TRI ƠN CHIẾN SĨ VNCH
*

Mẹ đạp xe đi chợ:
“Mua hộp kim, về ngay!”
Nhưng mua thêm nhiều thứ
Nên ba lô quá đầy!
Chạy không kịp sắp xếp
Kem chảy, lạnh sống lưng
Muốn con mừng món lạnh
Đạp mãi, quyết không dừng
Về, cả ngày ơn ớn.
Bà kể chuyện, ông thêm:
“Xưa Việt Cộng tra tấn,
Nhốt anh trong xà lim
Nằm, ngồi đều buốt giá
Muỗi cắn nát cả da
Bụng đói càng thêm lạnh!
Bên cửa hở, gió lùa…”
Thế rồi Mẹ lại khóc
Thương Ông tuổi về già
Bệnh khắp cùng lục phủ,
Ngũ tạng cũng rên la.
Ý Nga, 2.4.2019
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MÙA XUÂN DÂN TỘC
*
Ý Nga đọc tuyển tập HOA TIÊN #42

(Trích LỜI TỰA của tuyển tập viết chung với nhiều Văn Thi
Hữu: HOA TIÊN #43-2018)
*
Thật se lòng khi ngồi nhìn ráng chiều đỏ ối nơi góc chân trời mà đặt bút
viết về Mùa Xuân Dân Tộc!
Ngoài kia bóng hoàng hôn đang chìm dần từ từ trong sắc đỏ chói, gợi
nhớ đến lá cờ máu đã theo những bàn chân dép râu của người cộng sản
độc ác tiến vào miền Nam Việt Nam. Tiến tới đâu là “bóng đêm” tràn
ngập tới đó, đồng thời mang lại bao niềm đau khôn nguôi cho toàn dân.
Có hay không nhỉ một mùa xuân cho dân Việt kể từ tháng 4.1975? Hay
chỉ là những lời chúng ta tự nhắc với nhau:
“Hãy nhớ nhé anh lời thương thuở trước
Một ngày ta về quang phục quê hương”
(Thơ HOÀNG DUY QUỐC SƠN: “NHỚ QUÊ”, HOA TIÊN #42, trang
194)
Chúng tôi, những người cầm bút yêu tự do và chính nghĩa, tuy đã
kịp may mắn vượt được ra khỏi màu cờ đỏ tanh máu ấy, nhưng chưa
một ngày quên đồng bào còn ở lại, đang oằn oại vẫy vùng để có thể sinh
tồn nơi ấy. Như những người cứ thao thức trong màn đêm, một đêm đen
đã kéo dài gần 43 năm mà chưa thấy ánh Bình Minh ló dạng để đồng
bào được đón lại một mùa Xuân rực sắc Vàng của ánh Thái Dương.
Đâu đâu chúng tôi cũng chỉ toàn nghe những lời đồng bào than thở tím
cả ruột gan:
“Chúng tao đang sống cơm no, áo ấm, chúng mày vào đòi “giải
phóng”. Làm cho mọi người đói nghèo đi mà gọi là giải phóng đấy
hả?”
(Văn, TÔN NỮ MẶC GIAO: “CÔ BA CHÈ ĐẬU XANH”, HOA
TIÊN #42, trang 136).
“Đúng là tai trời, ách nước! Vận mệnh con người phải nổi trôi theo vận
mệnh chung”
(Văn, ĐỖ DUNG: “THEO DÒNG NƯỚC XOÁY”, HOA TIÊN #42,
trang 224)
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“Mấy độ Xuân sang càng tủi phận
Bao lần Tết đến thật buồn ghê!”
(Thơ HUYỀN CẦU-TRẦN MINH CHÂU: “PHẬN GIÀ NƠI ĐẤT
KHÁCH”, HOA TIÊN #42, trang 160).
Nàng xuân Việt của chúng ta hàng năm vẫn được nhắc đến nơi xứ
người, để đừng một ai quên đi sự thiếu thốn luôn làm chúng ta khắc
khoải:
“Thiếu em, trống vắng vòng tay
Xa em, ta nhặt đắm say gửi về”
(Thơ NGUYỄN LÊ: “TRAPÉANT KOR”, HOA TIÊN #42, trang 73)
Biết bây giờ nàng Xuân chốn xưa ra sao:
“Màu son bên ấy còn tươi?
Hay tràn thương tích trêu ngươi tháng ngày?
(Thơ VU SƠN: “LẦM LỠ”, HOA TIÊN #42, trang 140)
Đúng vậy! Kể từ dấu mốc thời gian 30.4.1975, cả nước đã đau đớn
khóc hận, dù:
“… Sông núi đã liền nhưng lòng người chưa thắt chặt,
Hận thù còn đông đặc chưa tan.
Hàng triệu người ra đi bỏ nước, xa làng,
Tìm tự do nơi xứ lạ.
Thây vùi biển cả,
Hải tặc hiếp dâm.
Nhục nhã, bà mẹ già đâm đầu xuống biển.
Trên con tàu ọp ẹp, cũ xì
Chất đầy người bỏ nước ra đi
Không may bỏ thây ngoài biển làm mồi cho cá.
Kẻ băng rừng, người lội suối,
Bất chấp rừng thiêng nước độc,
Cướp đường, đỉa vắt…
Đối mặt với tử thần
Nhưng bất cần
Miễn sao rời được quê hương cờ máu”

- 82 -

(Thơ SONG AN CHÂU: “NIỀM ĐAU QUÊ MẸ”, HOA TIÊN #42,
trang 65)
Phải xé lòng mà vượt qua những cái chết như thế để đi tìm sự sống sau
bao nhiêu mất mát tang thương, gia đình ly tán, mấy triệu người Việt
chúng ta đã khóc thầm:
“Quê hương ơi, đàn con Mẹ tan tác
Việt Nam đâu? Tôi mỏi mắt đi tìm…”
(Thơ MẶC KHÁCH: “SỬ TÌNH CA NỨC NỞ”, HOA TIÊN #42, trang
55)
Không biết bao nhiêu người lính VNCH oai hùng khi xưa đã phải nằm
xuống trên quê người trong tức tưởi, vì chưa thể trở về với lá cờ Vàng
Chính Nghĩa mà họ đã hy sinh xương máu để giữ gìn lãnh thổ? Có bao
nhiêu con cháu của họ phải đưa tiễn người thân ra nghĩa trang xứ người
trong ngậm ngùi:
“Tiễn Ba đi, trời u sầu nhỏ giọt
Mây cũng buồn theo gió phủ màu tang”
(Thơ BÍCH LAN: “BỐN CHÍN NGÀY CỦA BA”, HOA TIÊN #42,
trang 79)
Người ra đi thì cô đơn là thế! Người còn lưu lạc bốn phương trời thì cố
giữ tình huynh đệ chí binh đoàn kết, giữ chặt nhau qua những tập thể
chung của những Quân, Binh Chủng.v.v… mà họ đã từng phục vụ cho
dân và vì dân. Hàng năm, ai còn mạnh khỏe cũng đều cố gắng vượt
đường xa tìm đến với nhau:
“Chiến chinh ặp đến chia hai ngả
Gặp lại chừ đây tuổi đã già”
(Thơ DUY AN ĐÔNG: “CHUYẾN THĂM HOA THỊNH ĐỐN”, HOA
TIÊN #42, trang 172)
Và đâu đâu cũng nghe nỗi niềm u hoài của người ở lại:
“Chờ anh, môi đón nụ cười
Ngày xuân mong đợi: xa xôi anh về”
(Thơ KIM HƯƠNG: “CHỜ ANH”, HOA TIÊN #42, trang 218)
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Ôi quê hương với những ngọn gió đồng thơm mùi rơm, rạ mộc mạc đâu
rồi mà chỉ toàn những mùi hóa chất độc hại? Ngút trời xa chỉ thấy bao
người mẹ già ngồi chờ tin tức đàn con cái từ phương xa lưu xứ:
“Nửa muốn hỏi người, tan nửa ý
Nửa mùa xuân đến, nửa trăng rơi”
(Thơ “SONG LINH: “NỬA”, HOA TIÊN #42, trang 212)
Những buổi chiều chờ Xuân ở đây, dù được êm ái thế nào, dù sung túc
hưởng tự do, no ấm ra sao thì lòng ai thương dân cũng cứ mang mang
dạ sầu khi hướng về cội nguồn:
“Còn đây giọt nặng mưa tuôn
Ta đi tìm lại cội nguồn đời ta”
(Thơ NGŨ LANG: “TÌM LẠI CỘI NGUỒN”, HOA TIÊN #42, trang
168)
Nỗi sầu bất tận ấy chỉ vơi đi khi chúng tôi đem được niềm u uất vào văn
chương, với chút hy vọng mỏng manh là độc giả sẽ lưu lại hậu thế nỗi
niềm của người ra đi:
“Hồn nơi cố quốc, thân đất khách
Trằn trọc năm canh chuyện nước non”
(Thơ HOÀNG QUÂN: “ĐỐT LÊN ĐỐM LỬA”, HOA TIÊN #42, trang
150)
Thế nhưng sầu cứ vơi lại đầy và thơ văn cứ ước ao hoài sẽ có một ngày
vui cho đất nước, một ngày Xuân bừng sáng rực trời Đông:
“Ta sẽ có những mùa Xuân hoan hỷ
Nước Việt Nam ... xán lạn đất phương Đông”
(Thơ HOÀNG DŨNG: “HÙNG SỬ VIỆT NAM”, HOA TIÊN #42, trang
204)
Nhờ giữ vững lập trường Quốc Gia nên chúng tôi luôn giữ hướng sáng
tác sao cho có thể đem lại niềm ấm áp cho những ai luôn hướng về Đất
Tổ, để chia sẻ phần nào nỗi đau bất tận của dân mình. Thật mừng khi
chúng tôi không là một tập hợp những văn chương toàn kêu gọi vui
chơi, chè chén mà là những dàn trải tâm tư mang nặng cả một tấm lòng
hướng Việt:
“Xót dạ quê hương tràn uất hận
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Đau Lòng đất nước lắm tang thương”
(Thơ HOÀI NAM: “ĐỌAN TRƯỜNG THA HƯƠNG ”, HOA TIÊN
#42, trang 105)
Lúc nào chúng tôi cũng khích lệ văn chương chống Cộng, chống lại
mọi sự độc tài, đảng trị dã man của người cộng sản, nhất là cộng sản
VN, cũng hy vọng mỗi ngày các sáng tác càng mỗi thêm khởi sắc, với
niềm hoài vọng nhỏ nhoi rằng mọi tác phẩm in ra đều luôn sắc bén.
Dù nam hay nữ, dù trung niên hay lão niên, kính mong tất cả Anh Chị
Em sẽ mài bút như mài gươm để tiếp tục một cuộc chiến đấu đòi lại tự
do cho Quê Mẹ:
“Cuộc chiến này không bao giờ ngừng nghỉ
Đến khi nào bọn Cộng phỉ rả tan!”
(Thơ HOA THÔNG: “CÙNG CHIẾN ĐẤU ĐẾN CÙNG ”, HOA TIÊN
#42, trang 112)
Bao nhiêu ngọn Lửa Lung Linh đã được thắp lên từ tứ hướng cùng với
bao nhiêu công sức đã giữ gìn:
“Lưu vong tứ hải giai huynh đệ
Tình nghĩa thân thương mãi rạng ngời”
(Thơ HOÀI VIỆT: “KỶ NIỆM 20 NĂM HOA TIÊN…, HOA TIÊN #42,
trang 4)
Ước mong Lửa lại sẽ được thế hệ trung niên tiếp nối giữ mãi sáng
ngời và cứ thế, các Em trẻ sẽ chuyền Lửa, giữ Lửa và đem Lửa về
giữa lòng dân tộc, để đời đời nhắc nhở cháu con biết yêu Nước và
giữ Nước, trong tinh thần giữ gìn văn hóa, như giữ một viên ngọc
quý đã được mài dũa qua bao cơn sóng gió trên bước đường tha
hương:
“Ngả nghiêng một chút bên ngoài
Bên trong ngọc đá ai mài được đâu”
(Thơ DƯƠNG HOÀI LINH: “MÙA THU LẠI ĐẾN”, HOA TIÊN #42,
trang 117)
Không biết quý Thi hữu lão thành đang bước vào tuổi 80 hiện nay, ai
còn viết, ai còn đọc và ai sẽ còn cố vấn cho thế hệ sau đi tiếp bằng
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những bước thật chững chạc về lập trường, quyết không để bọn Việt
gian trà trộn vào? Để một khi buông xuôi tất cả thì còn:
“Mai kia lúc bỏ lên trời
Ôm cây thánh giá nhớ thời làm thơ”
(Thơ NGUYỄN PHÚ LONG: “NHỚ MỘT NGƯỜI”, HOA TIÊN #42,
trang 18)
Rồi những Bạn Trẻ hôm nay sẽ thay thế chúng ta nhắc nhở thế hệ kế
thừa đừng bao giờ ăn mừng hay kỷ niệm ngày Quốc Hận mà phải có
bổn phận tưởng niệm hàng năm ngày đại tang của dân tộc. Những văn,
thi, nhạc, họa sĩ trẻ ấy sẽ tiếp nối chúng ta mà ghi khắc tội ác của Việt
Cộng:
“Ai đem từng giọt chứa chan
Phủ lên dân tộc Việt Nam ngậm hờn”
(Thơ NGỤY DŨNG: “BUỒN THÁNG TƯ”, HOA TIÊN #42, trang
175)
Nếu chúng ta noi gương sáng thì các Bạn trẻ rồi sẽ đặt câu hỏi và sáng
tác thật nhiều những dòng văn chương lên tiếng phản kháng mỗi khi:
“Thấy ai đánh mất nòi tông
Sao quên lịch sử con Rồng, cháu Tiên?”
(Thơ “MẶC HẬU: “ĐƯỜNG VỀ CỐ QUẬN ”, HOA TIÊN #42, trang
196)
Chúng ta không phải là “những thành phần cặn bả của xã hội” như Việt
Cộng tuyên truyền khi chưa cần ngoại tệ, ngược lại Cộng Đồng chúng
ta đã chứng minh rất rõ ràng:
“Trong số những người xốc xếch tả tơi tỵ nạn, có bao nhiêu con người
tài hoa”
(Văn, KIM ANH: “SUNGAI BESI A, MALAYSIA”, HOA TIÊN #42,
trang 45).
Mỗi tác giả đều mang một sắc thái riêng biệt, vì:
“Kỳ tài không phải riêng ai”
(Thơ NGUYỄN PHAN NGỌC AN: “HOÀNG ĐẾ NAPOLÉON”, HOA
TIÊN #42, trang 42)
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Đều đặn hàng năm, Ban Biên Tập của những tuyển tập in
chung (nhiều tác giả) vẫn có những Văn Thi hữu đã chịu biết bao thiệt
thòi và hy sinh trong âm thầm để lo mọi việc cho tuyển tập được phát
hành chu đáo và mang đến tay từng Cộng Tác Viên mà không một lời ta
thán. Sự nhẫn nại và kiên tâm của họ rất đáng để nhận về những phần
thưởng tinh thần quý giá mà họ đã chắt chiu thai nghén cho những đàn
con xinh xắn, giỏi giang của chúng ta. Có mấy ai trong chúng ta biết
trân trọng điều đó và dành cho họ những lời thơ thật đẹp? Riêng đối với
chúng tôi, họ chính là tiếng sáo gợi nhớ của những chú Mục Đồng
Siêng Năng Chăm Chỉ trên đồng ruộng quê nhà, giúp ta có được chén
cơm ngon hàng ngày:
“Hình như trong gió thoảng đưa
Sáo ngân nga thổi lời thơ không đề”
(Thơ TỐ NGUYÊN: “THU NGOẠI”, HOA TIÊN #42, trang 87)
Họ quả thật đã mang lại cho tất cả chúng ta niềm vui sướng khi nâng
niu trên tay những đứa con tinh thần này, dẫu biết rằng:
“Vui là vui gượng kẻo mà…
Mạch buồn đã nhuốm từ ngày bỏ quê”
(Thơ TRẦN ĐÌNH LỘC: “BUỒN THU”, HOA TIÊN #42, trang 25)
Hy vọng quý anh chị em Nghệ Sĩ có lòng, có tài sẽ cộng tác để chọn lọc
sao cho các TUYỂN TẬP xuất bản ở hải ngoại đều có nội dung thật
xuất sắc (nghĩa là chọn những bài hay nhất của từng tác giả, bài nào
thấy không hay thì xin bài khác chứ không nên để những bài kém
làm mất đi uy tín của tác giả và của cả tuyển tập. Ai từng cầm viết
nhiều năm cũng đều có những sáng tác hay, bị lãng quên trong ngăn
kéo vì không có cơ hội đem in). Mỗi một cuốn sách phát hành nên
đem lại một mùa Xuân cho độc giả khi lần dở từng trang với lòng
trân trọng:
“Là mùa Xuân Nữ Sắc tuổi giao thừa
Ôm ấp mãi những vần thơ tiết tháo”
(Thơ TRÚC LANG: “EM LÀ AI?”, HOA TIÊN #42, trang 13)
*
Cầu chúc cho những sáng tác của Anh Chị Em Văn Thi Nghệ Sĩ Hải
Ngoại luôn nở xinh tươi những đóa hoa đẹp nét CHÂN, THIỆN,
MỸ:
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“Môi khôi tràng hạt nguyện cầu
An bình thế giới năm châu một nhà
Rập nhau chống với gian tà
Im ngay cái thói người ta chống người”
(Thơ KHÁNH VÂN: “HUYỀN NỮ FATIMA”, HOA TIÊN #42, trang
86)
Kính chúc quý Văn, Thi, Họa, Nhạc Sĩ và Nghệ Sĩ luôn mạnh khỏe,
lạc quan, sáng tác đều và giữ Lửa Yêu Nước trong tim. Xin kính:
CHÚC khổ nhục muôn dân thành hạnh phúc
MỪNG vang lừng trống hùng dũng Triệu Trưng
NĂM tối tăm, u ám sẽ sáng bừng
MỚI: thuận lợi cờ vàng bay phất phới!
(Thơ Ý NGA: “MỪNG TÂN NIÊN”)

Ý Nga, 10.11.2017
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HỌC…
KẺ THẤT HỌC?
*
Trích tuyển tập: ĐEM THƠ HƠ LỬA

*
Nhà ai dát bạc, thếp vàng
Cháu con hưởng thụ “thiên đàng” đỏ, cam,
Chuyên tài cướp bóc, chẳng làm,
Tiệc tùng tiếp đón Đuôi Sam linh đình?
Ngoài kia “cháu chắt” thời bình
Học: ngồi chồm hổm trên sình lầy, nghe:
“Thầy cô” chễm chệ răn đe
Cho ăn bánh vẽ, vo ve nhặng ruồi.
Học chi nước sắp mất rồi?
Học chi đói vã mồ hôi “cháu Hồ”?
Học nai lưng thẳng ra thồ
Khiêng đoàn, cõng đảng đi vồ của dân?
Học tuyên truyền thuyết vô thần
Đấu cha, tố mẹ, tiến thân trị vì?
Hay là học thói vô nghì
Hại dân, bán Nước rồi đi sang Tàu?
Ý Nga*6.10.2017
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VIỆT CỘNG MỪNG XUÂN,
DÂN TỘC BẦN CÙNG!
*
Thơ Độc Vận
*
Đàn trẻ thơ choắt choeo
Nhai “lúa đỏ” đảng gieo,
Ăn Bánh Vẽ nhạt nhẽo,
Co ro nằm chèo queo!
Toàn dân bụng đói meo
Chân chống, tay phải chèo,
Đầu: đảng ngồi lắt léo
Thuyền chìm tất chết theo!
*
Khoe quân phục nhăn nheo,
Mặt mày cũng bủng beo,
Miệng tuyên truyền dẻo quẹo:
Đám “tướng tá” bọt bèo!
Quân hàm đỏ diện, đeo
Súng, gươm ẻo… eo… èo
Treo tòn ten, lẹo tẹo
Đem ghẹo mấy Con… “Mèo” [b].
Sàn diễn lộn tùng phèo,
Quan ngồi dưới hò reo,
Đám “cháu ngoan” lượn lẹo.
Tiền vung vảy quăng, neo [a]
Con gái nhà đảng “nghèo”
Vải mỏng ta, mỏng teo;
Người õng a, õng ẹo;
Nhạc ò e… ò eo.

- 92 -

Rặt toàn “tướng”… téo… tèo
Mắt ngắm như dán keo
Những thân hình uốn éo
Vặn vẹo, bò ngoằn ngoèo.
*
Tuyến Phòng Thủ? Trong veo!
Giặc nắm hết núi, đèo
Vào Nhà nằm tròng tréo
Quốc Phòng? Toạc móng heo! [c]
Đầu nội gián: Tàu trèo
Đảng đoàn chực ăn: leo
Đầu dân: ngồi vắt vẻo,
Huân chương vướng vòng vèo!
“Răng” liền “Môi” khít kheo
Bản đồ rách bèo nhèo
Dân vùng lên gọi, réo
Đảng: -Hơi đâu kỳ kèo!
Thế chính trường leo cheo
Biển Đông lửa lèo xèo
Quê hương đảng đục đẽo
Xuân! Ôi xuân eo sèo!
Ý Nga*30.10.2017
[a] NEO: cho tiền thưởng vũ nữ bằng cách neo vào bất cứ chỗ nào chúng “ưa”
[b] CON MÈO: bồ nhí của các quan cộng sản
[c] TOẠC: huếch, rách rộng ra.
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RA TÒA LÀ
PHẢI VÀO TÙ
*
Trích tuyển tập CÙNG KHÓC NHÀ TAN
*

Người ta xét xử phân minh
Quan tòa chính trực, công bình, dân trông.
Vi Xi? Không… xét mất công
Xử thôi! Oan uổng? “Đại đồng”: dân oan!
Dân oan, quan mới an toàn
Đảng thay thánh, phán: “Hân hoan chúng mình!”
Ý Nga*23.10.2017
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SAO MÀ THƯƠNG!
*
Trích tuyển tập AI BIỂU
*

Cụm hoa vừa hé nhụy vàng
Xinh xinh tuyệt mỹ, mịn màng sắc tươi
Nàng nhìn trìu mến nụ cười
Tôi mơ ước được như… người với hoa.
Á Nghi*4.10.2017
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MỒI NGON
*
Trích Biếm Thi: TÌNH CƯỜI NÈ ANH
*

Tán say, tán tỉnh mọi người
Tán nhằm Sư Tử: chẳng cười được lâu
Bắt quỳ lạy, bắt bẩm tâu
Kêu trời không thấu, khổ đau Con Mồi
Á Nghi*17.10.2017
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ĐẮNG CAY
*
Trích tuyển tập TÌNH SẦU
*

Đong tình bằng thúng, mủng, nia
Hắn hời hợt múc, vung chia lắm bà
Nơi này tằng tịu hoa Cà
Chốn kia bừa bứa tỉa hoa Tím, Vàng,
Say men thắng, chẳng đầu hàng
Thượng vàng, hạ cám, hèn, sang… lắm nàng!
Cợt cười trúng chị nghiêm trang
Trổ tài ngòn ngọt khoe khoang vội vàng
Chồng nàng mằn mặn, dọc ngang
Võ công tài giỏi: đỏ, vàng, đen… đai
Đánh cho rõ mặt hèn, oai
Đập cho hiển lộ bên ngoài công khai!
Thôi hênh hoang: “Tán gái tài!”
Tay chân què quặt, mặt dài, thẹo ngang
Gia đình xấu hổ, bẽ bàng
Đắng cay xua đuổi, lang thang khắp đường
Cháu con rẻ rúng khinh thường
Đi đâu mà trốn? Tứ phương toàn thù!
Ý Nga*6.10.2017
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5.5.2019
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LỜI HỨA & ĐIỀU LUẬT*
Trích thi tập HƯỚNG ĐẠO SINH HẢI NGOẠI

Những mầm mống mang nguy cơ hủy diệt
Đều đẩy đưa lời biện giải thâm, tham.
Chơi kết thân tìm bạn, phải đồng tâm
Giúp không ích? Xin mời đi chỗ khác!
Ai phụ trách cũng như ai gánh vác
Hãy quan tâm trò chia rẻ ngấm ngầm,
Những tin đồn nhuộm “đỏ” sắc, tạp âm
Chớ nhen nhúm, chớ lỗi lầm tin nhảm!
Thấy rối rắm phải quan tâm suy gẫm
Đã tận tâm giữ nguồn cội Việt Nam
“Trong sạch tư tưởng, lời nói, việc làm”*
Người tài sức, kẻ giúp giùm vật lực.
Thận trọng suy tư, tà kiến không phục
Bằng lòng trung tín, kỷ luật, chân thành
Chớ về hùa, đoạt chức tước, hám danh
Đừng lợi dụng để bán vai, mua vế.
Chủ tâm đen tối rất ư tồi tệ
Bị bó buộc gì? Cộng sản hay ai?
Dùng căn gốc để tìm hiểu trong ngoài
Quan sát tìm ra hành trình kẻ phá.
Xây dựng Phong Trào đàn anh vất vả
Lễ độ, hào hiệp, anh em một Nhà
“Làm tròn bổn phận đối với… quốc gia”*
Giữ mười điều luật trong tình hòa nhã.
Ý Nga, 16.2.2018
Lời hứa và Luật Hướng Đạo
Một Hướng Ðạo Sinh chỉ thật sự là thành viên của phong trào Hướng Ðạo Thế giới sau khi tuyên hứa.
Ðứng trước Quốc kỳ và Đoàn kỳ dưới sự chứng kiến của các Trưởng và các đoàn sinh đã tuyên hứa, tân đoàn sinh long trọng
cam kết :
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Lời hứa: tôi lấy danh dự hứa cố gắng hết sức:
-Làm bổn phận đối với tín ngưỡng tâm linh, tổ quốc và quốc gia tôi
-Giúp ích mọi người bất cứ lúc nào
-Tuân theo luật Hướng Đạo
Luật Hướng Ðạo đề nghị một mẫu mực để cư xử và hành động, rèn luyện cho mỗi Hướng Ðạo sinh một tinh thần trọng danh
dự, trung tín, hào hiệp và vị tha. Lời hứa Hướng Ðạo là một sự cam kết tham dự vào lối sống và hành động theo mẫu mực do
phong trào Hướng Ðạo Thế giới đề nghị.
Luật Hướng Ðạo có mười điều, phỏng theo mười điều luật sơ khởi do Baden-Powell đưa ra, được mỗi nước trong phong
trào Hướng Ðạo thế giới điều chỉnh đôi chút tùy theo hoàn cảnh, phong tục của mỗi nước.

Luật Hướng Đạo Việt Nam:
-HÐS trọng danh dự
-HÐS trung tín
-HÐS giúp ích
-HÐS là bạn của mọi người
-HÐS lễ độ và hào hiệp
-HÐS tôn trọng thiên nhiên
-HÐS trọng kỷ luật
-HÐS vui tươi
-HÐS cần kiệm và liêm khiết
-HÐS trong sạch trong tư tưởng, lời nói và việc làm
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EM CÒN HỌC.
Trích tuyển tập “HƯỚNG ĐẠO SINH HẢI NGOẠI”
Thương tặng các em học trò và các em Thiếu Sinh Hướng Đạo

Em cố tránh những tầm thường vô nghĩa
Nói thế kia bậy bạ, bàn thế này
Chuyện ngô khoai phóng đại chê béo gầy
Nói sau gáy, tán dài chuyện thiên hạ.

Xúm gây họa: nhà lầu chê nhà lá
Toàn bàn ra ít kẻ chịu tán vào
Kẻ vung dao, người cầm xẻng bới đào
Thật khờ khạo tạo lắm điều ác báo.

Rồi xào xáo ồn ào toàn cãi vã
Nhà người ta lén cắt quả, tỉa hoa
Kẻ lối kia, ngoài ngõ hại nhiều nhà
Đá thúng nọ, đụng nia này hỉ hả.

Không thành quả, họ chuộc toàn hậu quả
Thiện không nhiều, làm việc ác tối đa
Biết xấu xa chẳng đẹp đẽ gì mà!
Bao cao cả ngoài đời sao không học?

Ý Nga, 16.3.2018
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CỜ BẠC QUANH NĂM,
BÁC BẦN HỎI THĂM
Bầu cua cá cọp ngày xuân,
Bài cào, xì dách cứ luân phiên cười.
Hết xuân, xập (xặp) xám lại mời
Tổ tôm, tứ sắc sòng khơi cuối tuần.
Tháng Giêng đã… bác thằng Bần
Tháng Tư xì phé làm thân “bác” nào?
“Poker”, xóc đĩa thấp cao
Ăn ai tam cúc? Người gào khóc thua?
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Tháng Mười ai thắng tiền lùa?
Ai xui bại xụi vô chùa xin cơm?
Sòng bài, “roulette”, thuốc thơm
Người vay nặng lãi, kẻ gờm nợ tanh.
Đừng theo các “bác” nhé anh
Loanh quanh “bác”, Marx… tan tành gia phong!
Ý Nga, 16.3.2018
Theo

https://vi.m.wikipedia.org/wiki/X%C3%AC_t%E1%BB%91

[1] Bài cào: bài chia 3 lá. Xì dách, xì lác Á Châu: bài chia 2 lá
[2] Xập xám = xặp xám = mậu binh = binh xập xám
[3] Xì phé hay xì pé kiểu Hồng Kông: bài tố
[4] Poker = Texas Hold’em: bài Mỹ
[5] Roulette: cò quay. Casino: các sòng bài lớn
[6] Gia phong: thói nhà
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XÉ THẺ ĐẢNG
*
Trích tuyển tập DẸP CHO RỒI
*

“Xé thẻ đảng! Ha ha!” Giọng sang sảng
Bóp nhẹ nhàng, tâm sáng suốt, cười vang
Chưa muộn màng! Bước ra sáng thênh thang!
Làm gì tiếp sau khi xé thẻ đảng?
Ý Nga, 28-12-2015

ĐỦ CHƯA?
*
Trích tuyển tập DẸP CHO RỒI
*

Điêu toa, dối trá, gian tà
Đủ chưa bạo lực, Ác Ma, độc tài?
Bất tài, thất bại, dạy ai?
Ăn no, rước giặc, đoái hoài chi dân?

Ý Nga, 28-12-2015
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HÃY LẬT THÔI!
*
Trích tuyển tập DẸP CHO RỒI
*

Khôn hay dại? Phải vểnh tai, hối cải,
Chỉ một lần, không cơ hội thứ hai
Bao đất đai giặc chiếm lấy lâu dài
Lợi hay hại? Hãy trổ tài quân đội!
Ý Nga, 28-12-2015
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MỘT NGÀY RONG CHƠI
TUYỆT VỜI!
Trích tuyển tập ẢO DIỆU

Bềnh bồng trôi giữa sông Mê
Trời, mây, sông, nước thuyền về thảnh thơi
Người, thơ thanh thản rong chơi
Giấy thơm vạt nắng viết lời nhẹ hây.
Thời gian dừng lại giữa ngày,
Không gian bát ngát điểm bầy chim vui,
Con sông loáng bạc bọt sùi
Triệu chùm bóng nước ngọt bùi quẩn quanh.
Ngồi bên em, đã có anh
Tâm hồn lãng mạn, tim giành nhịp thơ
Hồn nhiên ấp ủ ước mơ
Buồn riêng bỏ lại bến bờ ưu tư.
Vô biên, vô tận Chân Như
Thuyền chao mềm mại lắc lư ngọt tình.
Á Nghi*17.10.2017
“Chân Như: Theo Phật giáo là thường hằng, nằm ngoài mọi lý luận nhận thức, tính tuyệt đối cuối cùng của vạn sự.

Chân Như nhằm chỉ cái ngược lại của thế giới hiện tượng thuộc thân, tâm.
Tri kiến được Chân Như tức là giác ngộ, vượt khỏi thế giới nhị nguyên, chứng được cái nhất thể của khách
thể và chủ thể”
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SƯƠNG THƠ
*
Trích tuyển tập ANH ƠI!
*

Hạt sương trên lá, trên hoa
Đẹp bao nhiêu tỷ sát na, mắt người?
Chỉ vừa đủ một nụ cười!
Em gom nét ấy xin mời vào thơ
Giữ hoài lóng lánh mộng mơ
Hiền hòa nét đẹp đơn sơ, mượt mà.
Á Nghi**3.1.2016./.
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NÓI DỐI
*

Trích tuyển tập NHÕNG NHẼO
*

Vầng trăng đơn độc trời cao
Như em thui thủi, đêm chào trăng, sao
Mộng mơ hư ảo ngọt ngào
Nghẹn ngào, nhớ Má biết bao đêm này!
Làm thơ, thơ cũng buồn lây
Em đem giấy bút ra bày yêu thương
Viết thư thăm Má, ngọt đường:
-Con vui vẻ lắm! Má đừng lo nha!
Á Nghi, 11.1.2016
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ĐỪNG ĐÁNH NHAU CHỨ!
*

Chia sẻ với những chị em về làm dâu nhà họ Sở Khanh
*
Trích tuyển tập TÌNH SẦU
*

Bàn tay của ai lỗi lầm
Mấy roi, có muốn đánh thêm,
Cho ai chừa tật bướng-bĩnh?
Hay xa, rồi chẳng ai thèm!
Á Nghi, 14.12.2005

- 117 -

- 118 -

TƠ HỒNG
*
Trích tuyển tập THÌ THẦM
*

Tơ hồng mình cột với nhau
Quyện thương với mến tình trao hôm nào
Khẽ khàng đừng để hồn đau
Tơ hồng một sợi, ngọt ngào biết bao!
Á Nghi 26.3.2007
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ANH DỮ QUÁ NHA!
*

Trích tuyển tập NHÕNG NHẼO
*

Biển Sâu sóng nước vờn bờ
Núi Cao cúi xuống đợi chờ đuợc yêu
*
Bởi anh khó nết, em chìu
Gắt gao buổi sáng, buổi chiều quạu đau
Càm ràm, than thở, mày chau
Trán nhăn nếp xếp, mắt cau có hằn.
Hét la miệng lưỡi Tô Tần
Một phương hùng cứ! Bao lần ăn năn?
Nhe nanh, mài vuốt dữ dằn
Em chưa trả lễ, cằn nhằn nữa chi?
Lại còn nặng nhẹ phân bì?
Làm cao ngất ngưỡng được gì Biển Sâu?
Người Ta lạ hoắc em sầu
Tưởng em về Biển làm dâu đẹp tình
Ngờ đâu cũng chỉ mình mình!
Á Nghi, 6.3.2007
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TRI KỶ
*
Tặng chị Nguyễn thị An
*

Nhà hàng Thái về khuya
Một dĩa gỏi đu đủ
Hai đứa mình cùng chia
Cay mòn răng, rát lưỡi.
Rồi chia tay nhau về
Chị nhìn em không nói,
Em nhìn chị, buồn ghê!
Á Nghi,7.4.2007
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LẠI PHONG BÌ
*
Trích tuyển tập DẸP CHO RỒI
*

Lì xì gói ghém mưu mô
Hân hoan tính toán “tín đồ” Tam Vô
Phong bì thí kẻ ngây ngô
Bỏ ra vài chục thu vô mấy ngàn?

Xúm nhau móc mắt, moi gan
Người dân lương thiện nghèo nàn đói ăn

Ý Nga, 31.12.2015
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LÚA ƠI!
*
Trích tuyển tập CÙNG KHÓC NHÀ TAN

Em Thơ
Túp lều lụp xụp chênh vênh
Bát không, chén mẻ, buồn tênh bếp nghèo
Rau dền, rau dại lèo tèo
Không cơm, nhạt nhẽo! Tong teo tay lùa.
Quan trên bán bán, mua mua
Đi đâu mà lúa xưng vua, được mùa?

Cụ Bà
Mắt bà khắc khổ già nua
Mời mua con cá, tép, cua ruộng đồng
Nhìn xong ai chẳng mềm lòng
Sắc hồng của đảng, cái còng của dân!
Ôi đôi mắt, nhắc ân cần:

Tự do đói khát! Vô thần! Tin ai?

Ý Nga, 31.12.2015
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EM THƠ ĐÓI LẮM
PHẢI KHÔNG?
*

Trích tuyển tập BAO GIỜ EM VỀ?
*

Cây cầu gỗ hẹp, nước sâu
Em thơ ốm yếu đi đâu vác nhiều?
Thân hình nhỏ xíu khẳng khiu
Cầu tre lắc lẻo, bóng xiêu nắng chiều.

Chân cong trong cảnh quạnh hiu
Khi chiều tắt nắng bé yêu ăn gì?
Cơm thừa của đảng vất đi,
Hay em gặm củ khoai mì, thèm cơm?

Ý Nga, 9.1.2016
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NỘI ƠI! CHÁU KHÓC!
Kính dâng hương linh ông Nội*
Trích tuyển tập CÙNG KHÓC NHÀ TAN

Nội ơi! Trời lại đổ mưa!
Thương dân lụt lội, trôi chưa tủ thờ?
Nhớ ngày bé bỏng tuổi thơ
Nóc nhà, bên Nội ngồi chờ xuồng qua.
Xuồng ghe cứu nạn, cho quà
Nhường khoai cho cháu, Nội già đói meo
Xuống ghe, ông Nội bơi theo
Cháu ngồi chờ Nội, ôm mèo khóc om.
Bây giờ cả nước đỏ lòm
Trống trơn phòng vệ, om sòm giặc vô
Mưa trời, nước ngọt sông hồ
Mưa cơn nô lệ, cơ đồ ngọt chi?
Nghe tin Đà Nẵng ầm ỳ
Đảng giao giặc Hán chỉ huy mất rồi?
Đúng, sai? Tội nghiệp dân tôi!
Chẳng thà lụt lội không trôi san hà.

Ý Nga, 8.1.2016
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NGƯỜI TRÍ THỨC
TRI THỨC
*

Trích tuyển tập ĐƯỜNG VỀ QUÊ HƯƠNG
*

Gia tài, bằng cấp nọ kia
Mà chưa giúp nước, đem chia xứ người
Góp công chăm chỉ với đời
Xót xa dân tộc một trời tối đen.

Hỡi người tri thức chong đèn
Thương dân, xót nước triền miên?
Hướng về!
Ý Nga, 9.1.2016
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ĐÁNG LẼ THẾ MÀ LẠI… CHẲNG THẾ
Trích tuyển tập đã xuất bản: NỤ CƯỜI TÌNH

Cặp ôm, áo trắng, thẹn thùng;
Chơi vơi nghiêng ngả, ngại ngùng người dưng
Anh theo, tà áo ngập ngừng
Đôi chân lúng túng, muốn dừng cách chi.
Dây Si quấn chặt bước đi
Nửa em e ấp, nửa Si ngọt tình
Chung quanh thiên hạ nhìn mình
Trái tim loạn nhịp, lặng thinh em cười.
Tóc theo gió, rối bời bời
Chân ai chững chạc, ngọt lời ngợi khen:
-Ôi hương bồ kết thân quen
Chị anh thường gội, tóc đen mượt mà!
Vô duyên chi lạ người ta,
(Chị ai tắm gội ở nhà, ai nghe)
Dây Si chi lạ rứa tề,
Giăng ngang, giăng xéo lối về nhà em?
Hẽm thưa, người vắng, nắng thêm
Mồ hôi ướt áo, nóng rêm má hồng
Thẹn thùng guốc gỗ, thầm mong
Ai Kia đứng lại, thong dong Ai Này.
*
Tội hoa trinh nữ lắm thay,
Từ nay không phá, tỏ bày ăn năn
Nghịch cây khép lá bao lần?
Người ta nghịch lại… bội phần! Chừa chưa?
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Nguýt Ai, em nói: -Dạ thưa…
Nắng Sài Gòn chợt giữa trưa dịu dàng
Hai người dừng lại giữa đàng
Bên hoa xấu hổ mịn màng hồng hây.
*
Nắng say nào phải em say
Hay hay lá khép, vui tay phá hoài
Dặn lòng bài học hôm nay:
Nghịch hoa? Người Khá phô tài, đành thua!

Á Nghi, 1977
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LÀM BẾP
-Tôm tươi, hái cải nấu gừng
“Chẳng ăn thì chớ, anh đừng có chê”

-Không chê! Tan sở anh về
Dẫu em nấu dở vẫn mê như thường
Gừng cay muối mặn đã tường
Công dung ngôn hạnh ai nhường cho em?

Á Nghi, 07.01.2007
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ĐỪNG GIẬN NỮA CHÁU ƠI!
Chia sẻ với cháu HH.
Trích tuyển tập SẦU TÌNH
*

Không ai rảnh, để ý Ai đang đợi
Một người chờ, một người cứ làm ngơ
Một người mong, một người bận cùng thơ
Người chững chạc, người sao mà ương bướng?
Đã nam giới làm sao như con gái?
Hờn giỗi hoài, chàng ngại, hổng ai ưa
Cô đơn chưa chỗ chứa, Ai chẳng chừa,
Ai buồn bã, Ai dư thừa hào hiệp.
Á Nghi * 11.2.2018

Chuyển Đến: Ý Nga
Tháng 5 /2019
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