THƠ Ý NGA
Tập 20
[121 Bài]

ĐẾM TUỔI, ĐẾM THUỐC
Mỗi năm thêm một tuổi
Anh thường cộng, chị trừ.
Nhìn lui cùng tiếc nuối
Một thời thật vô tư.

Tuổi bắt đầu yếu đuối
Mới có giờ nhàn du,
Thuốc theo người rong ruỗi
Cứ gắn bó không rời!
Cho đến ngày buông xuôi…
Ý Nga, 7-3-2014
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LÒNG KIÊN NHẪN

Vâng lời khiết tịnh, khó nghèo,
Sống đời tận hiến, tu theo tâm Từ
Khó khăn, bế tắc xem như
Lòng kiên nhẫn được… thêm dư với người.
Ý Nga*12.8.2008.
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EM HỌC
Luôn luôn lấy thiện mời người
Thảo thơm đối đãi với đời: bao dung
Mặc ai được mất nổi khùng
Mặc ai tính toán lạ lùng, so đo.
Ai thầy, em cứ học trò
Nhập kho kiến thức chưa no: trường đời!
Ý Nga, 11.5.2020
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Cám ơn tất cả quý Anh Chị Em đã an ủi và thăm hỏi sức khỏe của
thân Mẫu Ý Nga.
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THƯƠNG BIẾT MẤY
Nhà nàng ở cạnh nhà tôi,
Cách nhau cái giậu mồng tơi xanh rờn.
Thơ NGUYỄN BÍNH: “NGƯỜI HÀNG XÓM”

Có những sắc “xanh rờn” mà vẫn thích
Chắc nhờ xanh sắc mướt từ mồng tơi,
Hay nhờ tơ óng ả hàng xóm phơi,
Bên cánh bướm chập chờn, ai đã đợi?*
Như gió mới nhắc người xa vời vợi
Sắc quê Cha giản dị vàng rạ mời
Dẫu đổi đời bao sắc mới lả lơi
Vẫn đào xới trong tận cùng tiềm thức.
Thương hết sức sắc màu đầy oai lực
Gợi hồn Nhà nao nức giữa canh khuya
Nuôi dưỡng ta luồng sinh lực thái hòa
Thơ thổn thức như duy trì nghị lực.

Ý Nga
28.10.2018
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THẤY MÀ THƯƠNG!
Sao mà đơn lẻ cánh chim
Một mình ngược gió, lặng im độc hành
Bầy đàn chẳng có chung quanh
Về đâu mệt mỏi? Tìm cành nghỉ chăng?
Ý Nga*13.9.2016
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THƯƠNG BA
Cúng Ba, dâng một dĩa xoài
Nến tàn còn đứng, tâm hoài niệm xưa,
Một lần nắng gắt giữa trưa
Ba mua một túi quà đưa, miệng cười:
-Gọt xoài cho tụi nhỏ vui
Để phần một trái chín mùi: má con!
Nhớ Ba mà dạ héo hon
Xoài xanh chưa chín nhưng tròn tâm thương
Thương Ba: nhớ Nội vẫn thường
Bánh, trà, rượu, thuốc… cúng dường siêng năng.

Hướng lên, con gửi chị Hằng:
Thăm lo Ba giúp, đãi đằng thơm tho.
Ý Nga, tháng 5.2018
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TỪ BẢO AN ĐẾN NEW JERSEY
Dạy con, Nghiêm Phụ đòn roi
Thương con, Từ Mẫu hiếm hoi nặng lời
Mất Cha lòng dạ rối bời,
Từ khi xa Mẹ, cả đời cô đơn.
Một mình những lúc giỗi hờn
Một thân cô độc chập chờn bóng đêm
Thèm nghe giọng nói dịu êm,
Thèm roi Cha dạy, học thêm đường dài.
Đường đời cạm bẫy chông gai
Sức con hữu hạn, chưa tài đấu tranh.
Úa vàng, Cha sớm lìa cành
Mẹ khoan đi nhé! Mai nhanh, con về
Ở đâu cũng chẳng bằng Quê
Quê Cha, đất Mẹ con mê suốt đời.
Ý Nga, tháng 5.2018
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THU RỒI, THƯA BA!
Thêm một sáng nắng dịu dàng, mây trắng
Lá vàng vàng, dưới nắng càng vàng hơn
Gom lá vàng, thân áo kép, khăn đơn
Con nhớ Má, nhớ Sài Gòn da diết.
Lá từng chiếc đang lìa cành giã biệt,
Người từng người thân thích đã ra đi,
Đêm từng đêm thư con vẫn sầu bi
Hẹn với Má: -Xuân, con về ngơi nghỉ.
Xuân, thu, hạ, con cứ hoài năn nỉ
Đông rồi đông: Âu Mỹ cứ chu du
Thu rồi thu, dân chưa mở cửa tù
Ba chờ đủ, thu vừa rồi: thu cuối!*

Ý Nga.
Canada
22-10-2011.

*Thân Phụ đã ra đi mùa đông năm 2011.
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CƠN ĐAU

Loài thủy sinh úng thủy
Ngày buồn nhũn ưu tư
Cơn đau tim phung-phí
Lá uá, vàng... tiểu thư.
Màu xanh đâu rồi nhỉ
Mà cơn đau ngất ngư?
Em ru hồn mộng mị
Cho qua đời tạm cư!
Á Nghi, 21.3.2006

Trưởng TRUNG VĂN: Thơ

hay mà buồn quá Ý Nga ơi!
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CHỈ MỘT HƯƠNG HỒNG.
*
Viết chung với Vinh
*
Lần khân nấn ná mà chi
Hỡi người mỗi bữa tình si đợi chờ?
Ngọt ngào cũng chỉ là… thơ
Ngoài thơ, nhịp thở đã mơ cùng Người.

Thơ tình viết gửi lại đời
Tô cho thắm sắc, dám mời ai thương!
Cùng Người tôi đã chung hương
Hoa Hồng nào khác chẳng vương lối về!
Á Nghi, 1-12-2013.

- 13 -

SAO… SAO…
Anh sao sao ấy, tôi hờn, giận!
Một chốc lại quên. Hỏi, nói, cười
Lúng túng anh cười theo, lợ ngợ
Thấy mà thương lạ! Héo rồi tươi.
Á Nghi, 6-8-2015
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TRĂNG ĐÊM SÁNG NGÀY
*

Nhớ về VinhNga 1977
*

Chạm tay, hai ngón giật mình
Say say, dìu dịu hương tình ngất ngây
Chân đạp đất, hồn trên mây
Hồn xiêu phách lạc, hổ ai, ai cười.

Á Nghi, 5.9.2008.

THU CHƯA?
*

Thương về Mình yêu dấu
*

Mờ mờ núi khuất rừng phong
Lá vàng soi nắng bên thông xanh màu
Nước hồ trong vắt soi nhau
Nụ hôn tình tứ làm giàu mùa thu.
Á Nghi, 6-8-2015
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HỎI TÂM!
Lá vàng trải thảm đón thu
Em bâng khuâng với ngôn từ của thơ
Một trang giấy trắng đợi chờ
Thơ chưa vẽ được mộng mơ đất trời.
Ai người mừng lá nghỉ ngơi?
Nếu mai em… rụng, ai khơi động hồn?

Ý Nga, 23.9.2005
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GỌI MÙA
Trăng thu vằng-vặc sân nhà
Lá vàng trải thảm, sắc hòa màu trăng
Cành khô lặng ngắm chị Hằng
Cõi về đẹp quá! Khác chăng thiên đàng?
Rơi… rơi…góp nhạc, lá vàng
Rơi… rơi…từng chiếc, cảnh càng thêm thu
Mơ gì người chọn cõi tu?
Ước chi, em lựa cửa “tù” mở tâm?
Đêm thu, em thức thì-thầm
Câu thơ vẽ cảnh êm-đềm… nhớ Quê
Trăng thu đẹp thế ai dè
Bao nhiêu thương nhớ sắt-se cõi lòng.
Hạ đi, thu đến, rồi đông
Một vòng sinh… lão. Sắc Không cũng… rồi!
Cỏ xanh vàng kín lá rơi
Vô Thường, như huyễn! Hạ… ơi! Thu… ời!
Ý Nga, 9.10.2005
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THÀ BẠN ĐỪNG TẶNG HOA
*

Cảm tác nhân nghe thầy PH thuyết pháp
*

A ha là bạn quấy
Khi nói xấu người hoài
Hoa trông xinh mơn mởn
Bạn thêm chi ngò… gai?
*
Của đã chia con cái
Gần cuối đoạn đường này
Ai nay cũng nội, ngoại
Thân ái xưa còn đây!
Mình, nào ai còn trẻ
Sắp lăn không cần xe
Mai rồi xe lớn bé
Xăng nào vào cũng le*.
Đua chi mà háo thắng?
Xe lão cần chi xăng!
Gì vui hơn tình bạn?
Xăng le người, xe lăn!
Sau “sẩy đàn tan nghé”
Mất hết, chỉ còn nhau
Sao cứ hoài xâu xé
Đồng hương: thương đồng bào!
Ý Nga, 29.10.2020
*Nói lái và biếm: lăn xe > xăng le (xăng chê) > xe-lăn
*Le: dùng với 2 nghĩa > biếm 1: nhả ra > biếm 2: vô thường, theo nghĩa tiếng Pháp, l’air: không
khí.
*Xe lăn thay đôi chân, giúp cho người đi lại khi bị xương khớp hành hạ, già yếu; khi ra vào nhà
thương trước và sau khi được cấp cứu hay khi ra nghĩa trang, dù là trước khi hạ huyệt hay đưa
vào hỏa thiêu.
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NHẬP ĐẠO
Quả rơi, tròn xoáy không gian
Nghe trong tiếng gió nhịp đàn Sắc Không
Rơi… rơi…, xoáy… xoáy… từng vòng
Ngộ tâm đoản khúc Ngọt Dòng Thời Gian.

Ý Nga, 4.9.2008.
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VÀNG VÀNG!
Hồng vàng nụ mới vừa ra
Tuần hoàn thu đến, thế là nụ… đi
Lá vàng cũng đẹp cách chi
Thì thôi nhường nhé! Cũng y sắc vàng!

Ý Nga, 5.9.2008.
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THƠ ƠI!
*

69 ngày không có anh
*

Viết ra, xóa bỏ, vất đi
Viết đi, viết lại vẫn thi chưa vần
Vần rồi, thơ vẫn đằng vân
Xé thơ đau giấy, tâm phân nhớ chồng.
Nhớ chàng! Chàng nhớ em không?
Lời kinh, câu niệm mênh mông: Về Nguồn!
Làm sao mau dứt lệ tuôn
Để anh siêu thoát theo luồng Phật quang?

Á Nghi, 27.10.2021
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NHỚ
*

Cho Mình yêu dấu
*

Biển sâu, núi thẳm, xa tăm tắp
Nhớ quá anh ơi những ngọt bùi
Áo lụa bay vờn trong gió nhẹ
Vắng chàng, nàng ngắm lấy chi vui?
Hoa hồng đơm nụ, lá non non
Trông ngóng, mù u: trái vẫn còn
Châm chọc, đàn chim tung cánh nhỏ
Để mình em lại bóng chon von.
Á Nghi, 3-8-2015.
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ẤY ỜI ƠI!
Lóe lòe loe! Lóe lòe loe!
Ai là cánh bướm ve ve, kè kè.
Tóe tòe toe! Khóe khòe khoe:
Đông, Tây, Nam, Bắc lập lòe lắm hoa.
Có hay là thói con nhà
Hiền ngoan ai lại mặn mà với Ai
Từng ngày dài, vẫn miệt mài
Chờ chàng hoàng tử thiên thai ghé tìm.
Rừng lặng thinh, núi lặng im
Nhưng chàng hứa đón, bầy chim nhắn rồi!

Á Nghi, 6-8-2015

THƯƠNG ANH HOÀI!
Anh thâm trầm, tinh tế
Thương em bằng đam mê
Thơ văn cùng ủ ê
Mấy chục năm vẫn thế!
Nhờ vậy mà không ế
Đắt hàng nhất thế gian
Dẫu tánh bướng vẫn… gàn
Nụ cười vẫn ngạo nghễ.
Yêu Quê, anh rơi lệ
Vẫn giữ vẹn lời thề
Thương dân, không mặc kệ
Thương em, anh vỗ về.
Làm sao em dám chê?
Á Nghi, 23-8-2015
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Ở ĐÂU NGƯỜI QUÊN?
Chờ cả ngày dài, anh ở đâu?
Mà quên Người Nhớ rất u sầu
Lao xao kìa lá rơi canh cánh
Lệ nhớ anh: rơi, cũng hỗn hào.
Á Nghi**23-8-2015
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Ý THỨC
Tai nghe tiếng êm ái
Thì lời buông ngọt ngào,
Lời thơm tho học hỏi
Tâm người sẽ thanh cao!
Ý Nga, 2-12-2013.

SAO MÀ THAM!
Quanh năm chạy vạy lo toan
Ngày ngày xoay xở cho ngoan, cho tròn
Tròn tiền? Tiền… bạc! Chẳng còn!
Tham lam, ham muốn mỏi mòn khắp nơi.
Quên lòng HỶ, hỏi sao vui?
Những ai tạo Đức: vui tươi đầy tràn
Căm hờn, sân hận? Mệt thân!
Trừ đi thời sẽ nhẹ nhàng thân ta.
Đừng tìm đoạt, chớ điêu ngoa!
Đời rồi như đóa sen ngà tỏa hương.
Ý Nga, 2-12-2013
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ÁC BÁO
Đừng hãm hại con của người nha bạn
Bởi một ngày bạn cũng sẽ có con
Muốn ăn ngon đừng hèn mọn ra đòn
Móng tay nhọn, vỏ quýt dày đâu thiếu!
Ý Nga, 2-12-2013
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HOA THU
Rì rào mưa vẫn nhẹ êm
Gió lay động lá, êm đềm nhạc thu
Vi vu, mây khuất sương mù
Giọt rơi còn đọng riêng tư: hoa chiều.
Ý Nga, 8.9.2008.

- 28 -

SINH, THÀNH
Tinh Cha, huyết Mẹ ra ta
Chuyển từ Biệt Nghiệp ta ra làm người
Nhận thương yêu đã ngàn lời
Vẫn chưa báo được trọn đời yêu thương.
Ý Nga, 18-11-2013.
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ĐỒNG LAO CỘNG KHỔ.
*

"Dùng gậy ông đập lưng ông".
-Theo em, Bích Hổ Du Tường *
Phi Tiềm Tẩu Bích, chịu nhường nhịn không?
-Bí truyền tuyệt thế võ công
Nội công thâm hậu đủ…bồng giai nhân.

-Chưa xem thử, biết đâu lần?
Đao, chùy, kiếm, Thập Bát Ban* có vừa?
-Thưa cô nương, đã thượng thừa
Vô vi quyền, vẫn sáng trưa luyện rèn
Long Quyền: đạt khí lực nghen!
Nội công hay Khí đáng khen như là
PHÁP: Thân, Tấn, Cước, Mai Hoa;
QUYỀN: La Hán Báo hài hòa ung dung.

-Ồ! Chưa đủ, hỡi người hùng!
Giặc Tàu ngõ hẻm, hang cùng huênh hoang
Theo em thời phải dọc ngang
Đánh cho xấc bấc xang bang, đuổi về.
Bao môn võ, bấy nặng nề
Sao cho tường tận đủ nghề nhé anh!
Thương dân thời phải tâm thành
Quên điều thường nhật vô danh tầm thường.
Xua hung ác, dẹp bất lương
Mời thanh niên biết xuống đường cùng ta
Khó khăn mấy, chẳng nề hà
Đừng như Việt Cộng lơ là chuyện chung.
Quê hương đến chỗ mịt mùng
Theo em? Lửa nhớ bập bùng chuyền mau!
Việt gian, Việt Cộng như nhau
Đảng, Đoàn cho lắm cũng Tàu mà thôi.
Đua nhau chúng giết dân rồi!
Dẹp tan cộng sản, em thời theo anh.
Ý Nga, 18-8-2013.
Theo tài liệu đã đọc được về võ thuật:
*“Thập bát ban võ nghệ hay thập bát ban binh khí Việt Nam dùng để chỉ 18 loại vũ khí cơ bản của một số môn võ cổ truyền Việt Nam,
đặc biệt là các nhánh võ có xuất xứ từ Bình Định gồm: siêu đao, thương, giáo (một loại binh khí dài hơn thương), mác, kiếm, xà mâu,
khiên, phủ hay phủ việt (búa), kích, roi, giản, chùy, đinh ba, cào, côn, dây vải hay dải lụa có buộc vật nặng ở đầu, tô, thủ cước (tay, chân,
quyền). Từ thời Lê, thời Nguyễn đã đưa vào khảo hạch, thi cử để tuyển chọn các cử nhân, tiến sĩ võ bao gồm bắn cung, phóng lao, lăn
khiên, cưỡi ngựa, múa giáo, múa siêu đao, múa kiếm, đấu kích, múa côn, đánh quyền v.v.”
*Các thế võ của Thiếu Lâm Tự: nội công, khí công, tấn pháp, thân pháp, cước pháp, mai hoa quyền, la hán quyền, báo quyền
*Bích Hổ Du Tường: leo tường
*Phi Tiềm Tẩu Bích: chạy trên vách, bay trên mái.
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TÌNH BẠN HỮU, TÌNH NGHỆ SĨ.
Cờ giương lộng, tình yêu Quê bay bổng
Vì yêu thương nòi giống, góp chung lòng
Cùng khơi trong, gạn đục, chia ấm nồng
Tình nghệ sĩ bao dung và trân trọng.
Cùng nuôi dưỡng đời lưu vong, hy vọng:
Lòng trung thành với Chính Nghĩa Quốc Gia
Giúp vượt qua mọi chia rẽ mù lòa,
Tránh phân hóa, góp Ái Hoa hòa nhã!
Học sáng tác người xưa cao chí cả
Biết xót xa trước vận Nước, thù Nhà
Thương dân ta máu thắm đỏ san hà
Đang giãy giụa kêu la trong biển máu.
Tình Bằng Hữu làm gương soi con cháu
Biết chia đau khi tổ quốc nát nhàu
Soi gương xưa, sử sáng học thuộc làu
Qua sáng tác đổi trao tình yêu Nước.
Ý Nga, 17-8-2013.
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VỖ BÉO TRƯỚC KHI NGẢ THỊT
Lùi đàng trước, lủi phía sau
Nam, Tây, Đông, Bắc giặc vào quá đông
Bắc, Nam, Trung: cổ lắm tròng,
Tại sao Việt Cộng lại thong dong, cười?
Chờ chết tươi!
Ý Nga, 18-8-2013.
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TA TRẢ THÙ… MÌNH?
Sai lầm trả đũa, trả… mâm
Chia nhau tan tác, lỗi lầm rắp tâm.
Uyên thâm Việt Cộng cười ầm
Việt gian tung lưới ngấm ngầm đánh ta.
Ý Nga, 17-8-2013.

- 34 -

GIẶC VÀO NHÀ, ĐÔNG HƠN KIẾN
Thương dân đói khổ cơ hàn
Trong Nhà đầy giặc, đảng đoàn ở đâu?
Ai lên tột đỉnh công hầu,
Ai còn “đáy biển” ngụp đầu say sưa?
Đảng đang ký bậy, hứa bừa
Noi gương chú “bác” học lừa tổ tiên?
Thanh niên ơi! Hỡi thanh niên!
Mau tay quyền biến! Tà quyền chớ tha!
Ý Nga, 14-8-2013.
yngacalgary@aol.com
https://www.facebook.com/YNGACANADA/
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SO SÁNH
Không anh, buổi sáng rối bời
Không anh, ra cửa, một trời buồn tênh
Lá vàng theo gió chênh vênh
Bay bay tô điểm cả nền cỏ xanh.
Vậy mà chẳng đẹp như anh
Nụ cười nghịch ngợm gió tranh mất rồi.
Á Nghi, 18.9.2008.

Ủ HƯƠNG
Nhả hương thơm đoạn đường dài
Ướp cho anh ngọt ngào hoài tim yêu
Ủ hương nhờ đất tưng tiu
Giữ hương tình đã nâng niu thơm hoài!
Á nghi, 7.12.2008.
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TRĂNG YÊU
Thực hư, huyền ảo trăng vàng
Hư hư, thực thực tình chàng trao tôi
Thêu rồng, vẽ rắn một ngôi
Chàng đem bày biện: trầu, vôi, cau cười.
Nên tôi thử hỏi lại người:
- Rồng bay, rắn lượn mấy đời tới trăng?
Để em ghé hỏi chị Hằng
Tuần trăng mật cũ còn chăng ngọt ngào?
Á Nghi, 23.9.2008.
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TRĂNG NGÀY
Không gian xanh ngát một màu
Điểm mây trăng trắng ngọt ngào trăng trong
Trăng ngày anh có thấy không?
Bức tranh tuyệt mỹ đang bồng bềnh trôi.
Đạp chân chiếc lá vàng rồi!
Trăng thu buổi sáng em mời anh xem.

Á Nghi, 18.9.2008.
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SƯƠNG KHUYA
Sương khuya thấm ướt vai mềm
Lo cho người bệnh, chẳng thèm hạt cơm
Chỉ thèm một vòng tay ôm
Hôn anh cho ngọt Sao Hôm, trăng ngày.
Á Nghi, 18.9.2008.
yngacalgary@aol.com
https://www.facebook.com/YNGACANADA/

- 39 -

ĐỜI LÊN HƯƠNG
Đời sao mới gọi “lên” hương?
Sống sao cho mãi dễ thương với đời?
Hiến thân, chẳng vốn cũng lời!
“Hương thơm hữu xạ”! Ai mời xuống, lên?
Ý Nga, 1.10.2008

BÌNH DÂN
Nổi danh có lúc sẽ chìm
Không chìm ắt phải im im bọt bèo
Bọt bèo chẳng mấy ai theo
Ham chi danh nổi với đèo bồng cao.
Cứ bình dân, tựa ca dao
Đầu thôn, cuối xóm, ngọt ngào Việt Nam.
Ý Nga, 1.10.2008
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THƠ LƠI
Đêm tỉnh lặng, một mình trong bóng tối
Em ngồi buồn cùng điệu nhạc chơi vơi
Tuyết thôi rơi, tay buốt giá rả rời
Em chờ đợi nguyệt về soi sáng lối.
Thân chùm gửi nhịp bàn chân chưa mỏi,
Vai đong đưa theo tiếng hát của người
Thì đành thôi, buông bối rối thơ lơi
Hồn lạc lối tận cuối trời cô độc.
Em anh đó, leo hoài một con dốc
Đường độc hành, buồn biết tỏ cùng ai?
Ngày qua ngày, còn đi được là may
Mai, tất cả: thơ, em đều biến hoại!
Ý Nga, 13.2.2009
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THẤT NGHIỆP
*

Mến tặng Hải để nhớ những ngày thất nghiệp.
*

Bập bềnh rồi lại bấp bênh
Lòng buồn ơi biết mấy Ghềnh-Chênh-Vênh?
Áo cơm một chỗ không bền
Thay thay, đổi đổi chửa nên xứ người.
Lang thang tuổi đã nửa đời
Bập bềnh sóng gió vẫn trời lênh đênh.
Ý Nga, 10.3.2009.

KEM BƯỞI

Cho các cháu Trang-Trụ, Hoa-Tùng
*

Quà xa cháu tặng dưỡng da
Thơm lừng hương bưởi, nhớ nhà ngất ngây
Thím vừa thoa mịn da tay
Đã nghe hoa ngát hương, say bưởi Nhà.
Ý Nga, 12.9.2008.
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BUỒN DA DIẾT

Thôn trên lúa mới sáng ngời
Ra khơi làng dưới, gọi mời trùng dương
Tổng này bánh cốm thơm hương,
Huyện kia bát ngát mía đường, cam, chanh.
Non xanh cảnh đẹp, an lành
Sông hồ nước biếc, trĩu cành trái ngon
Hữu tình, róc rách nỉ non
Trong soi suối bóng trăng tròn nên thơ!
*
Người xưa giữ Nước! Ai ngờ
Người nay bán Nước, rước cờ- toàn-sao
Nhìn đâu cũng đỏ một màu
Máu loang khẩu hiệu, trước sau toàn Tàu!
Thôn, làng, tổng, huyện, phố... đau
Hỏi ai khóc, nhắc giùm nhau: làm gì?
Ý Nga, 21-7-2013.
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MÀU NGÀY, SẮC ĐÊM
Chim cu cúc gáy, ửng hồng
Cổ đen, đốm trắng, nâu lông, mướt màu
Êm đềm thơ mộng gió thu
Hây hây cây cỏ vô tư cười đùa.
*
Trăng thu vằng vặc giậu thưa
Soi trên nền đất võng đưa Ngoại già:
“Cháu ơi! Mình sắp mất Nhà!
Ngủ ngoan, chóng lớn để mà tìm Vua
Vươn vai Phù Đổng kế thừa
Noi gương giữ nước người xưa, với bà”.
Ý Nga, 17.7.2013.
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TÌNH HỮU NGHỊ 16 CHỮ “VÀNG”
Công an xoen xoét miệng mồm
Khoe toàn ruồi, muỗi máu tươm tanh lời
Bây giờ chúng ấm “ổ” rồi
Đem tài ấm ớ dạy đời người khôn.
*
Người khôn im lặng ngậm hờn
Kẻ ngu bán Nước, hùng hồn khoe khoang.
Ý Nga, 25-6-2013.
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“ĐẠI GIA” VIỆT GIAN
Nghênh ngang võng, lọng, ngựa, xe
Thương gì khố rách lếch lê vĩa hè?
Ngo ngoe, bảnh chọe rượu chè
Quê Nhà mất biển: im re hưởng giàu.
Ồn ào, gian xảo theo Tàu
Tào lao, vênh váo làu làu: “Tự do!”
Ngươi no, đảng cũng học, trò:
Việt gian! Gian… Việt, thò lò Việt gian!

Ý Nga, 11-7-2013.
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PHẢI KIÊN TRÌ THÔI!
*
Cho Mình yêu dấu!
*
Anh đã đến Điểm Cuối
Đường hết dấu để đi
Dốc cao em cặm cụi
Leo tiếp bằng kiên trì.
Ý Nga, 5.11.2021
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MỖI LẦN ANH SAI
“Anh đừng như vậy nữa nha!”
Em thường nói thế. Vị tha, ôn hòa.

Anh hôn lên trán, cười xòa:
“Trán chưa nhăn nhó, chưa ra cụ già
Anh thương em nhất trong nhà!”
(Nhà mình hai đứa, ai qua xếp hàng?)

Bây giờ xa cách đôi đàng
Trán em nhăn nhó ai màng, ai hôn?
Á Nghi, 11.11.2021

SAO MÀ MẶN!
Lúc hiện hữu, anh cứ làm em khóc
Ai có ngờ lệ ấy vì hôn nhân,
Có khóc, cười mới hạnh phúc cõi trần.
Lệ góa phụ? Anh ơi! Sao mà... mặn!

Á Nghi, 11.11.2021
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CHẲNG AI HIỂU EM!
Ra vào lặng lẽ đơn côi
Căn nhà như rộng gấp đôi bình thường
Chật nhà toàn nỗi nhớ thương
Mấy ai thấu hiểu nghĩa tương tư cùng?

Á Nghi, 11.11.2021

SAO MÀ HƯ!
Giấy ướt át, anh ơi thơ thấm lệ
Sao dòng nào cũng nát cả tâm can?
Cầu cho anh lên đến tận thiên đàng
Mà “địa ngục” lệ em ràn rụa nhỏ!

Á Nghi, 11.11.2021
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HẸN NGÀY TÁI HỢP
Phải kìm nén cảm xúc
Trước mặt bao bạn bè,
Đáp cử chỉ tử tế
Bằng ngồi yên lắng nghe.

Lời ôn tồn nhỏ nhẹ
Mà sóng lòng tỉ tê
Bao kỷ niệm kể lể
Bạn nhớ thương nhắc về.

Em đối diện thực tế:
Không còn anh cận kề,
Đêm về nhòa mắt lệ
Thân phận người xa Quê.

Gối anh, em vỗ nhẹ
Hẹn mai này tương phùng
Anh ngủ thảnh thơi nhé
Mai mốt em về cùng!

Á Nghi, 11.11.2021
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ĐI CHÙA
Tiếng đồn chùa ấy linh thiêng
Hai kẻ gian trá bèn siêng cúng dường
Hai người mua một bó hương
Cầu xin thì những mấy chương sớ dài.

Vào chùa sợ mất đôi giày
Ăn chay ba bữa, đếm tay: -Đủ lời!

Ý Nga, 8.9.2008.
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BẤT NGHĨA
*
Thương về quý Trưởng luôn âm thầm
dấn thân cho Phong Trào Hướng Đạo Hải Ngoại
*

Ăn cháo chưa xong, đá bát rồi
“Bạn” này đúng nghĩa bạn-đầu-môi
Lượm lên cái bát lăn long lóc
Cứ rửa xong lau, trưng để đời!

Ý Nga, 24.11.2008.

- 53 -

BÍ QUYẾT BẢO VỆ SẮC ĐẸP
Thật thà em xấu như ma
Mở trang báo đọc, sao mà thấy thương:
Tưởng gì? “Bí Quyết Soi… Gương”
Dạy người bảo vệ, tận tường từng li.
Đẹp đâu mà giữ? Cười phì!
Sao không dạy Bí Quyết gì Giữ… Hương?
Ý Nga, 17.9.2008.
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TẢN ĐÀ
Tản Đà đời đục, giữ trong
Không màng tư lợi! Có, Không? Chẳng mời!
Khơi khơi tiếng nói cay đời
Nước non, cây cỏ: rong chơi, dung hòa.
Ý Nga
Calgary-Phoenix, 7.12.2008

YẾM XƯA
Áo “sang” khoe tấm lưng trần
Tiệc tùng ai mặc, tần ngần soi gương
Choàng vai áo khoác ấm lưng
Hỏi ai: -Giống yếm ngoại thường mặc không?

-Yếm nâu, ngoại lót bên trong
Áo ai “sang cả” lụa nhung: ra ngoài!

Ý Nga, 5.9.2008
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ANH CÓ TRIỆU CHUYỆN CƯỜI
TRONG MÁU TẾU
Chưa điểm cuối anh chợt dừng rong ruổi
Em lẻ loi, trơ trọi, làm sao cười?
Em nhớ Người, chỉ biết khóc, than ơi
Thương nhớ quá! Người làm hay, nói giỏi.
Anh có triệu chuyện cười trong máu tếu
Em thích ngồi nghe anh kể chuyện vui
Những buổi chiều nắng rất thiếu, buồn hiu
Chia chung rượu, xẻ ngọt bùi đắm đuối.
Á Nghi, 22.11.2021
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RỐI
Người này hờn chuyện không đâu,
Kẻ kia lại giận những câu vô tình
Tang gia bối rối (thình lình)
Nhận vào câu khế, bất bình lời chanh.

Thương anh bách hạnh ngọt lành
Tánh tình vui vẻ. Thế Vinh ơi à!
Bây giờ em trước ngả ba
Nên đi hay ở Canada buồn?
Gia đình Ý, Mỹ gọi luôn
Thương thân cô phụ lệ tuôn mỗi ngày!
Á Nghi, 23.11.2021
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TÌM ĐÂU ĐƯỢC BẠN NHƯ… ANH?
Cùng phái, em ngại thân
(Cứ hở ra là giận
Vòng vo rất khó gần)
Trong khi em thẳng thắn!
Nhớ anh trêu em hoài:
“Chỉ mình anh thiện tánh
Thương mình anh đủ oai
Cần chi thêm bá tánh!”
Bạn gái giận, không ôm
Ngại họ đồn đồng tính;
Bạn khác phái? Dị òm!
Đồn, ái tình cả tỉnh.
Mỗi lần anh giận chi
Chỉ cần ôm anh chặt
Anh hết giận tức thì
Chẳng thêm lời thắc mắc.
Á Nghi, 23.11.2021
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GẦN MÀ XA
Căn nhà nhỏ chia làm hai thế giới
Em phòng này đóng cửa với văn thơ,
Anh phòng kia đọc báo cho bớt… khờ
Hai mạch thở, hai tâm hồn chới với.
Á Nghi, 26.2.2009.
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Ạ… ƠI!
*
Tặng TH & những cô sinh viên ngây thơ
*

Ạ ơi… ơi! Ạ ời… ời!
Yêu ai một nửa, ai thời khổ đau
Yêu nhiều có hại khổ nhau?
Mà người yêu ấy tại sao nửa vời?

Yêu người, tôi hại khổ tôi
Tình đem trao hết, nhận rồi, người quên
Chiều buồn, nhân nỗi vui lên
Đêm buồn, gắn điện, thử đèn, tìm trăng.
Quanh tôi bóng tối lỡ làng
Sao tôi vẫn thấy một chàng-đang-yêu?

Ạ… ơi! Ơi… ạ! Trớ trêu
Khổ đau sao vẫn nâng niu Hồng Vàng?
Đặt môi hôn nụ nồng nàn.
Hoa Yêu thơm ngát, thở than chi người?
Ạ… ời ời! Ạ… ơi ơi!
Á Nghi, 12.2.2009.
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LẶT RAU
Con sâu làm bẩn lá rau
Thả đi nhè nhẹ, sợ đau, sâu buồn,
Con… người làm lệ em tuôn
Cũng không dám tỏ ngọn nguồn lòng son.

Nhặt rau cứ lựa cọng… non
Thương anh đành phải héo hon đến… già.
Á Nghi, 3.9.2008.
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HÀNH
Định sang Tây Tạng tu hành
Trở về rủ em theo anh
Ai ngờ em theo đạo… khác
Thôi đành cạo đầu tụng kinh!
Á Nghi, 27.11.2021
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VẼ HOA
*
(Nhớ Mình yêu dấu, thời vác thước Tê trong sân trường Kiến Trúc)
*

Vẽ chi mấy chục cánh hoa
Chừa riêng một cánh, nét ra mặt người?
Đòi: -Thêm một, mới đủ đôi!
Dưng không đôi má của tôi hồng hào!
Á Nghi, 9.8.2008.
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HAI-ÚT
*
Nhớ về Mình yêu dấu: Út Láu Táu ngày xin cưới chị Hai.
*

Út anh đòi cưới chị Hai
Bữa mai, bữa mốt hỏi hoài: -Chịu không?
-Chịu anh, phải gọi bằng chồng
Kêu không ai dạ, lại bồng con nuôi
Bồng em mấy đứa cực rồi
Bồng con, chiều… “ảnh”. Thôi thôi! Ai thèm!
-Em… Hai nghĩ lại mà xem:
Một, Hai… hổng lẽ bồng em suốt đời?
Á Nghi, 2.9.2008
*Trong gia đình: tác giả là chị Hai của 7 đứa em, Người cầu Hôn lại là em út (Láu Táu là tên gọi trong nhà)
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ÚT-HAI
-Người ta thủng thẳng, từ từ
Anh Hai cứ hối, muốn “Ừ” liền thôi
Út em chưa muốn sóng đôi
Làm dâu khổ lắm, ai rồi chiều ai?
- Út em lên chức chị Hai
Ai ai cũng dạ, cười “quài” Bậu ơi!
Anh năn nỉ Bậu hụt hơi
Sức đâu còn nữa leo trời bẻ cau?
Bậu “Ừ”, anh mới hái trầu
Chạy tìm mai mối, ngọt ngào Út-Hai.
Á Nghi, 2.9.2008

https://www.facebook.com/YNGACANADA/

Kính mời đọc thêm những sáng tác khác của tác giả tại:
http://www.vietnamvanhien.org/YNga.html

www.vietnamvanhien.net
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