Trang Thơ

Ảnh Phan Thế Vinh

TẬP 21 [ 138 BÀI ]
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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
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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

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.
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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
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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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CHÂN QUỲ CHẦU
LẠI BẮT DÂN HẦU
Danh hề “Quân Đội Nhân Dân”
Trấn áp dân là “chiến sử”
Công cụ của đảng vô thần
Đã làm chi nên tích sự?
“Vô sản” của đảng đè đầu,
“Công An Nhân Dân” cỡi cổ
Bắt dân thế cô đứng hầu
Lực yếu, “hồng chuyên” lố nhố!
“Quân Đội Anh Hùng” ở đâu?
Không một khả năng căn bản
Giặc vào xếp hàng quỳ chầu
Muôn tâu câu: “Bảo vệ đảng!”
Số lượng chính quy ngụy tà:
Lực lượng chuyên chính của đảng
Lực chuyên áp bức dân ta
Cho ra… đại đồng vô sản!
Tài sản của đảng càng vô,
Người dân càng... ra bần cố!
Ngụy tà con cháu của Hồ,
Miền Nam rực vàng Chính Nghĩa!

Ý Nga, 16.11.2021
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EM ĐỪNG THEO TA NỮA
Người già tuổi đã tám mươi
Xuân về tủi phận, bùi ngùi nhớ Quê
Bốn mươi năm chửa muốn về
Sao em xử thế khinh chê lệch trời?
*
Tham lam lạc lối hẹp hòi
Sai đường, ngạo mạn, em đòi kết thân
Lời toàn hung hãn, bất cần
Tâm sân đố kỵ? Khó gần được tôi!
Em về học hỏi tìm tòi
Hòa đồng, nhẫn nhịn, giúp người: thành tâm.
Của cho: lịch sự, thâm trầm
May ra người nhận âm thầm tri ân.
Ỷ quyền, ăn nói cộc cằn
Giàu sang cậy thế hung hăng vô lường
Coi chừng bị quỷ dẫn đường
Ma đưa lối, chẳng ai thương về già!
Từ nay ta khép cửa nhà
Em đừng gõ nữa. Mời ra ngay giùm!
Nhãn trần nhìn chốn tối om
Đâu ra nhãn thức mà đùm bọc ai?
Nghe điều nhĩ thức trái tai
Từ người tâm thức quá sai: học gì?

Ý Nga, 15.11.2021
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KHÁCH THƠ
*

Cho Mình yêu dấu
*

Qua đường là khách bộ hành
Bâng khuâng đứng lại em thành khách thơ
Viết lời yêu nước mộng mơ
Sợ chờ tí nữa ra tơ mây trời
Về nhà ngại sẽ quên lời
Chữ không theo nghĩa, anh rồi cười em.
Bộ hành, mấy khách dạo đêm?
Mình em chậm bước cho thêm nhớ Nhà
Thương dân mình khổ quá à
Anh ơi! Em biết, viết ra càng buồn.
Yêu dân, thơ huyết lệ tuôn
Làm sao thoát ách lái-buôn-vô-thần?

Ý Nga, 5.1.2009.

DẶN DÒ

*
Cho Mình yêu dấu
*

Dặn em: -Kiên nhẫn với chàng!
Dặn anh: -Phải giữ sắc Vàng Quốc Gia
Làm gì cũng nhớ Quê Cha
Đảng đang nhuộm đỏ, dần dà ngoại xâm.
Dặn thêm: -Đi chớ sai lầm
Phải theo lý tưởng, âm thầm sử ôn!
*
Dặn nhau giữ mãi nụ hôn
Sẽ chia, an ủi cho tồn danh thơm
Thuyền nhân xem nhẹ áo cơm
Noi gương người trước, Việt Nam sẽ về.
*
Dặn nhau điều dễ thương ghê!
Nên chi hai đứa đều mê dặn dò.
Ý Nga, 27.12.2008.
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SƯU TẦM LÀM CHI
-Ông có chút tiền… Hồ*
Tặng cô, sao không lấy?
*
-Sao không cứu tiền… đồ,
Đốt tiền Hồ ra tro!

Ý Nga, 17.1.2009.
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RÕ ĐỎ!
Dịch Wuhan? Thuốc ngừa đảng tiêm trước
Chẳng phải mua, được miễn phí, cứ lùa
Liệu chưa thừa đã láu cá bán mua?
Ôi thần dược! Bao giờ dân tôi hưởng?
Sống sung sướng lũ bất lương trịch thượng
Thật khác thường ngất ngưởng trên máu xương
Đứa tuyên dương, đứa đắp tượng khoe Phường*
Toàn Chủ-“Tịt”-Cùng-Đường vẽ lắm chuyện!
Bọn hải tặc sống nhờ vào cướp biển
Vẫn thua phường-cướp-cạn của người dân
Đỏ xóm làng toàn khẩu hiệu phi nhân
Rõ thua trận còn lần khân khoe bẩn!
Nhà giặc lấn mất dần, dân cùng quẫn
Phải bán thân nuôi miệng khắp xa gần
Bọn vô nhân tham “ăn” bẩn, bất cần
Phi nhân bản, tài sản dân: nuốt trọn!

Ý Nga, 5.4.2021

*Phường

(thuộc Quận, Xã)
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TỰ NHUỘM
Ông khen hoài Việt Cộng,
Chỉ trích người đấu tranh;
Bà hiểm ác phụ họa,
Hãm hại kẻ hiền lành.
Nằm vùng, thêm ác độc
Của chất đầy một kho
Dụ dỗ người vay nợ,
Thiện? Nhất quyết không cho.
Kể khổ nghe mà ngộ
Thờ Hồ, nguyện Chúa thương?
Ôm tiền, vái Phật độ?
Độc ác đến bất thường.
Tuổi già, ông nhìn vợ
Cả hai cùng lo âu
Ông rên: -Ăn phát sợ!
Bà than: -Mập thấy rầu!
“Đại gia đỏ” chờ chết
Chẳng một ai thăm nuôi
Những kẻ tự nhuộm đỏ
Ai dư hơi ngậm ngùi?

Ý Nga, 28.11.2018
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CHẾT LÀM SAO ĐI?
Chuyện lạ, có người chết
Sao “đi bầu” thay ai
Mỹ Cộng nhiều như rứa
Nên sản sinh độc tài?
Hay là trò gian dối
Chẳng lẽ họ Lừa nòi?
Bạn ơi đừng tức tối
Lừa nào to hơn Voi?
Những hành vi bỉ ổi
Rồi sẽ lòi ra thôi
Sẽ rõ ràng công, tội
Nếu bạn chẳng buông xuôi!
Ý Nga, 4.2021
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TỴ NẠN KINH TẾ?
Nơi nào cũng đạp tung
Bằng lắm lời hoa mỹ
Mi qua Mỹ nằm vùng?
Làm toàn chuyện ma quỷ.
Dân khốn khổ bần cùng
Mi dè bỉu rẻ rúng
Sống nhàn hạ ung dung
Nên quên dần họng súng?
Ai ban bố ân sủng
Cho mi lúc đường cùng?
Phường hoạt đầu lợi dụng
Sớm quên ngày lao lung!

Ý Nga, tháng 4.2021

Nói lái: hoa mỹ/qua Mỹ/ma quỷ

- 21 -

- 22 -

THUYỀN NHÂN
Quê mình lụt lội thấy thương! Thật xót xa trước cảnh dân mình chịu
cảnh này triền miên (trước khi bị cưỡng chiếm hầu như chỉ có miền Trung là
riêng khổ, còn bây giờ thì không những chỉ riêng “Thành Hồ” mà gần như cả
Nước “thống nhất” khổ chung… “thành hồ” vì nạn phá rừng và xây cất hỗn
loạn).
Thương về ngày xưa của Má: vì tránh lụt lội mà Má phải từ giã Ngoại,
chèo ghe ra Hội An để sanh con, nên mỗi khi nghe lụt lội là con đều nhớ về
Má, huống chi mùa lụt năm nay em tôi lại vừa ẵm người Mẹ bán thân bất toại
vào bệnh viện lần nữa. Má đang vật lộn với nhiễm trùng, ho khan, cơm chê,
cháo chán.v.v… Mỗi ngày các em đút, Má chỉ ăn chưa đến nửa chén cháo thì
sức đâu mà mạnh được?
Ôi! Đứa con trong bụng Mẹ ngồi trên ghe nhỏ ngày xưa và đứa con
thuyền nhân tỵ nạn chính trị của bây giờ, ở đây, dù đôi chân từng rong ruổi
khắp châu Âu, Ý, Mỹ, Thái, Canada nhưng mấy chục năm biệt xứ rồi mà vẫn
chưa từng được trở về Đất Mẹ một lần.
*
Má thương yêu!
Sao con không là người ẵm Má vào bệnh viện trong mùa lụt lội này để
báo đáp công ơn Má đã bụng mang, dạ chửa gần 9 tháng mà còn vượt cạn
một mình để con được sinh ra nơi khô ráo?
Thương làm sao nỗi khổ ải của dân mình trong mùa lụt trong khi con
được hưởng ráo khô!
Thương làm sao đoạn đường cuối đời của Má!
Ý Nga, 30.4.2021
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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

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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THƯA TRƯỞNG.
*

Thương về các thiếu sinh HĐ
*

Em theo trưởng học ăn, học nói
Trưởng dạy em học gói, học mở.
*
Bây giờ em: mở Gói
Réo gọi các em thích học hỏi, tìm tòi
Cùng em, chúng tìm gương sáng mà noi.
*
Dạy thế hệ kế tiếp:
Ăn, nói, gói, mở,
Cùng học ‘vác ngà voi.”
Và cứ thế…
Tiếp nối bao thế hệ
Nhận ân và báo ân.

Ý Nga, 16-10-2013.
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NGƯỜI VIỆT TẠI CANADA
Mặt che kín bởi mũ len, mũ dạ
Chỉ còn chừa đôi mắt, ngóng xe qua
Những công nhân lạnh quá kia hít hà.
Chờ xe bus về khuya, người buốt cóng.
Nhà bao trẻ? Có mong mong, ngóng ngóng
Mẹ cha về động bếp nấu bữa cơm
Cho ngày mai con cái hưởng ngon, thơm
Mà chạy gạo…bao nhọc nhằn sinh kế?

Ý Nga, 5-10-2013.
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KHEN AI BỒ ĐỀ TÂM

Chịu lép vế, để yên thân
Khiêm nhường, nhường nhịn, giữ phần sạch trong
Đường đời bằng phẳng thong dong
QUÁN KHÔNG mà sống, trải lòng thế nhân!
Ý Nga, 5-11-2013.
Theo TỰ ĐIỂN PHẬT HỌC:
http://www.hoalinhthoai.com/buddhistdictionary/detail/char-1009/.html
“HAI PHÉP QUÁN KHÔNG
1. Vô sinh quán: Quán thấy mọi sự vật đều là hư huyễn, không giả, không do đâu sinh khởi.
2. Vô tướng quán: Sự vật đã không tự tánh, không sinh khởi cho nên mọi tướng của chúng cũng đều là hư
vọng.
Kinh Kim Cang nói: “Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng.” Nghĩa là phàm đã có tướng đều là hư vọng.”
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ẤM LÒNG
*

Cám ơn hai cháu: Triết, Trúc
*

Rau này, thức kia, món nọ…
Cháu gắp vào chén dâng cơm
Đôi đũa song song cắm thẳng
Lời kinh âm nặng nỗi niềm.
Sầu đang ngập tràn tâm khảm
Nhìn cháu dâng cơm cao tầm*
Mà lòng nghe như hơi ấm
Truyền vào chén cơm tri tâm.

Ý Nga, 29.11.2021
*Dâng cơm lên trán
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HỌ KHUYÊN RẰNG
Viện Kiện Toàn Sức Khỏe
Giúp người khỏe… khòe… khoe
Dù mình hạc, xác ve
Hay ê hề mỡ, xệ:
-Giữ nguồn sẽ ra ngọn!
Không tiền, ai chào đón?
Chuyện nghe cỏn… còn… con
Cứ chờ mỏn… mòn… mon
Làm sao giảm căng thẳng?
-Đã thẳng rồi, chớ căng!
Làm sao sống thanh thản?
-Giữ tất cả thăng bằng!
Biết cống hiến trọn vẹn
Giữ kiện toàn thân tâm.
Tôi nghiệm câu thâm trầm:
“Ăn cá nhớ nhả xương!
Ăn đường thời nuốt chậm!”*

Ý Nga

Tilley, Canada*3-10-2013.
*Tục ngữ: “Ăn cá nhả xương! Ăn đường nuốt chậm!”*
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EM KHỎE KHÔNG?
(Thơ Yết Hậu)
*

Chọc cười quý bác trong viện dưỡng lão.
*

Dạ em vẫn khỏe như voi
Vai còn… một nửa viết được,
Chỉ nhức có… nửa đầu thôi
Còn nửa đầu kia vẫn… khỏe!
Nấu ăn, giặt giũ: tay thương,
Tấm lưng chỉ đau… khúc dưới,
Khúc… trên đi đứng bình thường
Một chân vẫn còn lui tới
Yêu đời!

Ý Nga, 5.12.2021
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SỰ SAN SẺ
*

Cám ơn chị Hiền
*

Chị chia từng câu đau đớn
Chẳng hề soi mói trắng, trơn
Lại còn nhắc: “Xưa thọ ơn!
Chút này có chi là lớn!”.
Tôi cố gượng cười đón nhận
Ân tình ấp ủ đủ phần
Từ từ tự đứng trên chân
Tri ân tình người kề cận.
Đêm mua: trái, rau, bánh… Ghé
Không hề đòi hỏi chi hơn,
Chẳng hề nổi giận hay hờn
Ngày ngày âm thầm san sẻ.

Tôi chuyền chị nghe Phật pháp,
Gửi tin nào đọc thấy hay
Hương sen hai nhà thơm lây
Tình bạn thật là ấm áp!
Bao nhiêu ân tình tích tụ
Cứ thế mà cùng lấp đầy
Tôi tìm chút nắng vàng hây
Cuối hạ, thu, đông buồn chảy.

Ý Nga, 5.12.2021
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THẾ GIỚI KHÔNG ANH
Người câu cá, cá ra ngoài thủy giới
Em rối bời trong thế-giới-không-anh.
Từ nay đành phải nương tựa chính mình.
Thân tứ đại hữu vi, ai bất toại?

Ý Nga, 5.12.2021
*Hữu vi, viết theo nghĩa: những điều thường của thế gian đều do tạo tác mà
thành, có sinh ra thì sẽ có chết đi
(phản nghĩa với Vô Vi: nếu không phải pháp làm ra, chẳng do tạo tác mà
được)
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VÍT VÀO ĐÂU?
(Thơ Yết Hậu)

Bà xin đi sửa sắc đẹp?
Ông hét: “Sắc nào đã hư?
Ham chi đồ nhựa lắp ghép,
Ốc nào vít tuổi sáu tư
Đủ?”

Ý Nga, 5.12.2021
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ĐẦU BẾP DỞ
Em đi nói xấu mọi người?
Người, yên một chỗ, mỉm cười an nhiên
Người lành gặt Quả: Tốt, Hiền
Em gieo Nhân dữ, Ác: chiên, hầm, xào

Ý Nga, 5.12.2021
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MI GHÉT
ĐIỀU TA THƯƠNG
Thơ giữ lại cảm xúc
Vui buồn của thi nhân
Thi nhân mai quên hết
Thơ ở lại đường trần!
Đau theo cơn Quốc Nạn
Người thương dân gieo vần
Thơ không thể nào chết
Nếu nhân bản tiềm tàng.
*
Vận Nước hừng hực nóng
Đảng hưởng gió, kiêu căng;
Trong bóng đêm tăm tối
Dân nào được ngắm trăng.
Từ bên này trú quốc
Thơ hướng về quê hương
Ta không là thi sĩ
Mà nhìn về rất thương!
*
Mi đọc thơ mà ghét
Thì mi quá tầm thường
Theo mi: “Thơ độc đáo
Chỉ ở chuyện yêu đương!”
Thế thì thơ-yêu-Nước
Không được phép đi đầu?
Phổ nhạc thơ-hạng-bét
Nhạc mi đi về đâu?
Ta lên án Điều Ác:
Đẩy thơ ra tiền đồn
Biên giới giữ Điều Thiện:
Vinh danh Người-Lính-Khôn!*
*
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Đảng bày binh bán Nước,
Đoàn bố trận buôn dân
Nhạc mi: âm trọng phú,
Toàn những nốt khinh bần.
Sáng trưng đèn nhấp nháy
Những điệu nhạc tối thui
Chồng “hờ” ra sàn nhảy,
Ôm vợ “tạm” tìm vui.
Cầm micro ngọng nghịu
Mi ồn ào trơn tru:
“Nhờ ngoại nhân giúp đỡ
Ở đây không nội thù!”

Ý Nga, 13.12.2021
*Người-Lính-Khôn: QL VNCH
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DỊCH GÌ CŨNG CHỈ CHẾT DÂN
Đào tạo nhân tài từ tuổi hai mươi
Mỗi dòng sử ghi đều thơm trang mới.
“Phụ mẫu chi dân” cảm phục lòng người
Hùng khí rực trời giặc nào thắng nỗi?

Tệ nhất thế giới: Việt Cộng, ăn chơi
Dân đói sao tiến? Cả đảng thụt lùi!
Chỉ một trận dịch đủ làm trò cười
“Buộc chỉ chân voi”, lòng dân tức tưởi.
Ý Nga, 13.12.2021
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“ANH HÙNG” TRỐN,
LIỆT “SỈ” LÙI
Thối rửa, tham lam, phá hoại
“Tướng, tá” chết hết cả rồi?
Kinh tài, tác oai, tác quái
Thường dân chỉ biết than ôi.
Người ta tính tới tình thế
Việt Cộng chỉ toàn tính… lui
Giặc vào, cả đảng ngơ ngác
Chạy trốn, không lui cũng… lùi.

Ý Nga, 13.12.2021

*Liệt Sỉ: “sỉ” dấu hỏi, viết theo nghĩa của sỉ nhục
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MIỄN TIẾP!
Làm thân? Tính nết: hững hờ,
Tham lam, hung dữ, không ngờ mặt trơ
Ăn chơi sa đọa nhởn nhơ
Đấu tranh chẻ nhỏ, vòng vo bày trò.
Phóng to cờ đỏ, ỡm ờ
Ngu ngơ chia rẽ, so đo thăm dò
Tò mò, tọc mạch, quanh co
Đến đây vây bẩn? Ai cho vô nhà?

Ý Nga, 13.12.2021
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THẤP DƯỚI MỨC… ĐÁY!
Trẻ đến lớp, vượt sông Hồng, sông Đuống
Thầy dạy gì? Cộng sản, Mác, Lê Nin!
Cô dạy thêm: Tư tưởng Hồ Chí Minh
(Vô nhân tính, tốn nhiều tiền lắm của).
Trẻ đến lớp học cho nhiều, cho giỏi
Đến ngày thi, người chẳng học đậu cao
Ngộ làm sao toàn con cháu ông… nào
Nên cả nước ào ào “phó tiến sĩ”.
Trẻ tùy ý vượt cam go, bền bĩ,
Đảng bận khoe toàn thánh tích “Lạ” kỳ
Bơi, đu dây….Trẻ muốn học thì “đi”
“Đi” theo đảng học sống đời… “giản dị”

Ý Nga, 16-7-2013.
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NUÔI CHI
PHƯỜNG PHẢN PHÚC?
*
Đọc tiểu sử NAM GIAO-TÚ RÁCH
(Sĩ quan Pháo Binh, Sư Đoàn 5 QL VNCH).
*

Tù Hàm Tân
tù qua Trảng Lớn,
Thương nước non trong tay “tử thần”
Rời Bù Đăng
sang Bù Gia Mập
“Mừng độc lập” sao toàn nhố nhăng?
*
Mà nào một kẻ hàm oan!
Mà nào chỉ một Sĩ Quan Cộng Hòa!
Bao người mong Tết Đống Đa
Vun bồi ích Nước, lợi hòa thêm ra.
Bao binh chủng, sử chói lòa!
Bao Sư Đoàn, bấy Hưng Ca Giữ Nhà!
Làm sao một đảng gian tà
Đem ra đày đọa, trẻ già không tha?
Gian manh, khệnh khạng, khề khà
Hồng hồng nhuộm tất! San hà? Máu mưa!
Anh hùng muôn thủa xa xưa
An dân, bảo quốc! Nhìn kìa: đổi ngôi…
*
Có nên lật đổ cho rồi?
Nuôi chi phản phúc giống nòi hỡi dân?

Ý Nga, 13-7-2013.
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DÂN OAN.
Oan này nổi dậy Đông, Tây;
Trung, Nam, Bắc hận bủa vây đã đầy.
Đảng đừng vênh váo phây phây
Hồn u, mả tối xúm vây mai này!

Ý Nga, 14-7-2013.

- 49 -

ÁC TÍNH VIỆT CỘNG
*
Kính tặng toàn thể
Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa
đã chịu cảnh tù tội sau 30.4.1975
*

Đảng nuôi, đảng thưởng:
“Thể dục” đều chi
Dốc đứng trơn trợt
Bắt Lính đua, thi*.
Thụ hình không án
Ốm yếu thiếu ăn
Đảng chất trĩu nặng:
“Nợ máu nhân dân!”
“Trấn sơn, bình hải!”
Bây giờ ai tai
Củi nặng trên vai
Đói ăn run rẩy.
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Bo bo, rau muống
“Bồi dưỡng” khoai mì
Ăn riết phát… lỳ
Cần chi dinh dưỡng!
Trời lạnh căm căm,
Nắng nóng cháy da
Thù quyết không tha
Áo Gông Thê Thảm.
Nhịn thèm, thiếu ăn
Đảng bảo “Đặc ân”
Khoai khô, mốc luộc
Anh nghẹn mấy lần?
Khỉ ho cò gáy
Leo núi, xuống hầm
Da thịt tái bầm
Tổ Đào, tổ Đẩy,
Tổ Đắp, tổ Khiêng
Lính chiến quy… tiên
“Lính chính quy”* đói
Vì bọn cường quyền.
Gia đình? Ngổn ngang
Bài toán nan giải!
Ủi đất khai quang
Bằng… tay mười ngón.
Âm thầm chịu đựng
Lầm lủi điếc câm
“Quản giáo”* lải nhải…
Lửa lòng vẫn hâm.
Chuyện bao năm rồi?
Vẫn còn thương ơi!
Vẫn còn nhức nhối!
Đảng vẫn trêu ngươi!

Ý Nga, 14.9.2006.
*”Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu Hàng đầu rồi tiến về đâu?” Ca dao sau 1975.
**Lính chính quy = bộ đội VC
***Quản giáo = Cai tù VC
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THÈM “LỬA”
Ở đây tuyết bắt đầu rơi
Thơ em-xa-xứ, ạ... ời… lạnh thêm!
Nhìn về cố quốc chợt thèm
Thật nhiều lửa, đủ vén rèm tự do.

Ý Nga, 5.11.2008.
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Ở TRẠM XE ĐIỆN
*

Thương về Mình yêu dấu
*

Đi giày tuyết, quần ống cao, ống thấp
Chàng nghênh đời, ngạo mạn với… so le.
Sửa cho bằng… lẽ phải, nàng vuốt ve
Họ âu yếm tay đan tay, đôi trẻ.
Em nhìn họ, mỉm nụ cười chia sẻ
Nàng vẫy tay, mắt ngọc thạch trong veo,
Chàng nghiêng đầu, ranh mãnh ánh mắt nheo
Làm em nhớ lúc đôi mình hạnh phúc:
Anh có nhớ giờ chia tay thúc giục?
Em nhón chân hôn từ giã anh yêu
Nụ hôn nhanh, vẫn gói ngọt ngào nhiều
Mình níu kéo, mong thời gian đi ngược.
Cùng quay bước, chẳng ai đành đi trước
Lòng bâng khuâng theo từng bước dần xa.
*
Nhìn hai người đang bịn rịn đằng kia
Em chột dạ, nhớ anh yêu vô tả!
Á Nghi, 29.12.2008
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TRẠM XE BUS
*

Nhớ Mình
*

Trời giăng giăng màn tuyết
Một điếu thuốc truyền tay
Chàng xoa nhẹ bờ vai,
Nàng cầm tay âu yếm
Họ hôn nhau trong tuyết
Truyền hơi ấm cho nhau.
*
Em nhớ anh làm sao
Khi nhìn người hạnh phúc!

Á Nghi, 29.12.2008.
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KHÔNG ĐƯỢC HỜN!
Mênh mông một bóng lẻ người
Cô đơn một bóng góc trời tha hương
Ơi Người Thương! Hỡi Người Thương!
Ở đâu? Có biết một phương em buồn?
Chôn chân trong bốn vách tường
Một mình trốn tuyết, em nhường người vui
Cuối năm gói chút ngậm ngùi
Thắt nơ cho đẹp chôn vùi cô đơn.
*
Yêu nhau em không được hờn
Thì thôi chờ cửa, nụ hôn sẽ đầy!

Á Nghi, 27.12.2008.
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CUỐI NĂM
Buổi sáng mặt trời hồng
Giữa dòng người thật đông
Em nhớ anh quay quắt
Anh có nhớ em không?
Buổi tối tuyết giăng giăng
Đèn đường màu hoa đăng
Trái tim em ấm áp
Nhờ… nỗi nhớ lâng lâng.
Á Nghi, 28.12.2008
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SƯỞI
Tuyết rơi nhè nhẹ như mưa
Ước anh bên cạnh cho vừa yêu thương
Tuyết rơi trắng xốp mặt đường
Đem anh ra… sưởi, nghe dường ấm hơn.

Á Nghi, 26.12.2008
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NGƯỜI TRONG SƯƠNG
Tuyết lấp lánh, mình em xua cơn lạnh
Bát ngát quanh là những ngọn thông xanh
Thú, khôn ngoan tìm chốn ấm ẩn mình
Em, dại dột mang máy hình săn ảnh.
Những hạt tuyết rơi trong sương mù mịt
Bao cành khô nhờ sương ẩm, nở hoa
Như Bạch Mai, một rừng! Đẹp ơi là!
Rừng Bạch Tuyết! Anh xem nè: tiên cảnh!

Ý Nga, 8.1.2009.
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AI GIÀ CŨNG THẾ?
Ông không chì chiết, chỉ đay nghiến
Bô lão cao niên: con cháu phiền
Khi nhớ khi quên, bà lẩm cẩm
Lúc hờn, lúc giận nộ xung thiên!
*
Anh, mai cay đắng hay chua chát?
Nghe sóng hát rồi còn nhớ thơ?
Khi mắt sẽ mờ, anh có nhớ
Nụ cười muôn thuở anh tôn thờ?

Ý Nga, 13-10-2013.
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QUÊ HƯƠNG THỨ BA
Rơi… rơi! Tuyết vẫn rơi… rơi…
Tám năm quen thuộc khung trời trắng tinh
Ra đường vẫn chỉ một mình
Đưa tay đón tuyết, tìm tình trên… cao.
Mười năm xa Ý*, ôi chao!
Vương vương nỗi nhớ, ngọt ngào niềm thương.

Ý Nga, 30.12.2008.
*Ý Đại Lợi [Italy]

MÁI NÓNG
*

Thương tặng các thiếu sinh Hướng Đạo
và các em học trò cô đơn.
*

Bà gãy càng, sứt gọng
Chuyện thẳng đem bẻ cong;
Ông cãi, gàn, lớn giọng
Gió nhỏ thành cuồng phong.
Con cái cùng nghe ngóng
Một cổ đeo lắm tròng
Mái ấm thành mái… nóng
Lửa phừng phừng bên trong.
Bầy trẻ thơ non lòng
Ngày ươm mầm hy vọng;
Đêm đợi chờ, ước mong
Trong bơ vơ lạc lõng.

Ý Nga, 15-10-2013.
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SAO EM XÉ THƠ?
Những bản thảo thơ văn nằm chờ đợi
Hai mươi năm còn chẳng gợi tứ hay
Chữ còn đây, ý còn đấy nét bày
Sao làm lại vẫn vô hồn? Phế thải!

Ý Nga, 24.12.2021
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TRỐN TUYẾT
Mùa đông giá, đêm rất dài, ngày ngắn
Đường đóng băng, chân trơn trợt lối đi
Sương mù trời, loang ẩm thấp dòng thi
Giấy cùng bút ngập ngừng trong mưa tuyết.

Ý Nga, 7.11.2008.
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ĐỌC THƠ BẠN HỮU
Bài thơ kết tứ bất ngờ
Ý vui tương phản vỗ bờ triết nhân
Thâm sâu gửi gấm ân cần
Nghĩa, lời điêu luyện! “Ngữ thần” tuyệt hay!
Mở toang cánh cửa đắm say
Mê thơ đến chết đời này, viết hoa.
Thơ Thơ! Ma túy chẳng ngoa!
Say say đắm đuối, ngọt loa, mật tình!
Chấm than! Tán thán một mình
Khen thơ mà sợ Bạn bình mình điên.
Ba khen: “Bùi Giáng có duyên!”
Con khen tất cả ai ghiền nàng thơ!
Ghiền thơ mới được mộng mơ
Ngợi ca cuộc sống, tôn thờ tình yêu
Thăng hoa NHÂN, NGHĨA mỹ miều
Mai sau già yếu tuổi chiều: tiễn thơ!
Ý Nga, 31.1.2016
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THÔI SẦU MỘT BỮA
TIỄN NĂM
Bỏ quên xó bếp mối sầu
Vì không muốn bạn cũng rầu theo tôi
Sầu rầu sầu sẽ teo thôi
Phình hai gò má nụ cười cuối năm.

Ý Nga, 27.12.2021
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SANG SẢNG?
SANG ĐỪNG… SẢNG!
Người gầy, gầy sát tận xương
Chẳng vì đói rách phải nhường nhịn ăn
Bởi thèm Khô Mộc Đại Nhân
Nàng nào cũng tự hành thân nhọc nhằn.
Anh đừng để ốm lóc lăn
Mai sau xương cốt khó khăn mỡ màng
Quân bình mới đẹp nhé chàng
Muốn sang đừng… sảng! Vội vàng: tật mang!

Ý Nga, 30-3-2014
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HỌC CẮM
Cắm đầu, cắm cổ, cắm chân?
Cắm tay, cắm mắt, cắm thân, cắm người?
Học trò nào phải biếng lười
Cắm hoa ngồi ngắm, chữ thời ra… thơ.

Ý Nga, 21-9-2013

THÂN TẦM GỬI
Thương màu hoa trổ dây leo
Đeo thân, cũng nghiệp, eo sèo sắc hương
Sống cho qua kiếp vô thường
Bao giờ người bứt dây: đường hồi sinh.

Ý Nga, 8.9.2008
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NHỮNG ĐÔI ĐŨA LẠC LOÀI
Tìm cây vót đũa ăn cơm
Thiếu mâm, chén, gạo Việt Nam của mình
Phô mai Ý tặng trắng tinh
Rưới cơm cứng ngắt*, mặc tình mà nhai.

Nhớ Nhà thở vắn, than dài
Nhìn nhau chẳng nhận ra ai, đất người
Vậy mà gặp bạn là cười
(Làm như vui lắm cuộc đời lưu vong!)
Thật ra xuân, hạ, thu, đông
Mủi lòng thương nước, ròng ròng lệ rơi.
*
Chờ tin mới, được “đổi đời”
Đôi chân tỵ nạn rã rời đợi mong.
Non Sông có mỏi mòn trông
Cháu con tỵ nạn bềnh bồng Mỹ Âu?

Ý Nga.
Rapallo, Genova, Italy 1982.
*Năm 1980 đa số người Việt tỵ nạn lúc mới sang Ý nếu không tự vót đũa lấy thì ai cũng phải dùng muỗng nỉa
*Phô mai Parmigiano bào sợi bỏ lên spaghetti (mì Ý) hay risotto.
**Risotto al dente (cơm Ý, nấu từ gạo Ý, cứng như gạo lức,
Phải nấu còn sống sừng sực thì họ mới cho là ngon, rất khó ăn). Lúc mới qua tỵ nạn, thấy chúng
tôi ốm quá, nên bạn Ý thường mang cho để… “bồi dưỡng.”
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KIÊNG CỬ
Ả than: “Năm mới nhện sa
Xui xui bị tặng ác ma: đồng hồ
“Điềm báo tử!” Ả vật vờ
Không còn hứng thú nhởn nhơ “đi, về”
*
Ăn chơi mình hạc, xác ve
Mặc dân, mặc nước xun xoe: “Việt kiều!”
Đâu rồi hưởng phước, ăn theo?
Đâu rồi “Ơn Đảng!”, sáng chiều ả khen?

Bây giờ "lưu xú vạn niên"
Vô duyên than thở liên miên. Nực cười!

Ý Nga, 10.5.2009.
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"KINH TẾ MỚI":
ÚM BA LA…
*
Tưởng niệm em Thu Nguyệt và thế hệ thanh niên
đã chết ở những khu “Kinh Tế Mới” của VC.

*
Phá rừng, làm rẫy, trồng chi
Mà em tôi chết lạ kỳ thế kia?
Khoai lưng dạ, xóm làng xa
Bô lô: “Kinh tế…”, ba la: “Giết người!”

Ý Nga
Bình Tuy 1977.
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THƯA BẠN THƠ
Mộng mơ, người viết: đem in
In xong mơ mộng hão huyền: gửi đi
Đi rồi, tiếng bấc tiếng chì:
-“Chiều tàn, chống Cộng làm chi cô nàng?”

-Ơ hay! Nợ Nước không mang?
Cười vai tơ liễu muốn quàng Non Sông?
Tình Nhà choen choẻn chén… nông
Làm sao biết quý bao Công Giữ Cờ!

Còn quen, kính tặng “Bạn Thơ”
Lỡ mai xa lạ, dày vò thuyền nhân!

Ý Nga, 3.7.2009.
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ĐỜI ĐỜI KHÔNG QUÊN
KẺ PHẢN BỘI.
*

Khẩu hiệu VC: “Đời đời nhớ ơn bác và đảng”
*

“Công” rùa bò, chậm hơn cua?
Huênh hoang vỗ ngực: “Không cua! Hoá rồng!”
Cua, Rồng? Phản bội đại đồng!
Từ khi trứng nước đã trong tay Tàu.

Ý Nga, 19-7-2013
https://www.facebook.com/YNGACANADA/

Ý Nga kính chúc
Quý Độc Giả và quý Ban Biên Tập Báo Chí

Tân Niên 2022
Sức khỏe dồi dào và gia đình luôn an vui
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“ĂN” TẾT?
*

Thành kính tưởng niệm tất cả những người quen đã mất năm 2021 và Mình yêu dấu.

*

(Trích tuyển tập BIẾM THI gồm 200 bài thơ nói lái chưa xuất bản)

*
-Thứ năm buồn bã trôi qua*
Hôm nay thứ sáu anh à, cuối năm
Món chi anh thích bày mâm
Nói đi! Bếp sẽ tỏa thơm hương Nhà?
Canh chua, cá nướng chanh, cua?
Để bà Hạt* cắt bạc hà, hái me!
Tiễn đưa năm cũ não nề
Chua cay cô Vít thảm thê cả làng
Chúng mình tống cựu, nghinh tân
Đầu năm sẽ đổi món ăn ngọt ngào.
-Anh cần hoa, quả, tương chao
Cúng Người-Khuất-Núi trời cao đã về
Vui gì mỹ vị rủ rê
Cao lương chua… chát? Xuân tề buồn tênh!
Ý Nga, 31.12.2021
*Thứ 5 chỉ buồn riêng với tác giả
*Hương Nhà (viết hoa) món ăn Việt
*Nói lái: Canh chua/chanh, cua; bà Hạt/bạc hà
(tác giả là người không dùng cơm tối, chỉ uống sữa và thích nhâm nhi các loại hạt nên
chồng thường gọi đùa là bà Hạt)
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GÌ CŨNG QUỐC DOANH
Gian ngoa nịnh bợ quân thù
Đảng đoàn đội lốt vô “tu chùa, đình”
Rặt phường mãi quốc cầu vinh
Giành nhau kiếm cách giàu nhanh, quơ càng.
Càng quơ, càng lộ sài lang
Người “hồ hởi”, kẻ vội vàng kiếm ăn
Dưới ăn, trên hốt, lăng xăng
Sống khoe bạc, chết cẩn vàng mộ bia.
Hỡi Hồ son phấn nằm kia
Việt hay giặc Hán chầu rìa hành dân?
Cháu ông, ông dạy vô thần
Cớ sao lắm “đạo chào hàng” quốc doanh?
Ý Nga, 31.12.2021
Nói lá và biếm:
-Giành nhau/giàu nhanh
-Quơ càng/Càng quơ
-Hỡi Hồ [hỡi dấu ngã, Hồ viết hoa]/hồ hởi [hởi dấu hỏi, hồ viết thường]

- 82 -

- 83 -

VÀNG ĐẦY ĐỊA ĐẠO,
ĐẢNG “TU”
Ngày ngày than thở cùng thơ
Thương dân tôi quá! Phất cờ ai lo?
Năm… năm: mấy chục, vẫn… bò
“Tiến lên!” Sao nỗi mà hò đảng ơi!
“Tự do, hạnh phúc”? Giỡn chơi
Đâu ra độc lập mà mời “Tam Vô”?
Bia… hơi, rượu mạnh: “Dzô! Dzô!”
Hết… hơi, đâu sức để phô lửa bừng?
Chẳng ai nhắc nhở Triệu-Trưng
Sử oai cấm dạy, đảng trưng: triệu hèn
Càng hèn càng lắm bằng khen
Càng khen càng nổi trống kèn… rút quân.
Thụt lùi, triệt thoái cho thuần
Đẩy dân, nhường đất, “lính” khuân vàng về,
Công an, “tướng tá” tựu tề
Ôm can rượu lớn, nhục, hề, nam… tu!
Nước dâng, lụt lội? Vào lu!
Nữ nhi ni nhữ đủ hù Thủy Tinh!
Sơn Tinh mất núi, thất kinh
Đảng chui địa đạo, Nước mình giặc… lo?
Ý Nga, 31.12.2021
Nói lái & biếm: Nữ nhi/ni nhữ, Triệu-Trưng/trưng: triệu
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KHÔNG ANH, CÁI GÌ CŨNG HỎNG!
*
Kính nhờ quý Độc Giả
thêm dấu sắc huyền
trên những chữ tiếng Anh giùm tác giả. Đa tạ!
*
Trong nhà ba cái ti vi
Đều vô… tuyến cả, điều gì tuyến: vô?*
Chiều xem: tối! Sáng: vẫn mờ!
Chờ ba ngày, thợ tới… hò cho nghe:
“Dây hồng, đỏ, tím này đe!
Tôi cần o bế: repair panel*,
Xong thì reset cable,
Rồi tôi change splittero. Đừng lo!
Vật, công: không tốn một đô,
Cám ơn, chúc Tết…” Tha hồ mà vui!
*
Đến phiên vi tính, lại xui!
Cả hai cái cũng tối thui hợt hời
Không anh, điên đảo đất trời:
Rút dây, cắm lại, mạch đời hở đâu?
Mồ hôi giọt giọt trước sau
Thiếu anh, tất cả buồn rầu theo em
Tối kêu thợ, sáng chờ thêm
Bạn bè anh đến: “Dễ xem, khó làm!
Nhà nghèo nệ… cổ, trọng… kim ($)”
Nhìn châm châm, ngó chầm chầm, cùng than:
“Ối a lắm chuyện ngùng ngoằng!
Mỗi phòng mỗi máy vùng vằng chậm, mau”
Dùng dằng: em, máy cùng đau
Cuối cùng anh thợ nghề cao đãi đằng:
“Password?” “Không biết!” (Ơi chàng
Phải chi nghề… bói thì nàng đoán ra!)
Thế là máy hết cách… rà,
Máy theo ra cửa về nhà thợ Minh*
- 86 -

Máy thay tạm, “chạy” xập xình
Đêm không dám tắt: hòa bình vài… hôm.
Sửa xong, máy chạy phom phom
Nhưng… màn ảnh hỏng: tối òm anh ơi!
Quăng liền! Đi chỗ khác chơi!
Phải mua cái mới. Ôi thôi tội tình!
Bếp buồn không có truyền… hình,
Đừng trông phòng ngủ: đủ… hình, không loa;
Loa, hình phòng khách? Đủ nha!
(Cả ngày bận rộn, sao mà ngồi xem?)
Cuối năm băng, tuyết ngày đêm
Cả tuần lủi thủi, ai thèm lạnh tanh?
Máy vi sóng hỏng? Thu rinh!*
Máy vi tính hỏng? Thất kinh cô nàng!
Còn chi nối với… thế gian?
Chàng ơi! Chàng hỡi! Sao chàng bỏ ai?
Ý Nga, 31.12.2021
*Máy vô tuyến truyền hình (ti vi) > vô… tuyến > đùa theo nghĩa: không phát sóng
*Repair panel: sửa lại tấm bảng (panel? Nhờ quý nam độc giả dịch hộ sang tiếng Việt những
danh từ chuyên môn này),
*Reset cable: đặt lại dây cáp
*Change (thay đổi) splittero (?)
*Thợ Minh: Nguyễn Minh, thợ chuyên nghiệp sửa máy computer.
*Màn ảnh: screen, monitor
*Calgary vào 2 tuần lễ cuối năm nhiệt độ xuống rất thấp: từ -20 đến -30 độ C
*Microwave hư, vất đi vào mùa thu.
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“NGƯỜI” LƯỚI NGƯỜI?
*

Tặng các em Sinh Viên Học Sinh quốc nội
*

Họ giăng cái bẫy quá to
Lưới người ái quốc vào kho để dành
Khi cần vẽ lá, hoa, cành
Sẽ đem tô đỏ, bán danh ba đồng.
Ba đồng rẻ mạt đỏ hồng
Việt Minh xưa cũng biến “Ông” thành “thằng”
Thương người mắc bẫy Việt gian
Thơ đau ngao ngán, ngổn ngang ngỡ ngàng!

Ý Nga, 31.12.2021
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BIẾT TAY NHAU!
*
Truyện ngắn
*
Á Nghi
*
Đầu năm tôi dần nàng một trận nhừ tử nhưng nàng chưa… tử mà tôi sắp sửa…
nhừ.
Chẳng hiểu bàn tay 5 ngón kiêu sa ấy đã nhúc nhích từ lúc nào mà đã có thể
bấm số gọi cảnh sát?
Và với giọng thỏ thẻ ra răng mà nàng… thì thầm đủ để cảnh sát gọi tôi về bót?
Ôi chao!
Đường đường là một đấng trượng phu hảo hán lại đánh đấm làm sao thua cả
một ngón… tay của tiểu thư đài các?
Đời tôi từ đây sẽ ra sao khi nàng đang đưa tôi vào… tử lộ của tình yêu?
Quả thật là tôi đã học được bài học để đời về chuyện: biết tay nhau!

Canada, 1.1.2022
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LẠNH LÙNG!
*
Thương nhớ về Chàng Tuổi Ngọ
*
Sáng qua khen em ấm áp,
Chiều nay đã chê lạnh lùng?
Cứ ghen rồi xem ai khùng,
Ai ghì cương chàng Ngựa Chứng?

Á Nghi, 1.1.2022
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NGHE VÀ THẤY
*

Thương về em H. và chị Hiền
*

Em Hướng Đạo Sinh mang quà đến chúc Tết đầu năm nói một câu làm
tôi giật cả mình:
“Hôm nay trưởng có mùi giống bà Nội của em”
Chao ơi!
Bà nội của thằng bé mất đã gần 10 năm rồi mà nó vẫn còn nhớ… mùi.
Nghe mà cảm động!
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*
Có lẽ nào tôi khóc chồng mới có bốn tháng rưởi mà trông tôi đã già
bằng bà nội rồi sao? Già thì cũng là chuyện thường tình của biết bao góa
phụ trên thế giới này nhưng sao lại… bốc mùi mà không… tỏa hương?
Tôi tò mò:
“Trưởng đâu có dùng dầu thơm! Chắc là mùi kem dưỡng da tay trưởng
vừa thoa sau khi làm bếp đó mà (lotion)
“Dạ hông! Đúng là mùi của bà Nội. Em nghe là nhớ liền!”
Tôi chọc quê cậu nhỏ:
“Mùi mà… nghe được? Em đúng là thiên tài về… thính giác đó nha !”
Thằng bé bẽn lẽn tưởng được khen, trong khi tôi vẫn còn tò mò:
“Vậy là bà Nội dùng cùng loại kem dưỡng da như trưởng rồi! Để trưởng
vào lấy gửi biếu mẹ của em một chai thì ngày nào em cũng được “nghe” mùi
của bà Nội, chịu…hông?”
Em xua tay phản đối một cách quyết liệt:
“Mẹ của em hổng thích mùi này đâu, Mẹ nói: hễ trong nhà người Việt mà
có mùi này là nhà đó có người bị bệnh đó con!”
Tôi chợt bật cười và “thấy” ngay sự thông-minh-chậm của mình: hóa
ra là miếng Salonpas mà chị Hiền chỉ tôi dán lên cổ (để chữa vết bầm cuối
năm vừa… chụp ếch), sau khi tôi bị trợt chân, té đập cổ vào cái gờ cứng của
bậc tam cấp lên xuống trong nhà.
Phải công nhận thuốc dán hay dầu nóng là một cách trị rất hữu hiệu
cho vết bầm trên da, nhưng da tôi chỉ chịu đựng được 24 tiếng là phải tháo
ra, thay đổi vị trí khác, nếu không, da sẽ bị phản ứng đỏ và ngứa. Khổ nỗi,
tôi vừa thay miếng thuốc xong độ 5 phút là cậu bé vào nhà, nhờ thế mà tôi
được dịp ngồi nghe cậu khoe thành tích những lúc đích thân giúp ích: cạo
gió và dán Salonpas cho bà Nội.
*

Trên cao kia, bà của em chắc chắn đang mỉm cười nhìn xuống và

“nghe” lại mùi hương quen thuộc của mình còn lan tỏa trong tâm hồn của
đứa cháu nội đáng yêu.

Ý Nga 1.1.2022
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GIỌT NGỌT HOEN MI
Truyện ngắn

Á Nghi
*
Tặng NHÍ NHẢNH, THỦY HẰNG, quý Trưởng Hướng Đạo, quý Chị Em trong
Nhóm Giúp Ích
*
(Nhớ về Vinh ngơ ngác nai tơ trước hai cô Nhí Nhảnh vào ngày 21.5.2021)
*
Hôm nay sẽ là một ngày rất bận rộn cho chị em chúng tôi vì vừa phải
giúp ích quý trưởng Hướng Đạo Canadian bên khu Đông Bắc lại vừa phải đi
chợ phụ cho quý bác cao niên vùng Tây Nam. Chắc là 10 giờ đêm mới về đến
nhà nên tôi thức dậy từ 5 giờ sáng để nấu sẵn mấy nồi thức ăn lớn và phân
chia ra hộp to, khay nhỏ: lớp cho chồng dùng, phần mang biếu các cụ Việt
đơn côi không thể tùy tiện nấu nướng.
Vừa múc ra, vừa phân chia từng túi mà tôi nhớ thương về Mẹ già với
tấm thân bất toại chỉ còn nhúc nhích được có nửa người, đang ngày ngày
chồn chân, co tay trên chiếc giường bệnh bên kia quê nhà, chờ đợi một đứa
con gái cứ hứa hoài sẽ hồi hương mà hơn 40 năm vẫn biệt tăm nghìn trùng
thì tiếng chuông cửa reo vang và cô bé ùa vào nhà với nụ cười rạng rỡ mặt
trời:
-Hôm nay em vui ơi là vui! Nghi vấn ấy đã có câu trả lời ở thể phủ định
rồi chị.
Tôi ngơ ngác:
-Nghi vấn nào? Em đa nghi mọi chuyện, sao mà chị nhớ cho hết? Sáng nay
bộ tính bỏ chị chạy bộ một mình sao mà ăn mặc điệu đà thế này?
Cô cười ỏn ẻn:
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-Chỉ là chiếc áo khoác thôi chứ bên trong đã đủ lễ nghi cho mồ hôi chảy
rồi.
Tôi hối:
-Thế thì chia chị 1% niềm vui của em liền đi, kẻo không thì chàng-của-chị
lại tưởng chị làm bạn với bợm nhậu mất. Vui gì mà mặt cứ đỏ bừng như vừa
nhận nụ hôn lần đầu thế?
Nàng quào nhẹ và tự chỉ vào tim:
-Chàng không có nuôi con Mèo nào cả chị ơi! Em tưởng vết son trên áo ấy
là chàng bị Mèo quào hay Mèo quên giấu… phân, nhưng em vừa chợt nhớ ra
nguyên nhân nào vết son ấy của con Sư Tử này đã tình cờ lưu lại mà máy giặt
không sạch.
Tôi vừa cười vừa cú đầu con bé Hoạn Thư mới tuần rồi đã ôm tôi khóc
ướt cả áo:
-Chu choa ơi là cháu chắt Tào Tháo!
Tay chị cũng vừa mới giặt sạch cái áo dính toàn nước… mũi của em đó
nha.
Cô nàng bẽn lẽn dễ thương làm sao:
-May mà em nghe lời chị khuyên nên chuyện đã không đứt đôi đoạn
đường.
Chút nữa mình đi chợ giùm quý bác, em sẽ mua đền chị 10 thùng sà bông
giặt nhé?
*
Hưởng xong 1% niềm vui của Mít Ướt, tôi liền kiểm soát nước nôi, cân
đai nai nịt đầy đủ và hai đứa bắt đầu ra cửa hưởng giờ thể dục.
Vừa chạy được một quảng thì con bé Lụp Chụp chợt dừng lại và cười
nghiêng thùng đổ… nước miếng làm tôi ngơ ngác như nai mùa thu của Lưu
Trọng Lư:
-Ơ hay! Lại sắp chia cho chị thêm 1% niềm vui khác nữa sao?
Trong từng chữ đứt đoạn giữa nói và cười, mà gần như khóc, với những
giọt nước “ngọt” hoen mi, phải khó khăn lắm con bé mới ngưng cười được.
Chẳng biết đắc ý gì mà gom cả mấy chục câu ấy lại tôi cũng chỉ hiểu loáng
thoáng là con bé muốn quay trở lại nhà tôi vì con bé cứ lập lại hoài câu:
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-Retour à la maison! (Trở… về… nhà…)
Hối về nhưng con bé không chạy nữa mà cứ vừa đi từ từ vừa cười trên
từng bước chân như một Quái Đản Nương Nương chính hiệu. Mãi khi đến
nhà rồi Nhễnh Nhãng nhà ta mới thì thầm giải thích đến… ướt át cả tai, tôi
mới hiểu được rõ ràng ra:
-Em mừng quá nên quên cả nai nịt Bưởi Bòng, Cam, Quýt, Nho lại; đến khi
chạy mới khám phá ra. Chị làm ơn cho em mượn tạm một Cặp Còng nhé?
Bây giờ thì tới phiên tôi cũng bật cười đến… giọt ngọt hoen mi.
Chàng-của-tôi không biết ất giáp chi, chỉ thấy 2 cô cười thì sau khi phóng
ánh mắt nghi vấn hướng về phía tôi, chàng cũng bị lây bệnh: cười theo! Thế
là trời đang vào xuân mà nhà tôi lại có thêm một con Nai Mùa Thu khác ngâm
thơ Lưu Trọng Lư:
-Hai cô nương này ra ngõ đã gặp mèo đen hay cún trắng thọt lét mà cười
dữ dzậy?
Nữ hoàng Hài hốt hoảng bấm vội vào tay tôi với đôi mắt tròn vo nửa
năn nỉ, nửa thẹn thùng, thủ thỉ:
-Chị Nga mà kể lại anh Vinh nghe là em sẽ không bao giờ gặp chị nữa đâu
à nhen!
Cũng may là anh Vinh cười xong thì bỏ lại hai cô lắm chuyện và bưng ly
cà phê ra vườn.
*
Sau một hồi thử lắm… Còng thì Nàng Hay Quên mới xiềng xích xong…
của nợ. Chúng tôi lại ra ngõ, lại vừa chạy vừa nghe tiếp chuyện “Mèo Nhà
Quàu”, của Người Mang Niềm Vui dễ thương.
Tôi mà chạy thì chỉ có thể lắng nghe thôi chứ không nói được vì tôi vẫn
giữ đều nhịp thở ra, hít vào của thiền. Không hiểu sao mà con Mèo này có thể
vừa chạy vừa nói nhiều như vậy được?
Em vui, quên cả đất trời
Tôi mừng được hưởng trận cười hoen mi.
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Con bé làm tôi nhớ về cô em gái, nhỏ hơn tôi 2 tuổi, một cách da diết:
Thu Nguyệt, đã qua đời năm 1977 ở Bình Tuy vì chính sách bắt người Sài Gòn
ra khỏi thành phố để cướp nhà của Việt Cộng. Rồi tôi lại nhớ đến Thủy Hằng,
cô em gái út ít trong nhà, ngày tôi đi vượt biên cũng chỉ vừa 12 tuổi…
Cứ thế, tôi vừa chạy vừa nhớ đến Ba Má và cả một đàn em trai 5 đứa
khác…
Cũng may là trong cuộc đời tha hương buồn bã này, tôi vẫn còn gặp
được những cô em nhí nhảnh như vầy, để những lúc cùng tập thể thao, cùng
dấn thân vào các sinh hoạt hữu ích của xã hội tôi còn hưởng được chút niềm
vui từ các em, như sáng nay.

Á Nghi, 1.1.2022
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ANH SẼ VỀ
Về Houston ấm áp
Mình còn nhớ em không?
Mai mốt về Đà Lạt
Tha hồ mà thong dong.
Ba năm sẽ qua vội,
Cháu sẽ đưa Mình về
Để nghỉ ngơi thanh thản
Trong lòng đất Mẹ Quê.

Á Nghi, 1.1.2022

Á Nghi
kính chúc quý Độc Giả
Tân Niên 2022 vui vẻ
Kính mời đọc thêm những sáng tác khác của tác giả tại:
http://www.vietnamvanhien.org/YNga.html
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