(Trình bày: TRẦN ĐÌNH THỤC)

Tập 22 – 261 Bài
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CẢ NHÀ VÀO HƯỚNG ĐẠO
*
Tặng quý Trưởng đã đem được cả gia đình vào sinh hoạt
*

Thương em tính nết nhu mì

Dù Tây hay Mỹ ai bì tình thâm
Dâu ngoan, vợ đảm, âm thầm
Giúp anh thêm sức Bắc, Nam tung hoành.
Mai kia chí lớn hoàn thành
Anh đem đức tích, thiện lành trao em
Ngày về hưu trí có thêm
Cháu con Hướng Đạo rời thềm dấn thân.
Ý Nga, 11.1.2022
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SAO CHO HOÀN HẢO?
Người có tuổi mà việc chẳng tên
Cứ làm… làm, tự thúc: mau lên!
“Lên” càng cao, sức càng lao dốc
Vẫn ước mong ân trả, nghĩa đền.
Ý Nga, 11.1.2022
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MẤT BẠN LÀ ĐÚNG!
Em đem bạn ra cười
Thì phải tự dàn xếp
Sao đổ tội oan người
Rồi trốn tránh trách nhiệm?
Người ốm yếu, nhỏ nhoi
Nhưng trọng tình, quân tử
Được bạn quý, hiếm hoi
Sao em không biết giữ?
Từ nay trên đường đời
Mấy người tốt kết bạn?
Tiếng xấu vang khắp nơi:
Hại bạn bè chới với!
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Tuổi em đã mấy mươi
Khiến người buồn rười rượi
Sao có thể thảnh thơi
Rong chơi, cười ha hả?
Ý Nga, 11.1.2022

CUA NGANG NGƯỢC, RỒNG LÀ LOÀI VẬT ẢO

Cảm tác nhân đọc thơ Trúc Lang-Vĩnh Đỗ
(thi phẩm CHÂN TRỜI THƠ):
“Hình dáng Em Mây, Gió Nước, Trăng, Sao
Là hương sắc bốn phương trời tỏa rộng”

Đời đáng sống, đừng chết trong tham vọng
Cứ dốc lòng cho hy vọng thành công
Dẫu công Rùa vẫn hơn ảo Cua, Rồng
Tham tư lợi chỉ lòng vòng nghiệp báo!

Nếu trông rộng, chớ mềm lòng chao đảo
Phải nhìn xa, cứng rắn với thù trong
Bao việc công chưa đến nước kiệt, vong
Hãy Nến, Đuốc mà tiếp tay chuyền Lửa!
Hãy chọn lựa, nhanh chân, chờ chi nữa?
Bốn phương trời tỏa rộng chí hùng khơi
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Chỉ nhất thời hương sắc, Chị Em ơi!
Gương Trưng-Triệu sáng ngời, oai hình dáng!
Đảng thủ đoạn, giặc muôn hình, vạn trạng
Chớ ngây thơ như gió, nước, trăng, sao
Hán tìm trao, sống hổ thẹn má đào?
Mây vốn mỏng, ơn tiền nhân dày sức!

Phải khổ cực cùng phá tan áp bức
Đảng vô thần không thờ kính tiền nhân.
Tháo gông cùm mới hạnh phúc được dân
Noi Tiên Tổ mà dựng xây, giữ Nước.
Giữ đều nhịp! Chị Em ơi tiến bước!
Ý Nga, 10.10.2019
*Theo Phật học: “NGHIỆP là gia tài của chúng sinh. Ai cũng sinh ra từ nghiệp
của bản thân trong tiền kiếp và là kẻ thừa kế của nghiệp ấy trong kiếp này hoặc
kiếp khác (được hưởng nghiệp tốt hay phải trả nghiệp xấu của chính mình đã tạo
ra).”
*NÓI LÁI: việc công/kiệt, vong; công Rùa/Cua, Rồng

THƯƠNG BINH
Thật bản lĩnh tác phong một Người Lính
Trận Mậu Thân đã cướp mất đôi chân
Tuổi thu nay bá bệnh đã kề gần
Mắt khiếm thị mà nhìn đâu cũng sáng!
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Bạn tôi bảo: “Thương binh! Không tàn phế!
Xin đừng ai gọi người lính: phế binh
Chúng tôi nghe đau xót trái tim mình
Lực chưa tàn, ai dám phế chiến binh?”
Ý Nga, 7.4.2021

NHỚ THƯƠNG NGƯỜI LÍNH!
Những ngày đói khát lênh đênh
Mạng treo thuyền vỡ bồng bềnh sóng tranh
Tôi từng uống nước tiểu anh
Hỏi tanh hay ngọt, thật tình biết chi.
Gian truân khi đó khó đi
Rủi ro cả triệu nói gì vận may
Đỏ, vàng, quá khứ, tương lai?
Cưới nhau mau để cả hai lên đường.
Khốn cùng Cộng ép. Vô phương!
Người người hết cách kham hường, đỏ, cam.

Ngoài tù lớn đã tối tăm
Ai trong tù nhỏ được thăm? Tối sầm!
Thương bao Người Lính xa xăm
Vì dân, vì Nước hương thơm hào hùng!
Hãi hùng đau đớn chịu chung
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Nhục hình gian khổ điệp trùng đắng cay
Ngậm cay vận rủi ngày ngày,
Đêm đêm nuốt đắng, chí trai trui rèn.
“Tự khai, tự kiểm”? Mực đen
Trải lên giấy trắng nét hèn Cộng nô:
“Chúng tôi đánh giặc tràn vô!
Yên dân, bảo quốc. Chỗ mô ngụy tà?”
Ý Nga, 18.1.2022

HÃY LÀM GÌ CHO NÚI SÔNG
Vui xuân bạn có thương về
Người già ốm yếu trăm bề thảm thê
Trẻ thơ còm cõi làm thuê
Người người vác mướn não nề xác ve.
Em thơ bán “phấn” rụt rè
Buôn “hương” mụ-tú-đảng kè, no nê
Ăn vàng cách mạng hả hê
Ngày nào cũng Tết tràn trề phủ phê.
Thương em bán dạo dầm dề
Đôi quang thúng ế, nhiêu khê “rỗi nghề”,
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Vô công đảng nhậu ê hề
Những thằng hề ấy xúm khoe: “Xuân kề!”
Phong bì mập ú chẳng chê
Bên trong, tiền nhuộm ê chề máu me
Bao nhiêu nẻo, đảng u mê
Mọi bề “tướng tá” rủ rê giặc lòe!
Họp hành: ngủ! Giặc đăng đê
Xúm xâu xé, bán rẻ rề Đất Quê
Xuân buồn thơ gói ủ ê
Thanh niên ơi hỡi: tựu tề vùng lên!
Ý Nga, 18.1.2022

TẾT XƯA
Xun xoe áo mới xùng xình
Xuân sang sửa soạn xinh xinh cả nhà
Đào, mai ngoài ngõ rực hoa,
Trong nhà hỉ hả người già trẻ ra.
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Áo dài đủ sắc thướt tha
Mượt mà tơ lụa nõn nà nét xuân
Ông bà, cha mẹ quây quần
Nhà nhà hạnh phúc, dân quân chuyên cần.
Chiến tranh mà được ấm thân
Có đâu rách nát, tồi tàn nghĩa nhân.

Thời “bình” mà chẳng được an
Bán thân nuôi miệng, cả làng lang thang.
Xuân ơi! Quốc Hận bao lần
Mỗi năm đảng mỗi mỵ dân bội phần!

Ý Nga, 18.1.2022

BIẾN HOẠI
Bay cùng chuyến, người cùng nhau chờ đợi
Hạng đắt tiền, tấm thảm nhỏ phân chia
Một bước thôi, hạng nhất: đỏ mượt mà
Kìa… kia… kỉa… lại nhập dòng đồng hạng*
Bay cùng chuyến: người rượu, bia… quá đáng
Trẻ khóc, vòi một miếng bánh không ra
Tôi ngồi quanh những khệnh khạng, khề khà
Dỗ em bé bằng tấm hình Biến Hoại.*
Ý Nga, 21.6.2009.
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*Hành khách có vé hạng nhất, trước khi bước vào điểm kiểm soát vé và passport
để lên phi cơ,
“phải” bước qua một lối đi nhỏ và hẹp hơn, vì bị rào lại, để “được” đi trên một
tấm thảm đỏ nhỏ xíu,
khác với mọi hành khách khác cứ lối rộng thênh thang mà đi thoải mái.
Xong đoạn đường ngắn độ 3 thước ấy thì vé hạng nào cũng chỉ chung một lối để
bước lên phi cơ.
*Biến hoại: viết với nghĩa bóng về sự có đó, mất đó rất nhẹ nhàng nơi trẻ
(khi tôi dỗ em bé bằng cuốn sách đang đọc, có cái bìa rực rỡ màu sắc: cứ đưa cho
sách thì bé ôm lấy, nín khóc và cười toe toét,
mà bị lấy lại, khi bé sắp sửa cho vào miệng ngậm, thì bé lại phụng phịu ngay).
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CHÍ CHƯA THÀNH
Nhớ, quên một nửa, tựa người già
Mà đã già chưa a… í… a?
Nửa nhớ, nửa quên gần đãng trí
Nửa nào còn chỗ thương về Ba?
Nhịn nhường cho ngọt mãi cơm canh
Con dỗ đời con sống thiện lành
Niệm Phật, xoa niềm đau cạn bớt
Thương con, Má nhắc: chí chưa thành!
Ý Nga.
Capenter, 22.7.2009
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Bút ký Hướng Đạo

MỘT CHÚT VUI
Ý Nga

Xe điện đông quá. Tôi chen chân vào chính giữa vì đi đường xa, tránh cảnh
vướng víu cho người đi đoạn gần được lên xuống dễ dàng hơn. Tìm được thành
ghế để có thể tựa lưng và trụ được vững vàng, mặc cho xe lúc lắc, nhào tới nhào
lui, tôi thong thả lật từng trang sách và đọc một cách mê say, thỉnh thoảng liếc
chừng trạm gần đến để chuẩn bị mang găng tay, đội nón và xuống cho kịp.
Đột nhiên tai tôi nghe âm thanh tiếng Việt non nớt giữa rừng người Tây, Âu:
-Dạ chào trưởng!
Tôi định hướng theo âm thanh rồi lách lần tới và thấy 2 thiếu sinh đang đứng
giơ 3 ngón tay ngang trán, chân ở tư thế nghiêm chào tôi, tôi đưa 3 ngón chào lại,
cũng nghiêm như các em. Chúng lí nhí:
-Dạ trưởng ngồi đi!
Tôi từ chối và xoa đầu chúng, hai đứa cứ nhất định đứng, trong khi chung
quanh ai cũng nhìn chúng tôi. Tôi ngượng ngập đùa:
-Hai đứa ngồi đi! Không thôi trưởng xoa cho tóc rối tung lên hết bây giờ.
Trưởng chắc chắn trong ba lô hai đứa không có lượt để làm tóc lại đâu mà ham.
Người đàn ông trung niên ngồi đối diện hai đứa nhỏ chợt đứng dậy với
giọng nói cương quyết đầy thiện cảm:
-Come on you guy Scouts! Sit down! All!
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Ba người chúng tôi cười vang trước khi cám ơn ông ta, rồi cùng ngồi xuống
và không hẹn mà cả ba đều bẽn lẽn với những ánh mắt của hơn 15 hành khách
trong toa.
Tụi nhỏ đùa:
-Trưởng nhớ cho tụi em điểm nha, tụi em nhường chỗ cho trưởng rồi đó.
Tôi khen:
-Giỏi! Nhưng trưởng dạy nhường chỗ cho người già yếu hay phụ nữ thai
nghén và trẻ em nhỏ hơn mình chứ đâu có dạy nhường cho trưởng đâu, trưởng còn
mạnh khỏe thì phải nhường cho các em chứ.
-Nhưng trưởng … già hơn tụi em mà.
-Ừ trưởng già hơn nhưng chưa… yếu.
-Trưởng đi làm hở?
-Dạ! Mà ngày nào các em cũng đi xe điện sao?(sinh hoạt trong đoàn tôi vẫn
quen dạ với các em, để tập cho tụi nhỏ quen)
-Dạ bữa nay thôi vì chúng em hẹn gặp cô giáo ở dưới phổ để đi “chun dzô
thư dziện” (đi chung vô thư viện)…
Những mẫu chuyện cứ thế mà trao đổi, hỏi thăm… thật là vui cho đến khi
tụi nhỏ từ giã và dừng ở trạm thư viện.
Tuy không đọc tiếp được trang sách nào nữa cả (có trang sách nào sẽ cho tôi
niềm vui như hiện tại?) nhưng buổi sáng hôm nay nắng vàng rực rỡ và những
nhánh thông cũng lao xao vui, như tâm hồn tôi đang nhộn nhịp những nhịp lạ, nhìn
các em bước vào đời với một lời dạy dỗ đơn giản từ “hôm qua”. Hy vọng khi nhận
lời khen hôm nay, chúng sẽ càng ngoan hơn ở ngày mai.
Quý Trưởng đang tiếp tục đoạn đường Hướng Đạo, xin chia chung niềm vui nho
nhỏ này với Ý Nga trước mặt người ngoại quốc nhé!
Chia và để dành lại niềm ấm áp cho những ngày lạnh cóng phải… tập thể
dục với tụi nhỏ trong xứ sở “Cây Nước Đá” này.
TABTT
Ý Nga
Canada, 8.4.2008.
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MƠ CHI EM CƯỜI?
Hồi tối nằm mơ em thấy Má,
Tiếng cười trầm bổng thật du dương
Dịu dàng lời Má, mật ngào đường
Thương quá tuổi già như lá úa!
Ý Nga, 16.9.2009.
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CHỜ EM ANH NHÉ!
Mang theo thiện nghiệp đã hành
Anh giàu vô kể, tâm lành lo chi
Niết Bàn, Cực Lạc cứ đi
Giữ tâm hoan hỷ chờ khi em… về!
Ý Nga, 2.3.2022
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ĐỒNG BỆNH TƯƠNG LÂN!
Anh ho thì em mất ngủ,
Em ho làm anh giật mình,
Đêm dài cùng mang tội tình
Cảm này quả là thông cảm!
Ý Nga, 2-2-2015
*Đồng bệnh tương lân là ý nói những người cùng một cảnh ngộ thì thương xót nhau và giúp đỡ nhau.
Sách Nho có câu: “Đồng bệnh tương lân, đồng ưu tương cứu”
Nghĩa là: cùng bệnh thì thương xót nhau, cùng một nỗi lo thì cứu giúp nhau.

19

HOA VÀNG ĐÓN TẾT
Dần trôi tháng Chạp rồi nha!
Anh ra đón nắng tỉa hoa cho giùm
Sao cho hoa nở từng chùm
Đầu năm Mẹ cúng: đẹp, thơm Xuân này.
Em xong bánh tét, gừng cay,
Thịt kho, dưa giá, bánh chay, xôi, chè…
Cờ thêu Vàng rực nữa nè!
Anh treo cho khéo, mình khoe hòa bình.
*
-Em khoe: bánh mứt linh đình,
Hoa thơm Mẹ cúng, xinh xinh cờ vàng
Nhờ em nhắc nhở rộn ràng!
Năm tàn Tết đến cả làng đón Xuân.
20

Nhà nhà góp sức dân, quân
Việt Nam khai hội, sáng dần quê hương.
Á Nghi và Anh, 9-2-2015.
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TÌNH XUÂN
[3]

Dưới nắng vàng… vàng… rực
Em trồm trộm nhìn anh
Chen lá nỏn xanh xanh,
Hoa lục bình tim tím.
Anh hỏi: -Nhận tình không?
Tim em đập phập phồng,
Gió xuân sao mà nóng?
Em cứ nhìn… ra sông.
Vội vàng chi thưa thỉnh.
Hoa khen hai đứa mình,
Chuồn chuồn vờn đủng đỉnh
Tô xinh một mối tình.
Mình tìm tránh đám đông
Khoe xuyến trắng, lụa rồng
Áo dài em lay động…
“Dạ!” cho xuân thêm hồng.
Á Nghi, 6-2-2015
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ANH ƠI MAI HÉ NỤ RỒI!
Trông anh: đếm phút, xem giờ
Vào, ra cũng nhớ. Đợi chờ: đếm giây!
Người đi đó, có nhớ Đây?
Hoa mai hé nụ, Xuân này về không?
Á Nghi, 6-2-2015
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THƯA CHƯA MÀ ĐÒI LÌ XÌ?
Mang vẽ ngoài lãng tử
Cùng giọng nói dịu êm
Thành thật không mà thử
Tập tành: “Anh thương em”?
Cành mai vàng xóm trên,
Cụm đào khoe xóm dưới
Biết mặt chưa biết tên
Đòi hoành phi, câu đối?
Cá dưới sông mới lên?
Chưa thân mà sao vội?
Đó nhớ, mà Đây quên
Tìm sung hay cành vối?
Khó lên nhưng dễ xuống
Coi chừng tròn mà vuông
Góc nào ruộng cũng nhọn
Gieo rồi, cấy có suông?
Biết chèo xuồng, chèo ghe
Thì mau về dạm hỏi
Tết muốn lì xì, khoe?
Trầu cau: mau thì kịp!
Á Nghi, 6-2-2015
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EM CỦA SÀI GÒN
Không sàng lọc già non, không lựa chọn
Dưới mặt trời em xinh tựa trăng tròn
Môi duyên son, em đẹp nhất Sài Gòn
Anh đang tỉnh mà say say mới lạ!
Lính không biết đến trời trăng chi cả!
Dưới trăng đêm em rực rỡ mặt trời
Thương thương ơi! Em mật ngọt cuộc đời
Sinh khí mới gọi mời cả thế giới.
Tới ngày hẹn, hàng hiên em đứng đợi
Chỉ mỉm cười mà phơi phới hồn tôi
Thương thương ôi! Em: sự sống đâm chồi
Chân bối rối, tưng bừng tim trẩy hội!
Á Nghi, 25-12-2014

https://www.facebook.com/YNGACANADA/
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ANH VỀ TRONG MƠ?
Này cô bé khóc hoài sưng cả mắt
Sáng tinh mơ khóc đến bóng đêm về
Cứ khóc nhè lắm kẻ ghét rồi nghe
Hãy vui vẻ kẻo ngả… về anh lạc!
Lệ ướt át, dòng thơ tình dần nhạt
Lau khô đi lệ mặn! Thơ sai vần
Anh khó khăn, nhạc lạc điệu cung đàn
Làm sao hát dịu dàng ru em ngủ?
*
Này cô bé khóc hoài còn chưa đủ
Thơ không hề cướp cạn sao vô tù?
Giam thơ vào ngục lụ khụ, lù khù
Thơ ướt sủng coi chừng làm tắt Lửa!
Này cô bé! Thôi đừng buồn thêm nữa
Em ghét anh mấy tháng đã vừa chưa?
Anh thương em mấy kiếp vẫn… chưa vừa
Vui lên bé! Mai về mình xun họp!
Canada, 24.1.2022
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VUI ĐI NHA! TẾT RỒI!
Nghiền cho vụn, cho nát tan sầu thảm
Chớ sai lầm! Đừng miễn giảm, động tâm
Khóc âm thầm cùng nốt cấm vô âm
Là chết chậm trong đầm lầy đen sẫm.
Đừng rối rắm, lầm bầm! Đừng ca cẩm!
Thả trôi sông nỗi trống trải, cô đơn
Đem bơ vơ, lạnh lẽo với tủi hờn
Vứt! Rồi đón xuân tưng bừng rộn rã!
28

Á Nghi, 8-2-2015

MẤY MƯƠI XUÂN TÌNH
Thuyền neo bến đỗ, tình yên chỗ
Kiên cố nhờ anh dỗ, ngọt ngào
Đêm ru âu yếm ca dao;
Ngày khuyên nhau học, vươn cao cùng người.
Xuân này đếm thử mấy mươi
Gia đình yên ấm giữ tươi Hoa Tình.
Á Nghi, 9-2-2015
29

TẾT PHẢI CƯỜI NHA!
Khi anh thương nhớ, luôn trông ngóng
Ấy lúc em thương lắm đó mà!
Cố chấp chi anh, Tết bất hòa?
Hoa Xuân đang tỏa thơm muôn hướng.
Á Nghi, 8-2-2015
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PHẢI CƯỜI ĐÓN XUÂN
Chỉ mơ ước những gì sẽ có
Hãy bằng lòng khốn khó đã qua
Cười hoài mới trẻ, anh nha!
Nhăn nhăn, nhó nhó người ta chê già!
Á Nghi, 8-2-2015
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ĐÀN ANH VỚI AI?
Tự chuốc nhục, tuổi già không nên nết
Đã hại người, lắm tỳ vết, đàn anh
Kẻ tiểu nhân lại thích hướng lợi danh
Phường bát nháo còn ồn ào trịch thượng?
Ý Nga, 26.1.2022
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HÁO DANH
Lên chưa hết chín tầng mây
Đã rơi đáy vực nát thây trò, thầy
Ai người mai táng, ma chay?
Ai người nhún nhảy kịp bay theo cùng?
Ý Nga, 26.1.2022
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VUI MÌNH, ĐỪNG LÀM KHỔ NGƯỜI.
Ai cũng muốn có niềm vui
Đừng để người khác khóc vùi
Từ niềm vui mình muốn có
Vui ấy mới trọn nụ cười!
Ý Nga, 24-11-2013.
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SAO EM HẠI BẠN?
Em dở chứng, người âm thầm chịu đựng
Bạn bè gì lấp lửng đâm sau lưng?
Sao dửng dưng chẳng biết đâu điểm dừng?
Còn hí hửng khoe làng trên, xóm dưới?
Ý Nga, 26.1.2022
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ĐƯỜNG BĂNG CANADA
Đôi chân chưa bước được bao
Chụp chi con ếch*, thấy… sao khắp trời.
Mồng Một đo… đất* lả người
Tấm lưng chới với, rả rời đôi chân.
Trong veo băng đá, vuông sân
Lấy le phát ngán tuyết băng xứ này
Thơ chiên Ếch Tuyết vào đây
Em đọc cho nhớ đi giày đế gai.

Ý Nga, 26.1.2009
*Chụp ếch, đo đất = té (tiếng lóng)
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MỖI XUÂN MỖI MỪNG!
Mừng Xuân chúc Bạn an nhàn
Thập toàn thuận lợi đễ dàng. Tâm an!
Vô vàn phú quý giàu sang
Tu thân, tích Đức, nghĩa nhân vẹn toàn.
Lạc quan, thanh thản, nhẹ nhàng
Rộn ràng, thơ thới hân hoan. Vững vàng!
Từ bi giúp kẻ gian truân
Sống đời bác ái, mỗi Xuân mỗi mừng!

Ý Nga, 10.1.2022

37

XUÂN ĐÂU?
*

Thương nhớ về Ba Má
*

Dưng không cơn gió đem buồn,
Dưng không con chợt thèm thuồng nụ hôn
Ngắm mây thấy xám cả… hồn
Phải chăng tại Tết nên con nhớ Nhà?
Mồng Hai ở xứ người ta
Xuân đâu mà đón? Ơi à là Xuân!
Tuyết băng trơn trợt bàn chân
Dừng chân, con viết vài vần nhớ nhung.
Ý Nga, 27.1.2009.
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THIÊN CỘNG LÀ CHẤM HẾT!
Kết giao Hướng Đạo ngọt ngào
Sơ giao tay trái bắt, chào, thao thao
Thâm giao thân ái hôm nào
Sao nghiêng thiên tả cấu cào lẫn nhau?
Hôm qua tay bắt xã giao
Hôm nay sao lại… sả dao nhau rồi
Ngày mai ai sóng đôi ai?
Tay ai bắt ngắn, tay ai dao dài?

Ý Nga, 25.1.2022
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TIẾN ĐÂU MÀ CHẬM VỚI NHANH?
Hành thân khổ hạnh cầu hồn
Đảng bu gọi vía dập dồn: “Chí Minh!”
Tang tình tang tính yêu tinh
Tính lui, tính… tới vẫn tình…khóc…tang.
Tựu tề đổi chác bà gian,
Ông khùng mơ hão “thiên đàng” sắp… lên
Đại đồng đoàn đảng những tên
Nửa kia đồng chí, nửa… trên như Hồ.
Tiền vô nhơm nhớp. Ô hô!
Rửa cho sạch sẽ, hồ đồ hoan hô
Đồ… Hồ, đồng: chí-chẳng-to,
Nhỏ chăng là thuyết Tam Vô tụng hoài.
Tang tình: tang, tính, tụng, nhai
Nhai đi, nhai lại trật quai hàm hồ
Hàm Hồ tiêm thuốc nhiều đô*
Cười toe toét suốt! Trầm trồ: “Bác vui!”
Thế là cả đám đi lùi
Lại đem tư-tưởng-đi-lui trị vì

Lùi lùi hô “Tiến!” Ai đi?
Phiá sau vực thẳm, hố gì “tiến” nhanh?
Ý Nga, 30.1.2022
*Đô > viết theo 2 nghĩa: dose = liều lượng và dollars
*Hồ: viết hoa = danh từ riêng
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BA ĐỒNG THAM
Chai, lon chất đống trong kho
Lui cui gom góp: nhỏ, to, méo, tròn…
-Hôm nay anh phải bán lon
Đếm, khua lỏn tỏn, lon ton; cười hiền:
-(Thỏa công đứa vác, đứa khiêng
Anh mua vé số, ba tiền. Thỏa tham!)
Còn “dư” được đúng ba trăm
Gửi đi biếu Lính Xa Xăm làm quà:
-Anh thương nhất, lính Cộng Hòa
Vượt qua cửa tử vì Nhà, vì Dân!
Ý Nga*10.3.2017
*Theo chồng đi bán “ve chai” được tổng cộng 303$, gửi giúp Thương Binh VNCH
trong nước 300$, còn dư 3$ mua vé số
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XUÂN ĐÂU MÀ VUI?
Bớt đây, xén đó để dành
Cúc cung dâng giặc, chân nhanh chạy liền
Vui Xuân hưởng thụ bạo quyền
Dân tôi đói rách, lấy tiền đâu vui?
Mỗi Xuân là mỗi ngậm ngùi
Việt gian tết Đảng, sụt sùi lương dân.
Ý Nga, 7-2-2015
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TẾT NÀY NHỚ TẾT NAO
Má mua đầu chợ vải nâu
Đem sang cuối chợ bán mau tay, truyền:
-Con mua ký gạo mau lên!
Chạy nhanh về nấu cháo liền! Dỗ em!
*
Múc cho tụi nhỏ mà thèm
Chúng ăn chẳng đủ, hom hem ngồi chờ
Xuân xưa tưởng đã là mơ
Tại sao vẫn nhớ bây giờ? Lạ ghê!
*
Tết này ai được no nê?
Ai đem máu bán? Ai về ăn chơi?
Ý Nga, 7-2-2015
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MỪNG XUÂN?
Biển không lặng làm sao yên ngọn sóng?
Gian lắm tiền: cấu kết đảng có quyền
Cả ba miền lão luyện cướp luân phiên
Trên đảng nghiến, dưới giặc gầm khoe miệng.
Đã lộ diện: Tàu tràn rừng, núi, biển,
Khắp bưng biền, giặc như kiến, an nhiên
Dân buồn phiền trước vận nước đảo điên
Đảng vẽ chuyện “Mừng Xuân!” ru dân ngủ!
Ý Nga, 7-2-2015
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Trả lời chung quý Độc Giả
Thưa Bạn Đọc
Ý Nga chỉ là một nữ thuyền nhân tỵ nạn chính trị
và không tham gia vào bất cứ đảng phái chính trị nào.
https://www.facebook.com/YNGACANADA/
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HOA XUÂN SAO BẰNG HOA TÌNH
Khi thương, vũ trụ thảy đều xinh
Tứ phía hương thơm thoang thoảng tình
Sức mạnh của tình không ngại nắng,
Mưa dầm, gió, bão… cũng xem khinh?
Á Nghi, 31.1.2022
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BẮT ĐỀN ANH
*
Để nhớ mãi Sài Gòn
*

Em mười tám thẹn thùng,
Anh hai mươi ngại ngùng
Mình nhìn nhau lúng túng
Hai nhịp tim bập bùng.
Em nữ sinh khù khờ
Anh sinh viên: xe tơ
Tơ tình mềm nhung nhớ
Mượt mà và nên thơ.
Dáng anh cuối sân trường
Đứng chờ thật dễ thương
Mỗi ngày đều đưa đón
Lang thang khắp phố phường.
*
Đang an nhiên tự tại
Tự nhiên đêm hóa... dài,
Tự nhiên chờ... giọng nói
Biết bắt đền ai đây?
Dưng không mà hồi hộp
Suốt cả ngày vì ai?
Dưng không mà mất ngủ
Gối, mền cũng loay hoay.
Bình minh rồi hoàng hôn
Bồn chồn! Ơi bồn chồn!
Xuân ơi! Không yên ổn
Đầu thôn nhớ cuối thôn.
Á Nghi.
#5297
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EM KHÔNG CÓ MÙA XUÂN
Ngậm ngùi thương trẻ ngủ đình
Bị người xua đuổi lênh đênh nghẹn ngào
Hết còn ngủ chợ rồi sao?
Bữa no rau héo hôm nao ai đền?
Bao nhiêu bữa đói bấp bênh
Bao nhiêu dè bỉu buồn tênh phận người?
Tấm thân bầm vết dùi cui,
Trái tim hằn vết rèn trui đau lòng.
Lang thang lượm mót dự phòng
Lo toan chỗ ngủ lòng vòng bóng đêm
Đình, đền, chợ: đuổi; ngủ thềm
Sương đêm áo rách ướt nhèm tương lai.
Canada, 31.1.2022
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XUÂN NÀO CŨNG NGÁT HƯƠNG
Xuân về chuỗi hạt tay lần,
Thành tâm miệng niệm, ân cần kệ kinh
Hoa chen vụt nở lắm quỳnh*
Bừng khai lan, cúc sắc xinh khoe màu.
Thương người, đời chẳng có nhau
(Như em) khắc khoải đớn đau đọa đày
Ngắm hoa, người-ở-lại-đây
Nhớ bao xuân cũ tình đầy mà thương!
Kệ kinh nhắc nhở vô thường
Hoa xuân nhắc… nhớ: cũng đương héo dần
“Xuất sinh, nhập tử” bất phân
Sống sao gieo được nghĩa nhân rạng ngời!
Ai ai cũng có một thời
Tuổi Xuân rực sáng giúp đời chung quanh
Tấm lòng tương trợ thiện lành
Trong tư tưởng LỘC trưởng thành theo Xuân.
PHÚC gieo, như nước thấm nhuần
Ươm Hoa Nhân Ái: THỌ luân bốn mùa.
Người trồng cây ĐỨC ganh đua
Thế gian ai quản bán, mua, lỗ, lời?
Chúc nhau PHÚC: hưởng ơn Trời
Xuân này, xuân tới người người ngát hương.
Ý Nga

*Quỳnh tây
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XUÂN NÀY
Xuân này thiếu cái trống cơm
Học trò đến vỗ om sòm ni tê
Cho rung rinh cửa, anh về
Khoe em, anh khảy hả hê nhịp đàn.
Á Nghi
Mồng Một Tết Nhâm Dần
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TỜ LỊCH ĐẦU TIÊN
Trông kìa lịch mới sang năm
Trên kia anh có về thăm em này?
Anh ơi! Em vẫn ở đây
Nhớ anh nhớ lắm! Thương bay lên chàng?
Á Nghi
Mồng Một Tết Nhâm Dần
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LÌ XÌ NHAU MỘT CHỮ “THƯƠNG”
Từ từ anh hỏi: -Thương không?
Trả lời chầm… chậm, Tây, Đông dài… dòng,
Lửng lơ thỏ thẻ lòng vòng
Để anh lắp bắp, chữ cong cả… làng.
Bên bao hoa bướm bộn bàng
Môi em từng chữ dịu dàng, mênh mang
Chữ THƯƠNG quá đỗi gọn gàng
Sao em không nói giỏi giang, nhẹ nhàng?
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Bầy ong lui tới ngó ngàng
Tay em mười ngón mịn màng đuổi xua
Anh đành rủ Nhỏ chạy đua
Rời thôn, khuất xóm, lên chùa ngắm Xuân.
Lẹ làng sau tiếng chuông ngân
Anh lì xì Nhỏ, phàm trần nụ hôn
Tạ ơn Phật độ duyên tròn
Chữ THƯƠNG em gói lộc non lì xì.

Hân hoan, rạng rỡ ai bì
Ra Giêng con sẽ quy y theo… nàng!
Á Nghi, 23.1.2019
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CÔNG CHÚA ĐÃ LÀ CỔ TÍCH?
59

Cuồn cuộn như nước thủy triều
Trào dâng bao là kỷ niệm
Ôi chao sao mà màu nhiệm
Ngọt ngào của một tình yêu!
Mù u chín rụng trên sông
Tuyết rơi, trời đông nhung nhớ
Những ngày đạp xe lòng vòng
Bên nụ hoa tình chớm nở.
Thương áo trắng lụa bay bay,
Thương chân anh đạp mỗi ngày,
Mồ hôi trên lưng ướt áo
Ngồi sau, thương Người-Bị-Đày.
Thương chàng sinh viên rất gầy
Trời nắng, nóng mà không say
(Cũng may là em bé bỏng
Chỉ biết thương thầm, xót vay)
Anh ơi Mồng Ba còn Tết
Tuổi năm mươi vẫn còn yêu
Công chúa đã là cổ tích
Có còn được anh nâng niu?
Á Nghi, 19-2-2015
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VỤNG VỀ NHƯ TUỔI VÀO XUÂN
*
Cảm tác, nhân đọc đặc san BẤT KHUẤT “Hội Ngộ 2015”, của Khóa 8/72 B + C TB/TX

Tưởng chừng đang ở Sài Gòn
Tựa hồ hai đứa hãy còn trẻ trung
Muỗng chè chia sẻ thơm lừng
Nhớ thời cắp sách, ngập ngừng bên nhau.
Ngày xưa trầm lặng, lo âu,
Ngày nay cũng chẳng ồn ào ra thêm
Nghiêng đầu, anh vẫn nhìn em
(Nét say mê ấy đêm đêm vẫn về).
Nhìn cơm, tình đã no nê
Vụng về, nhỏ nhẹ, đam mê vẫn đầy.
Á Nghi, 29.9.2015
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MẶC NGƯỜI NHÉ CHỊ!
Lửng lơ trước một vực Ngờ?
Ngẩn ngơ, ngơ ngẩn đợi chờ suốt năm.

Đầu năm chúc: hết tối tăm
Cả năm vui nhé! Xa xăm sẽ gần!
Phân vân, hờn giận xoay vần:
Hoàng, phi, mỹ nữ, cung tần mặc ai!
Á Nghi, 30-12-2015
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ĐỪNG TỰ PHẠT!
Anh bảo -Không lắt nhắt!
Nên đầu Xuân em ngoan.
Tươi tắn, chẳng cằn nhằn.
Không phụng phịu mày nhăn.
Để cả năm nồng nàn:
Em cười nói giòn tan.
Ai lấy le phát ngán
Tự phạt rồi kêu oan?
Anh tự phạt anh thôi!
Anh quên, em vẫn cười
Dù cả ngày chờ đợi
Bệnh hành, vẫn hoài tươi!
Mồng Sáu sắp hết rồi
Mình ngoéo tay chàng ơi!
Đừng giận dai hành… tỏi,
Mới xứng lứa vừa đôi!
Á Nghi, 15-2-2013
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SƯỞI NHÀ AI CŨNG NÓNG!
*
(Kể Mình nghe)
*

Đầu Xuân đến giúp các bác
Đường vắng bóng người lại, qua
Mừng nhau chưa ai gục ngã
Trong số mấy trăm thành… ma!
*
Khổ thân người áp huyết thấp
Giúp ích thời phải chân thành
Càng nóng em càng chóng mặt
Làm gì cũng chẳng gọn, nhanh.
Ra về giữa lòng phố vắng
Vượt đoạn đường dài đăng đăng
Covid, không người lai vãng
Chỉ vài con sóc lang thang.
*
Bụng vui chưa từng thất hứa
Ngắm các bác được bình an
Là niềm hạnh phúc vô tận
Trở nên hữu dụng chỗ cần.
Ý Nga, 3.2.2022
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TẾT CỦA ĐẢNG
*
(Trích tuyển tập thơ YẾT HẬU chưa xuất bản)
*

Đã được điều động đến
Để đều đặn đãi đằng
Của “chùa”* chuyên cung cấp
Dại gì dám dùng dằng!
Trây trúa trò thích… thủ
Chuyện chè chén cửa cao
Thủ Trưởng “tết” Tổ Trưởng
Bộn bạc, bao bảnh bao.
Tết: “tướng, tá” trịnh trọng
Tai tiếng: trịch thượng, tinh,
Chuyện chi cũng chậm chạp
Nhưng nhậu nhẹt nhất… nhanh.
Cán chẳng còn cách cãi:
Đảng!
Ý Nga, 3.2.2022
*Chùa quốc doanh
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VÀO THƠ:
Phụ Thân của tôi nổi tiếng khó tính nhất trong dòng họ, nhưng cám ơn
Người, tôi vẫn được về làm vợ Người-tôi-thương sau 2 năm Người-thương-tôi đã
phải vượt qua bao thử thách cam go của sự Thử Rể: 1977-1979 (trong bối cảnh sau
khi miền Nam VN bị CS cướp sạch mọi thứ, khiến gia đình 10 người chúng tôi,
cũng như bao gia đình khác, đã phải nhiều năm, ngày 1 bữa húp cháo cho qua
Đoạn Trường Đỏ.)
Muốn cưới được dâu, Nhạc Mẫu của tôi, trong hoàn cảnh buôn gánh, bán
bưng để: nuôi con về Sài Gòn học đại học Kiến Trúc, (sau khi trường Đại Học
Chính Trị Kinh Doanh bị VC dẹp bỏ) và để “thăm nuôi” người con Sĩ Quan Võ Bị
Đà Lạt khóa 19 đang lâm cảnh tù tội lúc ấy, Bà đã phải khó khăn vô vàn mới mua
được cái vé xe đò, vượt mấy trăm cây số từ Đà Lạt về Sài Gòn, rồi ngồi trên chiếc
xe do con trai đạp toát mồ hôi để… đến xem mắt nàng dâu. Vì xe đò trễ, kéo theo
mọi sự trọng đại của đứa con trai cũng trễ tràng, thế là Thân Phụ tôi đã bỏ đi và
không tiếp vì cho là:
“Nhà trai ngạo mạn! Chưa cưới đã thế! Vậy cưới xong, con gái của ba sẽ bị
hành hạ ra sao?”
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Vậy mà, ngược lại với những lúng túng, âu lo: lòng kiên nhẫn đã giúp
chúng tôi vượt qua mọi chướng ngại, và với lòng bao dung chung của “Hai
Nhà”, Má của anh đã trở lại căn nhà nghèo nàn của… nhà gái lần thứ hai để: “xem
mắt… thân phụ cô dâu” méo tròn? (mắt cô dâu thì bà đã thấy ngấn lệ ra sao vào lần
đầu rồi).
Khi biết được gia đình của anh cũng có người anh trong Quân Lực VNCH
và đang bị Việt Cộng đày đọa ngoài Bắc, Ba tôi đồng ý ngay.
Rồi tiếp theo là lần thứ ba cho đám hỏi và lần thứ tư cho một đám cưới
tưởng như chỉ có trong… mơ.
*
35 năm nhìn lại, chúng tôi thật sự biết ơn Ba Má của chúng tôi, những Bậc
Sinh Thành đã xem nhẹ vật chất và đã dạy cho chúng tôi bài học giá trị nhất về
TƯ CÁCH CON NGƯỜI, LÒNG KIÊN NHẪN, BAO DUNG & ĐỘ LƯỢNG
quan trọng thế nào.
*
Chồng tôi sau đó, cứ mỗi lần kể chuyện đeo đuổi cô nữ sinh theo ban Toán
Lý Hóa cho bạn bè nghe là chàng đều… tính toán:
“Đường vào trường đua có trăm lần thua chỉ một lần huề”
(Câu hát của dân cá độ đua ngựa Phú Thọ trước năm 1975.)
Đường vào nhà em có trăm lần suôn, chỉ… một lần buồn!
*
Bài này chỉ là sự chia sẻ với nỗi khổ của hai trẻ yêu nhau ở Mỹ, kể lại
chuyện ngày Xuân nhà trai đi xem… mắt con dâu tương lai.
Mong rằng những bậc sinh thành ở lứa tuổi của chúng tôi sẽ không làm khó
con cái quá đáng và cũng mong rằng các cháu sẽ ý tứ hơn về những nét ĐẸP văn
hóa cần giữ gìn nơi xứ người.
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ĐẦU XUÂN XEM MẮT.
*
(Tưởng nhớ Thân Phụ và Nhạc Mẫu)
*
Nhà ai vào cửa bằng “garage”
Lại phơi toàn những thứ… đàn bà*
Cha ngại, Mẹ già không dám cưới
Nên đành lén lút chuyện đôi ta.
*
Không biết chuyện mình đi tới đâu?
Mình còn liên lạc được bao lâu?
Giữ tròn chữ HIẾU làm sao giấu?
Ngôn, hạnh, công, dung rõ nhức đầu!
*
Cưới được nàng?
Chắc trầy vi, tróc vảy!
Lấy em xong?
Chắc lắm sảy nảy ung!
Cha Mẹ không thương, chữ Tình thành vô dụng
Mình thương nhau, đành đem Nhớ gói… nhung.
Ý Nga, 3.2.2014
*Garage: nhà để xe hơi. Người Việt Nam bên Mỹ và Canada thường dùng làm cửa chính ra vào cho tiện sau khi
đậu xe.

Kể cả khi có khách họ cũng tiếp khách vào bằng cửa ấy, cho nên khách cũng phải
gai mắt với những… lủng lẳng… quần áo phơi ngang dọc trước mắt.
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QUÁ RÕ TÀ TÂM!
Thư riêng ả gửi chung vào
Diễn đàn mặc sức đem bào, xẻ, băm;
Chữ thêm, nghĩa bỏ, ý bằm;
Tà tâm, thêm mắm muối, vằm, chặt, ram…
Về thăm Cộng, mặt tái chàm
Vui xuân “tùng tứ, tụ tam” om sòm
Cong lưng tâng bốc, lom khom
Đầu thôn, cuối xóm rộng mồm khoe khoang.
Bên bao đổ nát tan hoang
Quạ con khoác áo phượng hoàng hành dân
Trẻ thơ đói, hưởng gì xuân
Cả ngày lượm rác gian truân, lỡ làng.
Về khoe áo gấm xênh xang
Ra ngoài khoác lác lớp lang, đãi đằng
Thành phần bát nháo nhố nhăng
Bày trò đánh phá nhùng nhằng khắp nơi.
*
Đề cao nhé chị em ơi!
Mấy khi những ả lả lơi giúp người.
Ý Nga, 22.11.2018
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BẢNG TỔNG KẾT PHẢI CHẮC NHƯ
CỔNG TẾT
Biết mang máng, nghe uềnh oang
Mà làm tổng kết? Rõ ràng chưa khôn!
Em ơi! Cóc nhái rất ồn!
Sao em tin tưởng tiếng đồn bất minh?
Hãy nhìn những kẻ vây quanh
Càng lời xu nịnh càng tranh gian tà!
Sau lưng em, chúng điêu ngoa
Rằng em: -Dốt nát, nhưng mà dễ sai!

Ý Nga, 24.12.2015
*Nói lái: TỔNG KẾT > CỔNG TẾT

NHỚ NHÀ
Vui chi thiên hạ cười giòn?
Buồn chi khắc khoải mà con nhớ Nhà?
Phải chăng hết Tết, hết hoa:
Cúc, mai, vạn thọ, mồng gà Ngoại ưa?
Ý Nga, 10.3.2017
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XUÂN CÓ GÌ KHOE MẸ?
Thương kính về Mẹ và những người phụ nữ gốc Phú Bông, Quảng Nam
cùng cảnh ngộ, trong cái Tết Mậu Thân kinh hoàng 1968.

Từ Mậu Thân kinh hoàng
Giặc pháo kích tan hoang
Rồi Bảy Lăm hốt hoảng*
Xếp hàng, Mẹ đưa tang.
Mảnh mai trong mưa Xuân,
Dù đầu hay cuối tuần
Vượt đói, nghèo cùng quẩn
Hình hài Mẹ gian truân.
Những bước chân trầm luân
Tháng nào cũng xoay vần
Áo cơm cần, bất tận
Tuổi mất dần thanh tân.
Lần theo từng bước chân
Con thương Mẹ vô ngần
Ngày nào cũng lận đận
Nắng mưa Mẹ bất cần.
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Mẹ chộn rộn, lăng xăng
Đảm đang không ai bằng
Bao nỗi niềm cay đắng
Khóc thầm chẳng nói năng.
Mắt thâm quầng, võ vàng
Giữa trưa nắng chang chang
Mẹ than: -Thương nhớ Ngoại
Quê nhà xa mênh mang!
Mẹ nhắc chuyện: -Xóm làng,
Dì, cô, cậu, họ hàng
Đã xa bao ngày tháng
Lòng vẫn hoài xốn xang.
Đã mấy mươi năm trời
Con nhớ Mẹ, Mẹ ơi!
Chưa bao giờ vui Tết
Chưa xuân nào thắm tươi!
Tết toàn người khóc người
Cật lực nuôi Cộng lười
Dân tộc nằm trong lưới
Lịch xuân thấy, ai cười?
Mưa xuân rơi êm nhẹ
Con gọi Mẹ có nghe?
Xuân nào cũng thương Mẹ
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Mà không dám khóc nhè.
Mẹ xa quá, sao khoe?
Ý Nga, 10.10.2015
*30-4-1975

ĐẬP HOÀI CHƯA NÁT!
Mù trời, đầy tuyết ở đây
Bên kia là Tết, qua ngày Mồng chi?
Nhận tin: gươm, kiếm, đao, chùy,
Dân băm búa tạ, Hồ ly vẫn… nằm!
Phấn son phủ đỏ hờn căm
Đảng, Đoàn vỗ béo; bao năm trưng bày.
Thương người cơm lửng dạ dày
Sức đâu cầm búa mà đày đọa… tay!
Đắng cay lệ chảy. Ác thay!
Việt gian về nước quắt quay say, cười
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“Việt kiều”, Việt Cộng: ai người?
Đập hoài chưa nát! Xin Trời giúp dân!
Ý Nga, 5-2-2014

MỒNG NĂM TẾT ĐỌC THƠ BẠN
*
Thương về T. (USA) và Quý Thi Hữu yêu Quê của tôi.
*

Thơ hay không cũ, không già
Đọc hoài vẫn mới, mượt mà, trẻ trung
Thơ tranh đấu, tựa giương cung
Bắn đâu trúng đó chí hùng ung dung.
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Thơ tình mướt, ngọt, thơm lừng
Hương yêu theo gió không ngừng bay xa.
Quyện trong bánh, mứt kẹo, trà…
Thơm Xuân trú quốc, phương xa hướng về.
Nửa kia chợ, nửa nọ Quê
Viết về Cố Quốc ủ ê cận kề
Ủ hoài chưa ấm, tái tê
Mồng Năm có Tết? Tôi khoe lệ nhòe!
Ý Nga, 4-2-2014
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VẪN CÒN TẾT
Em à! Mồng Bốn rồi nghe
Chúc thơ em trẻ, mãi khoe xuân thì
Mỗi bài là mỗi lì xì
Thơ tình ngọt mật, viết vì tình anh.
Thơ tranh đấu, nấu nung tình
Thương dân, yêu Nước của mình: VIỆT NAM

Ý Nga, 3-2-2014.

GIẶC LÓC, ĐỪNG KHÓC NHÉ EM!
78

Không phải là ngày tận thế
Sao em khóc lóc làm chi?
Vui cười chào mừng năm mới:
Tý, Sửu, Dần, Mẹo, Thìn, Tỵ,
*
Ngọ, Hợi, Mùi, Thân, Dậu, Tuất.
Chung thủy nhất chính là anh
Thương dân, thương Nước, thương em
Anh sẽ đưa em trình Phật.
Ý Nga, 8-2-2014

https://www.facebook.com/YNGACANADA/
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CÂY SI HỌA SĨ
Con ong, chú kiến lượn lờ
Dòng sông, ngọn suối đẹp bờ tre thêm
Vậy mà em đứng mình em
Tại sao anh thấy êm đềm bức tranh?
Không hoa, em đứng hiền lành
Tại sao hương ấy cứ hành hạ anh?
Chỉ một đôi mắt long lanh
Tại sao sáng sáng quẩn quanh đêm trường?
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Hương là hương! Hương lạ thường!
Thương là thương quá! Có tường lòng cho?
Giai nhân mắc bệnh giả đò
Giả vờ, anh vẽ: hẹn hò đôi ta.

Á Nghi, 9-2-2014

ANH ĐỪNG LỘN XỘN, LĂNG XĂNG
Thiền sư hướng dẫn thiền sinh
Như em nhắc nhở chuyện: mình nhớ ta
Chữ tình thiền mãi như hoa
Mới tươi mơn mởn, thơm Nhà Tình Yêu.

Á Nghi, 9-2-2014
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EM VẪN LÀ EM!
Nhúc nhích là em biết liền!
Không nhờ anh mà thêm duyên,
Không vì anh khen mà đẹp,
Hạnh, dung còn mất vẫn nguyên!
Nét đẹp tâm hồn, tự nhiên.
Như cây non chạm đất hiền
Không vì anh chê mà xấu!
Thảo nguyên nổi bật mọi miền.
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Á Nghi, 9-2-2014

TẶNG HOA
Lễ Tình chưa đến, đã hoa?
Sao mà anh ngọt quá nha, thưa Chàng!
Thương anh vẫn giữ dịu dàng
Trong từng cử chỉ cho nàng của… Ai.
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Á Nghi, 7-2-2014

CHỈ NHỚ MỘT ĐIỀU
Lần đầu tiên đón Tết
Một mình không có anh.
Em chẳng làm gì hết
Chỉ gửi quà Thương Binh
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Viết thư về thăm hỏi
Lời tri ân chân tình
Ý Nga, 6.2.2022

ĐIẾU TÌNH
Ngậm đau mấy tháng mà chưa chết
Ta có can trường nỗi khổ tân?
Ràn rụa mắt cay tủi cỏi trần
Đứt dây duyên nghiệp làm sao nối?
Á Nghi, 10.2.2022
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ẤP ÁP, MẶN MÀ
86

Anh ơi! Anh ơi à!
Lệnh vua thua lệnh bà
Anh không nên đe dọa
Đòi nem… Phượng, chả… Hoa*
Cho ngày thêm rầy rà.
Cứ mắm mặn, dưa cà
Thêm bát rau muống luộc
Mặn mà chẳng chia xa
Cũng ấm cửa, vui nhà.
*
Anh… à! Anh… ơi… ơi!
Á Nghi, 11-2-2014.

Phượng, Hoa: tên riêng của các nàng.
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LỄ TÌNH ANH TẶNG EM HOA
*

Cho Mình Yêu Dấu
*

Lấp đầy khoảng trống trong em
Ru êm kỷ niệm êm đềm đôi ta
Cũ mèm ngày ấy thật thà
Vẫn nghe mới lạ: mượt mà con tim .

Á Nghi, 11-2-2014.
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BẠN QUÝ
Chẳng yếu đuối nhưng gặp người nham hiểm
Em làm gì cho mạnh mẽ hơn thêm?
Cám ơn đời còn có những chị em
Luôn an ủi khuyên lơn lời ấm áp.
Ý Nga, 10.2.2022
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TRAI GIỚI ĐÔI ĐÀNG
*
Chuyện “thành Hồ”
*
Thương em hiền hậu ăn chay*
Chơi chung với kẻ “ăn… trai” đáng gờm
Cô này nhậu, chẳng thích cơm
Em tôi sợ mất tiếng thơm, trốn nàng.
Mỗi người trai giới một đàng
Trai, chay: khác nghĩa, chẳng quàng vai nhau
Nàng kia trai giới… nhà giàu;
Em tôi trai giới: cơm, rau, đậu, cà!
Ý Nga, 10.2.2022
*Ăn trai: tiếng Hán cũng có nghĩa là ăn chay.
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SOI SÁNG, ĐỪNG SOI MÓI
Đem đau khổ của người
Ra cười đùa bỡn cợt?
Xấu lắm đó em ơi
Đừng nhặt nhạnh đào bới!
Rồi đến lượt cả thôi
Chuyện người chớ soi mói
Mai còn nắm xương trôi
Ai cũng về một lối.
Ý Nga, 10.2.2022
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VÒ
Tang gia bao thế khó
Một mình trăm chuyện lo
Chẳng thân nhân dòng họ
Ngổn ngang trăm mối vò.
Em thương vờ, đóng kịch
Như khóc mướn nghiệp chuyên
Bố thí dăm lợi ích
Tác hại: đớn đau chuyền!
Chuyện gì cũng chỉ trích,
Chuyện người đem bán buôn
Mua vui lời đả kích
Lệ người sao ngừng tuôn?
Ý Nga, 10.2.2022

CƯỜI… THIỀN
Ai cũng dặn em đừng nên khóc nữa
Nên em cười cho giống một người… điên
Chỉ mỉm thôi cho lộ vẻ nét thiền
Cười hay khóc chẳng có gì quan trọng!

Ý Nga, 10.2.2022
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KHI NÀO CHO ANH CƯỚI?
-Đừng hạch sách rằng sao tui nông nỗi
Không yêu tui, tui yêu “lợi” mới hay
Tui ngậm cay, em hăng hái đọa đày
Hành chua, đắng đời làm sao đi tới?

Em đừng thích người tốt bụng
Bụng tốt nhiều… mỡ lắm em
Dù là trẻ, đẹp, khó tìm
Bụng to khó mà đi đứng.

Khoe vừa xong Bác Sĩ,
Muốn chữa bệnh cho em?
Vậy có là Chiến Sĩ
Lửa đấu tranh sáng thềm?
Khoe là Thi, Nhạc Sĩ?
Có xứng đáng noi gương,
Biết yêu thương dân Việt
Tư cách không tầm thường?
Còn rất nhiều cái “nếu”
Anh muốn dài bao chương?
Phải từ bi bác ái
Giúp người thật đảm đương
Như là dân… Hướng Đạo
Rồi hãy nói chuyện… thương!
Á Nghi, 11.2.2022
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TẠI SAO CẤM EM LÀM THƠ?
-Bởi em tức cảnh sinh tình
Tức mình sinh bực… mỡ hành, mắm chưng,
Hủ dưa nén, chén mắm gừng…
Không chua cũng mặn quá chừng mâm cơm!

Á Nghi, 12-2-2014.
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BỒ BỊCH SAO MÀ LẮM?
Bồ anh một “bịch” rõ to
Nên em khuyến khích… phơi khô bớt giùm
Mù U, Vũ Nữ… một chùm
Giẻ, Bần, Bìm Bịp*… tùm lum phố phường.

Hoa không hương, héo thấy thương!
Người ta vứt ở vệ đường, tội ghê!
Á Nghi, 12-2-2014.

*Những chữ viết hoa là tên các loại hoa
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HỎI NHAU
*
-Trong tờ báo chắc có nhiều chàng đẹp
Cho nên em cứ cửa khép xem… người?
*
-Ai lại đem ngọn nến so mặt trời?
Tay sắt thép ai bì anh cho kịp?
Đi tàu hỏa hay máy bay, nếu gấp?
Chưa chắc gì xe lửa thua máy bay!
Tùy chặng đường, xe gắn máy cũng hay
Đi hay chạy vẫn đường ngay em bước!
Á Nghi, 13-2-2014.
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LÚA CHÍN ĐẦU THÔN
Làm sao đói, khi no căng hạnh phúc?
Làm sao buồn, lúc anh chúc: -Mãi vui!
Lời tỏ tình cả thế giới cũng tươi
Làm sao héo trước rộn ràng vàng lúa?

Á Nghi, 12-2-2014.

99

NGƯỢNG NGÙNG QUEN HƠI

-Em à! Có nhớ anh không?
Ở nhà anh vẫn mỏi mong, nhớ người
Thương câu nói, nhớ giọng cười
Nhớ lây sang cả đất trời sưởi chung.

-Ấm sao giây phút đã cùng
Lắng nghe chim hót, thẹn thùng đan tay
Khen chim cao, hát giọng hay
Hai người dưới thấp, hồn bay cao tình.
Khen gì, chẳng dám khen mình
Nhớ tuần trăng mật, thưa trình vào… thơ.

Á Nghi, 13-2-2014.
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ANH SẮP BỆNH RỒI BÉ ƠI!
Hoa thua sắc má cô em
Khi hồng, lúc đỏ cả… thềm nhà anh
Ngạc nhiên lứa tuổi trưởng thành
Nét xưa mất sạch sành sanh nơi nào?
Sao mà cô bé lớn mau?
Kiểu này anh sẽ lo âu, gầy gò!
Từ nay cấm Bé… cười to
Không anh, chớ có líu lo cùng… người!
Á Nghi, 12.2.2022
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MỒNG TƠI CHẲNG CÓ NẤU CANH
Anh điên, thương người không tiền
Hiển nhiên, xin anh cảm phiền
Ăn cơm tình yêu ảo biến
Liên miên nuốt cho đỡ ghiền!
Á Nghi, 28-1-2014.
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ĐÁNG YÊU
Trái tim đầy ắp những hoa
Sân nhà vang rộn tấu hòa nhạc yêu
Cám ơn người đã nuông chiều*
Áo the, váy gấm bày điều cầu hôn.
Đầu làng mẹ gọi cuối thôn:
-Con tôi đã bị hớp hồn! Làng ơi!
Mân mê chiếc yếm lụa sồi
Mẹ khen con gái: -Đẹp rồi! Đáng yêu!
Á Nghi, 12-2-2014.
*Chiều (chìu)
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Mưa, Sao Em Nhớ Quá! - Thơ: Ý Nga - Nhạc: Nguyễn Văn Thành - Trình Bày: An Minh - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=bzgjnPk5Rd0
http://www.danchuca.org/128kbps/MuaSaoEmNhoQua.mp3
http://www.danchuca.org/DanChuCaPhoTho.shtml
http://www.danchuca.org
http://www.danchuca.org/22Kbps/MuaSaoEmNhoQua.mp3
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CHỈ BIẾT ANH THÔI
“Quyến rủ như đu đủ”
Họ nói thế là sao?
Em đúng là khờ khạo
Học hoài hổng lên cao.

-Kiểu này ăn trứng… ngổng
Đến ngán rồi phải không?
Cứ hoài như nhi đồng
Làm sao lên Nghè, Tổng?

Em bán nè: Zero,
Để mua về điểm Một
Anh chớ cười ngây ngô
Càng thương anh càng… dốt!
Á Nghi, 28-11-2013
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ĐÁ HÒN MÒN NHẴN THÍN
Ông à! (người thích tôi)
Theo hoài thật kỳ khôi
Không là… người tôi thích
Mà sao cứ lôi thôi?
Tôi công trăm, việc nghìn.

-Cứ cho anh trộm nhìn
Mở tâm xem tình chín
Khép chi kín kìn kin?
Á Nghi, 9-2-2014
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CÁ LẶN
Thân tặng anh chị NGHIÊN-NÂU (Calgary)
Vì anh, em viết thơ tình
Để nghe anh nịnh: -Yêu Mình quá đi!”
Bây giờ đọc, nhớ cách chi
Anh ngồi câu cá, tình thi em làm.
Nhớ lời chàng đã thở than:
-Cá câu không cắn, bởi… đang mơ màng
Chim sa, cá lặn tại nàng
Tại thơ hay tại anh chàng vụng câu?
Á Nghi, 13.2.2022
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VẪN CHƯA… HOÀNG HÔN
Để nhớ Sài Gòn 1977

Anh hôn em đắm đuối
Khi chiều rơi… chiều rơi!
Em van gió lả lơi
Tăng thêm luồng gió mới.

Trời nóng ơi… nóng ơi!
Khi môi chạm môi Người
Giữa người đông, bến đợi
Làm sao che mặt trời?
Á Nghi, 29-1-2014

MẶT TRÁI TÌNH YÊU
Tặng anh chị T. (Little Rock, USA)

Tình bội bạc? Chẳng vấn vương tâm trí!
Anh ngán tình như lính ngán tải thương
Thật tầm thường tin tưởng chuyện yêu đương
Anh trúng đạn vì… chưa từng tưởng tượng.
Á Nghi, 4-2-2014
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VIẾT!
Nhớ về em T. (Oklahoma, USA)

Còn viết được xin em đừng gác bút
Vì người dưng, đừng vô cớ ơ hờ,
Mà bỏ thơ nhung nhớ phải đợi chờ
Phải côi cút từng sợi tơ não nuột.
Hãy sáng suốt! Em ơi đừng dại dột!
Không có người, em vẫn có nàng thơ
Đẹp, đơn sơ, tim rộng mở từng giờ
Từng hơi thở đã chia chung vận nhớ.
Á Nghi, 4-2-2014

HƠI XUÂN
Mịn màng cát, mịn màng chân
Hai bàn tay nắm càng gần, càng thân
Môi gần anh thả hơi xuân
Hải âu mấy bận tần ngần cánh chao.

Ngất ngây, ngây ngất má đào
Sóng reo tuyệt khúc xôn xao nhạc Tình.
Á Nghi, 29-1-2014

https://www.facebook.com/YNGACANADA/
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XIN RÈN TÂM EM
Hai ta đã chẳng là gì
Nhưng anh góp sức dòng thi thương Nhà
Bao nhiêu đáp số tìm ra
Cả kho kiến thức, hỏi qua đã tường.
Với em, anh rất phi thường
Chuyện chi cũng đáng tuyên dương xa gần.
Bất thường ở chỗ bất… cần
Của nhơ không nhận, bạn bần* không chơi.
Đi đâu cũng ấm tiếng cười
(Có đâu lạnh lẽo như người thọ tang).
Chúng mình đã chẳng giàu sang
Nghèo đâu chia đó, sẵn sàng dấn thân
Bao năm vất vả gian nan
Chờ ngày hưu trí thuyền nhân hưởng nhàn.
*
Nhanh chi vội vã lên… đàng
Để em tủi phận, lệ hàng hàng rơi?
Ba khen, Má quý. Thương ơi!
Bây giờ Má bệnh, một lời cũng quên.
Ba, anh hội ngộ ở trên
Anh xin Ba giúp Lửa, rèn tâm em
Trui thơ cho sắt đá thêm
Chém đâu đứt đó búa liềm Việt gian!

Ý Nga, 16.2.2022
*Bần: bần tiện
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CÁM ƠN ĐỘC GIẢ
Cám ơn Bạn đã theo thơ lâu thế
Mà chưa nhàm, vẫn tử tế khen, chê
Thơ vụng về, văn võ vẽ cà kê
Chia giọt lệ cùng dân quê Đất Mẹ.
●●●
Lời thơ gói những tỉ tê
Của đau quyện khổ trăm bề dân ta
Dở, hay: gói nỗi nhớ Nhà
Hạt gieo cứ tưới chờ Hoa Thái Bình.
Thơ đau liều lĩnh thưa trình
Phe Ta nhắc nhở Phe… Mình đó nha
Quyết không theo giặc cầu hòa
Bạn Thơ! Xin hãy sớt chia nỗi niềm!
Ý Nga, 5-2-2014

115

TÀI PHIỆT CŨNG THUA!
Không tài phiệt há tiền… tiền?
Tính bao con toán liền liền thế kia?
-“Vô Sản” qua mặt từ khuya
Giàu, nhờ Chủ Đỏ kia kìa: Việt Nam!
Ý Nga, 8-2-2014
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ĐA TẠ
Họ ủng hộ hai ngàn khi nhận sách
Tôi giật mình: ai in mắc thế kia?
Nếu thật lòng Ai rất muốn sẻ chia
Xin ủng hộ anh em đang chiến đấu!
Bao người lính da tái xanh, thiếu máu
Áo rách nhàu vẫn giữ vẹn Cờ Thiêng,
Tay Đuốc Thiêng giử Lửa giữa xích xiềng
Chân thẳng tiến chống bạo quyền bán nước.
Chẳng chùn bước, họ không hề nhu nhược
Giữ lời thề thuở trước, chẳng u mê
Cùng bạn bè vượt Gió Ngược Đất Quê
Xin giúp họ tỏ bày lòng yêu Nước.
Những Chiến Sĩ Cộng Hòa đang xuôi ngược
Tuỗi đã già, khí phách vẫn “Kinh Kha”
Vì quốc gia không sống nhục như là
Bọn cưỡng chiếm: ngụy quyền Bắc Bộ Phủ.
Ý Nga, 6.2.2014
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À THÌ RA VIỆT GIAN!
Phải hàng hiệu “cao siêu” bà mới chịu,
Phải xe hơi đời mới nhất, cao sang,
Phải sao vàng năm sáu cái ngang tàng,
Phải đỏ choét cờ xâm lăng mới nổi.
Bà thích Cộng từ đời… ông cố nội
Chỉ giả vờ “theo” tỵ nạn chút thôi
Có anh nào theo dọn cỗ, bà ngồi
Dạ thật giỏi, thời Thiên Lôi sai bảo.
“Hảo hảo!” hão!* Bà hô hào kiêu ngạo:
“Trèo thật cao, chọc bị gạo đồng bào,
Gây xôn xao”đâm bị thóc” ồn ào
Bày trâng tráo bao nhiêu điều chia rẻ.
Ơn Tiên Tổ bao đời và Cha Mẹ
Đã lắng nghe, không nhẹ dạ, cùng thề:
Giữ Đất Quê với giặc Hán cận kề!
Quyết chống Cộng! Bạn nên nghe ai nhỉ?
Ý Nga, 3.2.2014
*Hảo dấu hỏi = tốt *Hão huyền: dấu ngã

https://www.facebook.com/YNGACANADA/
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HOA KHÔNG HƯƠNG
Nhà cao, cửa rộng nhưng tấm lòng chật hẹp
Nhan sắc mỹ miều sao tâm địa ác nhơn?
*
Bên chồng, em tính thiệt hơn
Ai nuôi chồng lớn? Công ơn quên rồi!
Bên nào cũng phải chia đôi
Đói no, hiếu thảo đắp bồi cho cao.
Ý Nga, 12-2-2014.
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KHÔNG THẤY ĐƯỜNG RA
Giàu sang, phét lác nhất nhì
Mà chi ly cả đồng chì, đồng chinh
Tính toan ích kỷ riêng mình
Độc hành biển khổ, nghĩa tình bỏ quên.

Ý Nga
Denver, 26-1-2014.
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TUYẾT CALGARY, NẮNG SÀI GÒN
Tuyết lại rơi… rơi… rơi!
Buồn quá anh… ơi… ơi!
Tháng Hai đã gần hết!
Nhớ Sài Gòn quá trời!
Ý Nga, 25-2-2014.
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ĐÙA VỚI TUYẾT
Tung lên, tuyết trở về trời
Nhưng rơi trở xuống cho đời trắng hoa.
Vào thơ ta mới là ta
Trở về trần thế lại ra: khổ, buồn!

Ý Nga, 12-2-2014.
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VÀO NHÀ THỜ
Càng lớn tuổi lá gan càng “nhỏ” lại*,
Càng cân đai càng báo hại nặng ai,
Càng cầu tài càng khờ dại giữ hoài,
Đừng lễ lạy phiền Ngài nghe mệt mỏi!
Ý Nga, 15-2-2014.
*Xin hiểu theo cả 2 nghĩa: y học và ý chí

https://www.facebook.com/YNGACANADA/
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GHÉT, SAO EM CƯỜI?
Lúc nào anh cũng đi mau
Em theo cho kịp, ôi chao lả Người
Thương giày cao gót lôi thôi
Chân mau nhịp bước, hỏi Người: làm sao?

Làm sao? Biết nói thế nào?
Ghét anh thời ghét, nhưng sao vẫn… cười?
Á Nghi, 7.2.2009.
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MÌNH YÊU
Mình ngộ ghê đi là!
Thương yêu nhau quá mà
Dù thiên biến vạn hóa
Cũng bên nhau hoài nha!

Hinh như thế, hay… đúng là như thế
Trong tình yêu không có: tuổi, trẻ, già?
Chỉ hai mình! Một mạch sống thôi mà
Ươm mầm mới, mình ngắm hoa, xem bướm.
Á Nghi, 3.2.2009.
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PHÒNG NÀY NÓNG GHÊ!
Làm gì ông cứ liếc tôi?
Nói chi thì nói? Lôi thôi liếc hoài!
Da dẻ dường muốn nổi gai
Bảo sao “cô chủ” làm oai được nào.
Muốn yên thân trốn, xin chào
Ở đây má nóng… xôn xao tim người.
Á Nghi, 29.1.2009.
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CHỦ NHẬT TÍM THAN
*
(Thương về bé T. với tấm lòng rộng lượng tha thứ, dù bị người yêu bỏ ở một góc giáo đường để
đi tìm người tình cũ)
-Lạc đường cũng bởi tìm «em»
Tới nhà lầm ngõ, lại thêm lầm… người.

Em anh luôn nhoẻn miệng cười
Có đâu phụng phịu, không lời reo vui?
Ăn năn gần cả buổi rồi,
Tôi nghe tôi nói, mình tôi một trời!
Nhà em thiếu giậu mồng tơi
Mà tôi tơi tả, tím thời tím… than
Thèm môi say đắm nồng nàn
Mà tay chân cứ bất an, gãi đầu.
Muốn về, lòng dạ nao nao
Mắt em đem bóng trăng vào... đêm thâu
Mắt tôi… đom đóm cồn cào*
Nói đi! «Nhả ngọc, phun châu» giùm nào!
Thời gian chầm… chậm… rất… lâu…
Không nghe cả tiếng giếng: gàu múc trăng
Phải chi em biết dùng dằng,
Phải chi múa vuốt, nhe răng… bừng bừng!
Em ngồi im lặng, dửng dưng
Tôi van chủ nhật: xin đừng khổ nhau.
-Yêu anh, cho cả địa cầu
Anh đừng đem gửi… trăng sao trên… rừng!
Chao ơi! Tín hiệu đáng mừng!
Cám ơn chủ nhật chẳng… dừng ở đây…
Á Nghi, 28.2.2009
*ngấn lệ *hoa mắt
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NGƯỜI “MAY” ÁO QUAN
*
Viết thay nén hương đưa tiễn một Người Lính.
Tôi là lính ra tù không manh áo
Vượt qua bao lửa máu tìm bình an,
Mưu sinh nghề đánh bóng những áo… quan
Đổi bát gạo nuôi đàn con nheo nhóc.
Mỗi chiếc “áo” làm ra tôi đều khóc
Nhớ bạn bè đất Bắc da bọc xương
Chiếu rách tìm, dù nhỏ hẹp tầm thường
Cũng không có bọc xác thân cùng cực.
Tay xóc dằm, gò từng manh… ký ức
Đóng, đục, cưa cho người lạ nằm vừa,
Lót vải êm bao hòm gỗ cài hoa
Và nước mắt cứ ứa… ngày bi lụy.
Tôi sáng, tối gò từng manh gỗ quý
Thương bạn thân, những thằng đã ra đi
Xót vợ hiền tần tảo bao hiểm nguy
Nuôi con dại chờ chồng, không thấy mặt.
Ngày em mất trời mưa râm bi đát
Hai thằng con ráp những mảnh ván giường
Giữa ruộng nương “kinh tế mới”, thắp hương
Nhường mẹ… ngủ bình an nơi cõi Phật.
Tôi “may áo, áo” cho người hoàn tất
Mà dân tôi áo rách đỏ “thiên đường”
Người lạ xa, thân được tẩm thơm hương
Xong một “áo, áo” nào tôi cũng khóc!
Tôi “may áo” bằng mưu toan đại cuộc
Buộc thân tàn phải âm ỷ lòng son
Dạy các con: -Chiếc Áo Mộng chưa tròn
Còn ấm áp, phải yêu hoài Tổ Quốc!
Ý Nga, 2.1.2010.
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EM VIỆT GIAN,
ANH QUÀNG KHĂN ĐỎ
Anh kia, anh nọ chẳng “hay”
Cho bằng anh ấy, anh này của em:
Luốc lem cán bộ hủ mềm,
Chơi bời, phá của, đi đêm rước Tàu.
Ý Nga, 8-2-2014
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KHUYÊN EM
Ngoan nhé em yêu, cứ dịu hiền
Giữ hoài đức hạnh, em đừng quên!
Người con gái Việt anh thương mến
Chừng ấy đủ yêu! Nhớ giữ gìn!
-Ai khánh kiệt những lệ buồn sa mặn,
Ai tràn đầy những bố thí, đặc ân
Ừ thì thôi, “Giun xéo lắm cũng quằn!”
Xong bài toán, ngu nhân thêm già dặn.
-Bài thơ đọc, nghe tủi buồn thân phận
Thân phận mình, thân phận Nước cùng dân
Cũng một câu “Giun xéo lắm cũng quằn!”
Phải chịu đựng đến bao giờ em nhỉ?
Cộng Hán, Việt lắm mưu ma chước quỷ
Anh khuyên em đừng vì chút sầu riêng
Hãy vì dân nghĩ chuyện lật tà quyền
Được như thế lòng ta không thấy thẹn.
Người tỵ nạn thân chìm sâu lòng biển,
Bao anh hùng đã vị quốc vong thân…
Sá gì em một chút khổ cá nhân
Em ngoan nhé! Cho anh hoàn chí cả!
Em đừng khóc, đừng nọ kia vô nghĩa
Em xem kìa! Bao phụ nữ bôn ba
Quên đời hoa, đánh đuổi bọn gian tà
Bị đày đọa chốn lao tù nghiệt ngã.
Anh không thể vui niềm riêng vô nghĩa
Phận làm trai phải nghĩ đến san hà
Trước Chuyện Chung, phải ích Nước, lợi Nhà
Rồi sau sẽ hưởng tình riêng nhàn hạ.
Em ngoan nhé! Ngoan cho toàn chí cả!
Ý Nga, 16.5.2010.
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HỒI CHÁNH CHƯA?
Mi đừng đem Dữ nấu canh
Múc ra cay đắng sát sanh. Hãy Hiền!
Cũng đừng lấy Ghét chiên tiền
Kho khô tình nghĩa. Bạo quyền lắm đa!
Ý Nga, 8-2-2014
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THƯ NHÀ
Đọc thư Má, buồn thêm điều không muốn
Chuyện bà con lụt lội, ướt hồn con
Những thê lương tràn ngập Huế, Sài Gòn
Đảng khô ráo, dân sóng dồn cuồn cuộn.
Ý Nga, 6.11.2009.
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TRẺ THẮC MẮC
Trong lớp học Việt ngữ hàng tuần có một em học trò đã hỏi:
-Thưa cô: khi nể hay phục ai thì người Canada tìm cách đề cao người ấy
lên càng cao càng tốt, mà sao Ba của em lại hạ Má xuống “sát đất”?
Tôi cau mày chưa hiểu mình đang sắp phiêu lưu vào không gian nào của thứ
ngôn ngữ ngây ngô để có thể hiểu cho tường tận mà giải thích cặn kẽ “chữ nghĩa”
thì may quá cô bé đã thêm vào khúc đuôi:
-“Phục sát đất” là nể nang hay là khinh thường mà Ba em cứ nói vậy hoài
thưa cô? Người mình kỳ ghê! Đã phục mà lại ném người ta xuống đất thì ai mà
hiểu?
Khỏi phải thưa thì quý Độc Giả cũng dư biết là tôi đã phải biện minh hết sức
mình để các em thấy người mình một khi đã phục ai thì lễ phép và… khiêm
nhường đến… sát đất luôn!

Ý Nga, 4.10.2018
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CHÚ KIẾT
Hôm nay có vị phụ huynh gọi hỏi thăm, chúng tôi cùng nhắc về đứa con của
họ đang đi làm xa nhà (là người học trò mà tôi thương nhất trong số gần chục em
ngoan trong lớp)
Có lần em đã tâm sự với đôi mắt đỏ hoe:
-Tối hôm qua Ba Má em cãi nhau quá chừng chừng làm em sợ quá! Cứ mỗi
lần Ba Má em nói chuyện chú Kiết là lại cãi nhau!
Tôi hơi giật mình vì trong nhóm bạn của chúng tôi và ba má em cũng có một
anh tên Kiết nên tôi vừa xoa đầu an ủi em vừa hỏi:
-Chú Kiết làm sao mà cãi nhau?
-Dạ! Ba em thường hay la Má em: Anh đi uống cà phê với nhóm bạn mà
em quá rành chứ có phải anh la cà với thằng cha căng, chú kiết hay tên Việt
Cộng nào đâu mà em sợ anh hư? Còn Má em thì sau khi la ó um sùm lại hỏi
ngược Ba: Anh nói thiệt đi: con nhỏ đó thuộc dòng họ cha căng chú kiết nào?
Từ ngày bắt đầu đi dạy, dù là với học trò Ý hay Việt, tôi vẫn thường nhín bớt
thì giờ lắng nghe các em kể lể mỗi khi các em buồn, để được chia sẻ bớt phần nào
nỗi đau đớn và sự lo âu của tuổi thơ, cho nên với em này cũng không ngoại lệ: tôi
đã phải an ủi em trước rồi tìm cách vừa vui nhộn vừa giải thích cặn kẽ cho em hiểu
chú Kiết mà Ba Má em thường gặp ở nhà chúng tôi không dính dáng gì đến chú
kiết trong mỗi lần cãi nhau của Ba Má em cả.
Bây giờ em đã ra đời đi làm, tôi tin là sau này nếu em có bạn trai là người
Việt, thế nào em cũng kể lại câu chuyện này để nhắc lại trận cười của thầy trò ngày
xưa. Và cũng hy vọng tên người bạn trai của em không phải là Kiết và phải có
trình độ tiếng Việt cỡ… em ngày ấy thì mới hiểu câu chuyện “Cha Căng Chú Kiết”
kia.
Ý Nga, 20.2.2022
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TẠO NGHIỆP THỜI TRẢ QUẢ
Là NHÂN tất cả chúng sinh
Và là hạt giống sẽ thành QUẢ thôi!
Thiện tâm gánh vác, vun bồi
Tùy duyên sám hối, tùy thời định tâm.
Ý Nga, 16-2-2014.
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HỌC HOÀI CHO THUỘC
Khi thương ta đã là ta
Đem thương hóa ghét cũng qua cõi đời
Khen ai xin cứ thật lời!
Chê ai: tiết kiệm, thời người bớt đau?
Ý Nga, 16-2-2014.
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THIỆN LÀ TRÊN HẾT!
Em đón nhận mọi lời khuyên của bạn
Làm hay không còn tùy thuộc lương tâm
Tránh dã tâm xúi giục tạo lỗi lầm
Giữ điềm đạm, lánh xa mầm rối rắm.

Ý Nga, 20.2.2022

FAMILY DAY*
Anh ơi! Hôm nay ngày
Lễ “Family Day”
Không anh buồn biết mấy
Gia đình nào ở đây?
Nhớ năm nào lễ này
Mình làm chuyện thật hay:
Cho tụi nhỏ cắm trại
Chọc chúng cười lăn quay.
Chừ mình em! Một mình
Thì thầm nói cùng anh
Ly cà phê thơm ngát
Mời anh: hương gia đình!
Anh về ngắm cùng em:
Cà phê không đường, kem
Bên cạnh trang thủ bút
Mặn đắng lệ, lấm lem!
Á Nghi, 21.2.2022
FAMILY DAY*: lễ dành cho gia đình (ở Canada, bên Mỹ là lễ Presidents’ Day)
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EM YÊU ANH, ANH YÊU AI?
EM đang hỏi, tuyết bao nhiêu
YÊU anh, em có yêu nhiều thế không?
ANH ơi! Đôi má sao hồng?
ANH làm sao biết bao dòng gửi… thơ
YÊU anh, em hóa dại khờ
AI Người Sáng Suốt, bây giờ còn yêu?
Á Nghi, 27.3.2009
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GIẬN NHAU
Chàng không nói gì, tôi chẳng nói chi
Cơm ai nấy biết, việc ai nấy đi
Đụng mặt ra vô ai thèm để ý
Hai người hai cõi, vô kế khả thi!
Á Nghi, 21.3.2009.
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ANH NHỚ EM KHÔNG?
ANH hôn môi ngọt năm mươi
NHỚ chăng một thuở vừa mười tám xuân?
EM nghe say đắm nồng nàn
KHÔNG ai tuyệt diệu cõi trần hơn anh.
Á Nghi, 27.3.2009

143

GIẬU CAO, RÀO THẤP
-Em à! Thương anh đi!

-Anh nè! Anh nói chi?
Câu trước, sau đều lạ?
Hiểu? Hay chẳng hiểu gì?
Lấy tay che… nửa vời
Che gò má, mắt, môi
Trời sắp mưa, không nắng
Mà sao nóng? Nóng ơi!
Á Nghi, 22.5.2009.
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ÁC TÍNH VIỆT CỘNG
*
Kính tặng quý Chiến Sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã chịu cảnh tù tội sau
30.4.1975
*
“Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu!”
Hàng đầu rồi tiến về đâu?
Ca dao sau 1975.

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

Vẫn còn nhức nhối,
Vẫn còn thương ơi!
Trêu ngươi đảng vẫn…
Chuyện bao năm rồi?
Ý Nga, 14.9.2006.
**Lính chính quy = bộ đội VC
***Quản giáo = Cai tù VC

TÂM THÀNH
*Kính tặng những ai đang góp phần cho Đại Cuộc

Em thương anh tiếng thở dài
Khinh ai thở ngắn khen loài Cộng nô
Em yêu anh hướng lòng vô
Dù ra đi, đã héo khô nửa đời.
Em thương anh chỗ không lời
Mà tâm yêu nước chẳng rời Việt Nam.
Ý Nga, 4.8.2008.
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“QUẠ ĐỎ” RỈA MỒI!
Cảm tác nhân đọc thơ “CHINH PHỤ NGÂM KHÚC VNCH” của Lê Khắc Anh Hào
Xương oan, máu nghiệt, đoạn trường
Cuối đường hoang tưởng, quê hương quẫn cùng
Cầm quyền, đảng vẫn ung dung
Mặc dân, mặc nước, lạnh lùng vui chơi.
❈
Sợ chi Nghệ Sĩ ngậm lời?
Ý Nga, 19-7-2013
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LÙA DÂN VÀO “RỌ ĐẠI ĐỒNG”
Viết theo chuyện kể của một hoàn cảnh bi thương.

●
Anh mang Quân Số* một thời
Để cho em được hưởng đời bình an
Mong ngày mưa tạnh, mây tan
Anh tìm lại tuổi thanh xuân bên nàng.
*
Đâu ngờ sấm sét liên hoàn
Cộng đem con bán Đài Loan cho người
Nhục nhằn con gánh, thương khơi
Đời em, con, cháu… mấy đời “ngụy quân”?
Lao nô cơm nghẹn mấy lần,
Nhân dân nuôi Đảng thêm phần béo hơn!
Ngoại nhân làm nhục nét son
Đắng cay con ngậm, tủi hờn báo ơn.
Dỗ con anh vẫn, hồn oan
Chưa siêu thoát được, ân cần về thăm.
Người tù “cải tạo” bao năm
Chết trong tức tưởi, âm thầm theo em.
*
Vai con bị đánh nhão mềm
Mắt con phiền não, xa xăm chân trời
Nhớ em, con gọi: -Mẹ ơi!
Thương em, anh gọi mà lời chẳng nên.
Ý Nga, 1.2.2009.
*Số quân của mỗi người lính.
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CHÀNG VI TÍNH KHÓ TÍNH
Anh tôi đỏng đảnh hư hoài
Hồn thơ đang mướt, buồn ai chuột dừng?
Bài thơ đang viết nửa chừng
Chưa lưu trữ kịp, xin đừng biến nha!
Thơ về, vùn vụt đi qua
Em đang hí hửng, hí ha trắc bằng.
Sửa hoài ốc, vít ngổn ngang,
Tội em xấc bấc, xang bang non nghề!
Chốt ngang, ổ dọc tứ bề
Đỏ, xanh khệnh khạng; dây khề khà thay
Kìa bao tư tưởng đang… bay
Làm sao bắt kịp? Quắt quay, tội nàng:
Con “Ram”, Cửa Sổ (windows) đầu hàng
Cái đầu Đĩa Cứng làng nhàng chỗ mô?
Bộ Nguồn, công tắc, Mên Bô (mainboard)
Bô Mên, Bô Mẹ (motherboard), chú , cô, cậu, dì?
Tìm, thay: ổ điện, cầu chì
Màn hình thay thẻ (card), O, I (Ouput, Input) hỏng đường.
Bấm cho… loạn xạ thấy… thương!
Bao nhiêu công tử, công nương vẫn… lỳ
U sầu! U cả… S. Bi (cổng USB)
Líu lo chim hót: “Chip chi, chip… tiền!” (mạch, thẻ điện tử)
Hành em thất đảo, bát điên
Hư đâu thay đó, chửa yên với Chàng!
Chàng ràng, nhõng nhẽo, làm tàng
Em thay… Chàng mới. Ai sang, ai hèn?
Ý Nga, 29.12.2007
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*Cửa sổ = windows
*Mên Bô = mainboard
*Bô Mẹ = motherboard
*Thẻ = card màn hình
*I, O = input, ouput
*USB = cổng USB
*”Chip” = mạch, thẻ điện tử
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CHẠY ĐI EM!
(Nhớ ngày Anh đưa đi phỏng vấn một chân kế toán)

“Lực sĩ” phô lực ra ngoài,
(Làm thơ: nhả tơ, vận lực)
Ngoài nắng ngoại lực chẳng phai,
Nội lực bảo đảm… đậm hoài!

Lực sĩ phải chạy cho nhanh,
Còn em từ từ mà bước
Trắc bằng đều đều, khỏi… phanh*
Nội dung càng hay càng mượt.
Ý Nga, 23.1.2008.
*Phanh = thắng.
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TÌM LẠI KỶ NIỆM
Tưởng nhớ cậu Tám (Phạm Phú Hoàng Anh-Hoàng Trùng Dương).
Thương nhớ về Mợ và các em.
Cậu vừa nhắm mắt chưa chôn
Lòng con sao đã héo hon mất rồi?
Nhớ ngày còn bé qua chơi
Kẹo ngon, mè xững… ôi thôi lắm quà!
*
Cậu vừa tâm sự tuần qua!
Lời phân ưu đã làm nhòa mắt con
Ngày xưa còn bé bị đòn,
Chạy qua, cậu dỗ ngọt ngon bánh, chè…
Bây giờ cháu khóc đây nè!
Không ai dỗ nữa, lại… nhòe thiệp xuân
Năm nào cậu cũng nhớ phần:
“Chúc Nga vui vẻ…” Ân cần lời thăm.
Cuốn thơ nằm đó âm thầm
Cháu không dám mở, sợ lầm hình ai
Nụ cười cậu vẫn đẹp hoài
Trang thơ thơm phức những bài thương Quê.
*
Câu kinh cháu tiễn cậu… về
Ngủ yên giấc nhé! Trăm bề đã… xong!
Ý Nga, 29.3.2008.
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ĂN THƠ?
Những con vi-khuẩn-ăn thơ*
Nuốt trôi tất cả mộng mơ đã từng
Em ngồi bẩn thẩn, bần thần
Hóa điên tức tưởi bao vần thơ bay.
Cả ngàn bài, chẳng viết tay
Gởi chi vào… máy*? Thật là trớ trêu!
Bao nhiêu tình nghĩa khó… tiêu
Rồi ai bội thực bấy nhiêu! Đáng đời!
Ý Nga, 4.8.2008.
*Máy vi tính bị virus
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ĐỪNG ĐỢI HỒI ÂM!
Câu nào cũng chẳng trả lời
Thì đừng liên lạc chào mời uổng công
Nội tâm quá đỗi cạn nông
Làm sao kết bạn mà trông với chờ?

Ý Nga, 16.2.2022
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EM TẬP VIẾT
Nét nào lối Đá Thảo?
Đâu Mẫu Tự Gân Gà?
Lớn nhỏ phô tuyệt đẹp
Viết rồi ngắm như hoa.
Ý Nga, 1.4.2008

https://www.facebook.com/YNGACANADA/
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LÍNH VẪN CÒN YÊU
Đeo kính mát mùa hè em sợ: -Nắng
Sẽ chia vùng đen trắng, da trổ hoa.
Lỡ thức khuya, ngại: -Mắt quầng thâm, già
Ăn dầu mỡ, lo: -Mất eo, người quở!
Nhai tí tỏi, bảo: -Nồng ra hơi thở
Uống rượu nho, than thở: -Rồi sẽ ghiền!
Vết nhăn nheo em chì chiết: -Kém duyên!
Kiêng đủ thứ. Người chưa điên, chẳng tỉnh!
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Của đáng tội, anh hiên ngang… đời lính
Phi tỏi, hành, dầu mỡ nức mùi thơm
Ngắm các cô yểu điệu qua… kính râm
Đêm thao thức về làm… thơ: yêu nữa!
Á Nghi, 22.7.2008.
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THIẾU
Anh yêu em đã đủ chưa ?
Mà lưới tình dường hơi thưa?
Bán mua chi cũng cần vốn
Hồn cầm mà tim chẳng… đưa
Á Nghi, 23.7.2008
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NHỚ “NHÀ”

[2]

Hải âu gọi bạn đêm ngày
Làm em ở tận bên này nhớ anh
Hải âu bay thật là… nhanh
Họp xong, chưa được bay, đành… làm thơ.
Chậm ghê là… dạ người chờ
Bụng anh bên đó có mơ về nàng?
Hải âu nhắc nhớ tới Chàng
Biển: mơ cánh mỏng, dễ dàng… bay mau!
Á Nghi, 3.8.2008

LẠI HỎI NHAU
Em về, em hỏi anh Gầy:
-Em đi có nhớ những ngày xa nhau?

Thản nhiên, đôi mày anh chau:
-Đi đâu? Lạ nhỉ? Hồi nào chẳng hay!
Ai mà hờ hững thế “lày”?
Vô tình, đáng trách, Ai Này thật hư!
Á Nghi, 3.8.2008
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NGƯỜI ĐANG YÊU
*
Thơ Á Nghi, nhạc LMST
*
Chủ nhật trời trong trong
Anh có nhớ em không?
Hay Anh đang mơ mộngNgày hợp duyên tơ hồng?
Buổi sáng nắng vàng vàng
Em cũng nhớ nhớ Chàng
Việc nhà em lơ đãng
Làm gì cũng dở dang
Cuối tuần gió hây hây
Niềm vui vui tràn đầy
Anh làm chi bên ấy?
Có như em, say say?
Mai về làm… vợ anh
Trời còn màu thiên thanh?
Và em còn thanh thản
Ngắm hoa nở rộ cành?
Sài Gòn, 30.8.1979
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EM NẤU THIỆT SAO CHÀNG ĂN… CHƠI?
Chẻ rau, ướp cá xong rồi
Xắt hành, lột tỏi, mực dồi mỏi tay
Chiên sườn, tay phỏng đỏ gay,
Luộc, chiên, ninh, hấp…: bếp bày phát… no.
*
Mới đòi: -Bánh đập, bò kho!
Đầu tuần đã nhắc: -Chả giò giòn tan!
Cuối tuần đòi: -Phở nạm gân!
Trưa tô cháo cá, bánh căng buổi chiều.

Thứ hai bánh cuốn, bún riêu;
Thứ năm bún chả, bánh bèo, chè thưng;
Hôm ra lệnh: -Ốc hấp gừng!
Hôm: -Bò nướng vĩ! Xin đừng chạo tôm!
*
Bún măng vịt, trách: -Không thơm!
Cháo lòng, cháo huyết, vòi -Cơm tấm bì!
Bánh bao, bảo: -Đổi bánh mì!
Canh chua, gỏi cá; phân bì: -Thua xôi!

Cua, nghêu, sò, ốc… lôi thôi
Xào dừa không chịu, thích: -Nhồi ớt xiêm!
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Chê -Cay! Đổi vị: vịt tiềm,
Hay gà xối mỡ ăn kèm gỏi sen?
*
Heo quay, sò hấp không khen
Bún bò, mì Quảng*, cá chiên nhắc hoài!
Tôm rim, cà nướng, chè khoai
Cháo gà thứ sáu, thứ hai xôi vò.

Chàng ơi! Gạo chẳng biết vo
Khó chi khó quá? Ai lo cho tròn?
Dưa chua, giễu: -Chả được giòn!
Thịt kho tàu hủ chửa ngon miệng chàng.
*
-Bánh bò, gỏi cuốn, bún thang?
Muốn: -Tô hủ tiếu Nam Vang, xôi dừa!
Bánh xèo mỗi lúc trời mưa
Cải xanh sành điệu, khó ưa vô cùng.
*
Nồi, lục rồi lại mở vung
Dặn: -Cay, chua, mặn! Bếp hồng nóng… thêm
-Thái bì, em chớ quên nem!
Rau thơm, bánh tráng mắm nêm, mỡ hành…
*
Nấu chè đậu đỏ, chọn: -Xanh,
Ba màu, táo soọn, đậu nành, đậu đen,
Chuối dừa, thập cẩm, hạt sen.
Hột me, xôi nước, khoai viên rắc đường…
*
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Em làm, anh… quở thấy thương
Mồ hôi nhỏ giọt -Ớt tương đâu nào?
Lại còn hỏi: -Vịt nấu chao,
Nướng trui cá lóc tuần sau nghe Mình!

-Thưa anh khoan lập chương trình
Kẻo em ngất xỉu, một mình anh… nhăn.
-Bào ngư, bánh khọt… cằn nhằn:
-Cơm sườn bì chả… Thưa rằng ăn… chơi.
Nấu… thật, mệt lắm chàng ơi!
Một ngày mấy tiếng? Đất trời ra sao?

Giặt đồ, đi chợ, làm… dâu,
Ủi đồ, dọn dẹp… Giờ nào của em?
Bếp xong nóng nực, em thèm
Một ly nước lạnh, vén rèm ngắm… hoa.
Chết già cũng chỉ xó nhà
Mâm cơm, góc bếp thật thà tội ghê!

Kiếp sau còn nghĩa phu thê
Bớt chua, ngòn ngọt mới… huề nha anh!
Kiếp sau anh nhớ để dành!
Cả hai cùng nấu: cơm lành, ngọt canh!
Á Nghi, 20.1.2008.
Mì Quảng Nam
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Kỷ niệm vui nhất trong ngày này của chúng tôi là sau khi chồng đọc xong bản thảo và
góp ý, vợ hỏi: -Trưa nay anh thèm ăn món chi trong đó thì em vô bếp nè?
Chàng cười cười: “Thôi! Ăn hàm thụ kiểu này giống Lính mình trong tù Vi Xi đủ… ớn
rồi.
Tự nhiên “em” thấy thèm… mì gói quá! Hôm nay cho phép… “em” hầu cô nương món
mì gói để… chuộc tội. Nhờ “em” mà Người Ta mới có tấm thực đơn này, vậy mà còn
không cám ơn?
Và chàng vào bếp thật.
-Dân Hướng Đạo mà: chuyện chi cũng biết làm, vấn đề là… mắc cái chi phải làm khi
Trời cho… có sẵn? (chàng thường đùa thế). ☺
Trưa hôm ấy chúng tôi đã được thưởng thức món mì gói nấu với trứng, bắp cải và bò
viên ngon tuyệt vời do chàng đích thân… nấu, nàng chỉ phụ bếp… sơ sơ thôi: xắt, rửa
bắp cải, hành, ngò, đánh trứng và lấy bò viên ra rã đá (món bò viên của phụ bếp làm
sẵn trước đó 2 ngày và đóng gói để dành).

Bây giờ nhớ lại mà thương anh cách chi! Thương lắm!
Cả cuộc đời còn lại này, em sẽ không bao giờ được hưởng lại hương vị đầm ấm ngày
nào của chúng mình nữa.
Anh ơi!
Sao đi đâu mà vội vàng?
Calgary, 24.2.2022.
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LÍNH NHỚ ĐỒNG ĐỘI
Đường Chính Trực mà súng buông tức tưởi
Nhớ bạn bè đã nằm xuống, lòng đau
Tưởng niệm nhau run ngọn nến nghẹn ngào
Bao xương máu vì đồng bào đã đổ.
Bạn nằm đó mà quanh đây nhắc nhở
Biết khi nao được quay ngược về tìm?
Giọt lệ nào đang trào ngược về tim
Ai rừng rậm, ai còn đây thăm thẳm!
Ý Nga, 25.2.2022
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HẬU 1975
Tôi là người ra đi
Mang theo nỗi lụy bi
Lìa Mẹ, Cha, Tổ Quốc
Vẫn chưa làm được gì!
Lịch sử đã sang trang
Địa ngục hay thiên đàng?
Mở đầu bằng tang tóc
Triệu gia đình nát tan!
Trăm người bị hải tặc
Bán vào động Thái Lan,
Triệu người bị Việt Cộng
Bán cho người Đài Loan.
Muôn vạn sóng ngầm loang
Khăn đỏ bắt dân quàng,
Đất đai đem bán nốt
Đảng nhởn nhơ thu vàng.
Khuất mắt ai không trông
Tôi chẳng “bắt hình dong”
Không bạ đâu tâu đấy
Nhưng ai chẳng động lòng.
Nguời đi hoài chưa… tới
Đã tuyệt mạng nơi đâu?
Biển khổ còn nông, sâu?
Ai cứu giùm cho với?
Bao triệu người lưu đày
Bao triệu người kém may
Ai ruột đau, lòng xót,
Từ cộng sản vào đây?
Ý Nga, 30.5.2007
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-Anh nghĩ gì về tình trạng những ông giả danh cựu quân nhân, nói về tội ác của
VC mà luôn tránh né không dám nói thẳng hai chữ Việt Cộng, cứ lượn lờ “họ” với
lại “người ta”?
-Em không thấy Việt Cộng nói về sự ngang tàng của Tàu Cộng trên lãnh hải của
VN sao? Chúng cũng lươn lẹo với những đại danh từ “Người Lạ, Tàu Lạ, Người
Nước Ngoài” chứ chúng có dám chỉ thẳng mặt bọn Hán tặc đâu. Thì cứ thế mà em
làm tam đoạn luận là ra bọn Việt gian ngay thôi. Vậy chứ em nghĩ gì về mấy bà
lẳng lơ mượn Áo Chống Cộng để làm tiền những kẻ ngây thơ hầu có dịp đi đây, đi
đó ba hoa chích chòe?
-Ai vậy anh?
-Ai? Em mà cũng không biết là ai nữa à? Nhiều khi anh thấy lạ. Nhiều ông bà vỗ
ngực xưng tỵ nạn từ năm 1975 mà sao gần 30 năm qua họ ở đâu không hề thấy
góp sức với cộng đồng, tự nhiên bây giờ họ xuất hiện với áo quần bảnh bao, bô lô,
ba la bày đủ trò để khảo tiền thiên hạ thế không biết?
-Phường “chèo” thì ở đâu mà chẳng có anh.

-Dân mình khổ quá, chạy ra tới đây, cái khổ còn dính trong thịt da, tim óc mà vẫn
chưa sáng mắt ra với những phường đầu cơ chính trị. Em không nên giao thiệp với
những hạng người ấy. Chúng mà đến nhà này là anh đập cửa vào mặt chúng ngay.
Vi Xi chỉ cần đổ ra chút mật là có bọn Ruồi bu, Kiến đậu ngay.
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Câu chuyện ngưng ở đó vì cơn giận của chàng cũng có mà của nàng cũng y. Nàng
nghĩ mãi chẳng ra “ông bà nào” mà chàng đang buộc nàng vào một cách oan ức
như thế? Cái giận chung có lẽ là bọn đầu cơ chính trị, cái giận riêng là mỗi người
tự ôn lại những đám Ruồi bu, Kiến đậu xa gần mà cả hai đều từng tiếp xúc để…
cấm cửa.
Hệ thống báo động trong bếp hú vang nhà. Chàng chạy xuống bếp, ba chân,
bốn cẳng chạy lo mở toang các cánh cửa trong nhà và mở quạt để chữa những âm
thanh điếc tai đang làm phiền hàng xóm. Chàng hét muốn ra lửa:
-Chiên thịt gì mà cháy đen hết rồi nè?
Bao nhiêu âm thanh chát chúa dồn vào cùng lúc làm nàng quýnh quáng theo.
Qua cơn hốt hoảng, nàng dọn cơm mời nhưng chàng không thèm ư hử chi
cả. Nàng đành lau chùi đâu vào đó cho căn bếp thật gọn gàng rồi mới âm thầm rời
bếp. Đêm thứ sáu mà chàng tuyệt thực, rượu nho ế, guitar không ai khảy đàn và
cũng chẳng ai rủ rê ai cùng xem phim.
Trong khi chàng bỏ ăn, nằm dài ra ghế salon thì nàng mừng thầm đêm nay
được kiêng ăn.
Căn nhà yên ắng làm nàng nhớ lại lời kể của cô bạn qua email, về tình yêu ở
tuổi 20 đang đến sao mà lãng mạn tình tứ! Nhớ lời con bé tỉ tê với nàng:
-Đầu năm em emailed hỏi ảnh rằng:
“Mình đã mất năm cũ rồi, bây giờ đã là năm mới, anh có gì mới chưa nè?”
Ảnh trả lời em:
“Chưa! Ngoại trừ nỗi chờ đợi đến ngày gặp em. Mới toanh phải không?”
Em bảo:
“Ừa! Sẽ mới như... tiền lì xì”. Ảnh cũng thơ thẩn như chị:
Đời ngắn ngủi, nên hãy vui em nhé!
Vui hết lòng, và thương hết con tim
Cho thời gian từng giây phút đứng im
Mà ngắm nghía hai đứa mình tái ngộ!
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Ngày xưa ở tuổi 19, nàng cũng có những kỷ niệm dễ thương như thế với
chàng sau đám hỏi, khi chàng mới ra trường kiến trúc, phải về Đà Lạt nhận nhiệm
sở, hai đứa viết cho nhau bao nhiêu là thư rất tình tứ, chàng thường hỏi nàng:
- Em có nhớ anh không? Người ta ở đây nhớ em quá trời!
Nàng trả lời:
- Hổng có nhớ đâu! Em quên anh rồi!
Nhưng lại kèm cho chàng bài thơ:
DỄ GÌ
Dễ gì quên được hở anh?
Làm chi rồi cũng loanh quanh nhớ… người
Nhớ đêm dáng nguyệt tròn soi
Tóc anh vàng mướt, miệng lời đam mê
Nhớ hôm đưa đón em về
Nụ hôn chất ngất, vụng về môi em.

Đọc bài thơ ấy, chàng đã hồi âm:
-Nhớ quán cà phê TT của nhóm tụi mình, nhớ Sài Gòn quá đi thôi!
Em hay quá nha!
Anh cũng có thể hình dung được hình ảnh e thẹn của em đêm trăng đó.
Thương em nhiều lắm!
Đêm trăng ấy là đêm nàng nhớ mãi: kỷ niệm một lần hai đứa đi chơi với
nhóm bạn của anh ở TT, lúc dừng chân ngồi nghỉ, chàng kể chuyện tếu lâm làm
bạn bè cười muốn chảy nước mắt. Với ánh trăng lung linh trên khuôn mặt, trên bắp
tay rắn chắc, nàng len lén ngắm bằng tất cả đam mê. Ôi chao là nam tính! Nhưng
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vô duyên ở chỗ bất chợt nàng bị ánh mắt của chàng đáp trả với cách vừa nheo một
mắt vừa nghiêng nghiêng đầu làm con bé không biết độn thổ nơi nào…
Vậy mà thoát một cái đã gần 31 năm trôi qua!
Đà Lạt, Sài Gòn bây giờ tuổi trẻ đa số đã bị tẩm trong những ăn chơi sa đọa
để phục vụ cho thiểu số tư bản đỏ, đâu còn lại những dễ thương mà hai đứa và
nhóm bạn từng đã đi qua…
Đang miên man trong kỷ niệm đẹp thì chàng Khùng (biệt danh của bác Phú
ở đây tặng cho chàng, bác bảo anh hùng có một mình mà ôm đồm nhiều chức vụ
quá, nên sắp thành anh… Khùng) tự nhiên hết khùng, hết lầm lỳ, rón rén đứng sao
lưng và nhấc bổng nàng lên cao:
-Món gì mà ngon quá ta?
Nàng chẳng thèm đính chính (thịt đâu có cháy đen, chỉ là vì quên bật quạt
hút nên khói đã gọi báo động thôi)
Chắc là đói bụng mê tơi đi rồi nên chàng năn nỉ ỷ ôi bằng cách tâng bốc
nàng lên bệ hoàng hậu:
-Tưởng đâu thịt cháy ai ngờ nghe mùi cháo gà! Ái khanh nấu cháo gà với
gừng hèn chi mà thơm lừng nhà. Ái khanh dễ thương nhất của trẩm à!
Nàng phụng phịu:
-Sao không ăn hiếp cho khét lẹt như miếng thịt cháy kia đi?
Chàng cười giòn tan:
-Bếp khét vậy mà sao Đầu Bếp lại thơm phức hương… ngọc lan vậy nè trời?
Nghe tới câu này nàng không thể nào mà không cười cho được (ngày xưa đeo đuổi
nàng, ngày nào chàng cũng tặng nàng một nụ ngọc lan thơm lừng).
Thế là… hòa!
Nghĩ thật là tức cười cho hai đứa, dưng không vì chuyện mấy tên háo danh ngoài
đường mà trong nhà lại giận nhau hết mấy tiếng đồng hồ quý báu.
Ý Nga, 28.3.2010.
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LEO DỐC
*
(Đây là chuyện 1975.
Chẳng hiểu bây giờ xã hội chủ nghĩa đã “đạp” về đâu?)

Em khoe xe đạp Hồng Hà
Vấp viên đá, ngã: sườn đà cong cong,
Anh leo xe đạp Cửu Long:
Ghi-đông, con tán mỗi vòng mỗi… văng
Sút sên theo ổ gà giằng
Sườn cong, tay quẹo. Leo? Oằn vai khiêng!
<>
Khoe công nghiệp nhẹ? Rõ phiền:
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Không phanh tụt dốc, sút sên
Có phanh, đứt… thắng, lăn kềnh tênh hênh!
Xì van, trật cóc, chông chênh
Tróc sơn, ruột mọt. Khen: -Bền! Xe… rên?
Võ phù: vòng đạp chênh vênh
Xã hội chủ nghĩa lềnh bềnh “tiến lên”.
Vòng nào “nhảy vọt” long đền?
Vòng nào đạp mãi đến “nền đỉnh cao”?

Ý Nga, 21.4.2007
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ÁO GẤM THỜI ĐẠI
Muốn yên cũng chẳng đặng đừng
Trước phường giá áo dửng dưng chuyện Nhà
Tên nào miệng cũng ba hoa
Trở về ăn hại. Trở qua: tuyên truyền.
Chúng nguyện được lên Thiên Đàng
Rồi mơ ước về Niết Bàn
Hỏi chúng đạo gì? Không biết!
Phải chăng theo đạo lang thang?
Đăng đàn chúng bèn kể công:
“Cứu nguy Việt Nam biết không?”
Xúm gọi mọi người góp của
Tiền về nuôi đảng thêm… “hồng”.
Cứu trợ? Lụt lội thụt thò
Từ thiện? Móc túi kẻ khờ!
Thiên tai? Năm nào không có!
Cứu đói cho đảng thêm… no?

Ý Nga, 21.4.2007
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LÀM SAO?
Anh đọc chưa, lời lê thê,
Nhẹ như gió thoảng mà tê dại hồn?
Anh còn trách em dại, khôn,
Tro tàn hãy bỏ mà chôn vùi buồn?
Chuyện nước nhà, khổ vẫn luôn
Làm sao quên được mà tôn nụ cười?
Ý Nga, 7.1.2003
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NGƯỜI TA ĐÃ CÓ NGƯỜI… TA

LMST phổ nhạc

Anh khuếch đại chữ tình
Tôi chạy trốn thất kinh
Dù đã là… cao tốc
Tim vẫn đập thình thình.
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Anh tô màu nhung nhớ
Tôi trốn chạy tình si
(Một người yêu duy nhất
Chỉ một lần vu quy!)

Anh về! Hãy về đi!
Nụ Tầm Xuân có chủ
Bướm Ong vờn làm gì?
Tim Người, hoa đã ngự!

Á Nghi, 21.3.2006
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DUYÊN THẮM CHỈ HỒNG
Keo sơn tình mãi mượt-mà
Hòa minh Loan Phụng đậm-đà mối duyên
Đóa hoa Hạnh-Phúc trinh nguyên
Gừng cay, muối mặn… Buồn phiền sớm quên!
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Thiệp hồng đã ghép chung tên,
Biển Đông Tát Cạn để nên thiên-đàng.
Trăm năm vẹn nghĩa Đá Vàng;
Duyên như Cầm Sắt, tình càng đẹp đôi.

Tơ Hồng Nguyệt Lão xe rồi
Phượng Loan vui-vẻ suốt đời bên nhau.
Tình càng mặn nghĩa Trầu Cau,
Duyên càng nồng thắm đẹp màu Uyên-Ương.

Sắt cầm hảo hiệp chung đường
Vợ chồng tương kính, nhịn nhường như tân.
Chúc cho, xa mấy cũng gần,
Gia-đình hai họ tình thân êm-đềm.
Vợ chồng chung một trái tim,
Trăm năm hòa-thuận, ấm êm một nhà.
Á Nghi, 23.8.2005
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GHEN
*
(Viết tặng Tâm An)

Anh hiền như… chằn tinh
Chê: “Em như chằn lửa!”
Chê mỗi ngày ba bữa
Em… nổi trận lôi đình.
Có giận xin từ từ
Công tử ơi công tử!
Điểm cộng đừng đem trừ
Mà tội nghiệp tiểu thư.
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Em cười với người ta
Cho ghen hờn… nở hoa
Cho tiểu thư hả dạ
Cho đáng đời anh nha!

Đi một bước cũng theo,
Ngồi một chỗ cũng đeo,
Ghen chi mà ghen tếu?
Tiểu thư giận, đừng kêu!
Em cười. Hỏi “Sao vui?”
Áo đẹp. Hỏi “Sao diện?”
Chanel, chê “Nồng mùi.
Bỏ bùa cho dân nghiện?”

Trang-điểm cho thật xinh
Lang thang phố một mình
Tiểu thư không cần lệnh
Công tử đừng ngông nghênh.

Xứ người chẳng lá me
186

Làm sao tiểu thư nhặt?
Tuyết lại rơi nữa nè!
Tội nghiệp đôi mắt ghê!
Ôi tiểu thư nhớ nhà!
Nhớ hương sứ thơm hoa,
Nhớ ngọc lan ai tặng,
Bên mái tranh, vườn cà.
Tiểu thư ơi tiểu thư!
Tự do có rất dư,
Sao nhớ hoài Điều Thiếu
Không vui đời tạm cư?
Á Nghi, 13.3.2006
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THƯA MÌNH!
Người khen: “Đẹp tựa Hằng Nga!”
Cũng Nga, em chẳng “Thu ba khuynh thành”
Không như “mèo ngủ tay anh”,
Chẳng như “chó ốm” khéo giành trang thơ.
Cho nên chẳng dám mộng mơ
Chỉ xin giữ mãi ngọn Cờ Vàng tôi!
Ví mà anh người chung đôi
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Tri âm, tri kỷ ôi thôi đã mừng!

Không xinh, chẳng đẹp! Người Dưng
Là người Duy Nhất! Đủ cưng chưa nào?
Mỹ nhân ai cũng như… nhau
Mất công chọn lựa, mày cau, mắt tìm.
Khen chê cũng một trái tim
Chia anh một nửa, nửa đem dâng đời.
Á Nghi, 31.12.2005

ĐÓN ANH
Như Sói Con được quà
Em nở nụ cười hoa
Đón anh vừa mở cửa
Nụ hôn… ngon thật thà!
Á Nghi, 18.6.2008
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BẮC-TRUNG-NAM
Rứa răng mô ni tê
Nghe hoài sao vẫn mê?
Ôi chao là âm Huế
Răng nghe lạ rứa tề?
Em đi đâu mình ên?
Sao hỏi không nói tên?
Qua* hỏi thăm tía má
Qua qua qua... bắt đền!

Ối giời ơi con bé
Dấm dẵng quá đấy nha!
Mai thành vợ đanh đá
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Chắc anh bầm thịt da?
Á Nghi, 16.12.2005
*Qua: viết theo nghĩa: tôi, qua lại

CẰN NHẰN NHƯ… SÓC NHAI
(Tưởng nhớ Mình yêu dấu)
Em rời Người Giận, lang thang
Tìm vui với sóc con đang chuyền cành
Nhai chi dưới vạt nắng hanh?
Dễ thương cái miệng nhanh nhanh nhép hoài.
Ai nhìn lại nhớ… môi Ai
Chắc đà nguôi giận trả bài… Sân Si?
Vào nhà, em hỏi: -Ăn chi?
Để em nêm nếm… Honey* vô tô?
Anh cười to: -Ố… ô… ồ
Mật ong, mật… gấu thả vô cũng... chừa!
Miệng tôi, môi sóc dây dưa
Người chi dễ ghét mà… ưa cả đời!
“Cả đời” sao nỡ bỏ rơi
Để em thui thủi tự bơi Biển Buồn?

Á Nghi, 27.2.2022
*Honey: Dùng theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen: Mình yêu (gọi vợ hay chồng) Yêu
Dấu và mật ong. Xin phát âm là [hơnì]
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LỜI HẸN
*
Tặng những mối tình đã nở trong môi trường
đấu tranh hải ngoại.
*
-Yêu em, khờ khạo ngây thơ
Sao em miễn cưỡng? Đợi chờ, anh đau!
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-Mai sau kết nghĩa trầu cau
Sao anh nói thế? Hiểu nhau quá nhiều!
Bởi em lỡ uống thuốc… liều
Nên chi khờ dại mới yêu một người.

Yêu từ ánh mắt, nụ cười,
Yêu câu duyên dáng cho đời mộng mơ
Yêu, nhưng em chẳng dại khờ,
Mối tình chân thật gửi… thơ giữ giùm.

Mai dân thôi hết gông cùm
Em về Quê Mẹ, mình đùm bọc nhau
Tình em ủ với trầu cau
Anh tìm vôi để đem trao gia đình.
Nhé anh! Giữ chuyện chúng mình
Chờ Hoa Vàng nở, sẽ trình Mẹ Cha.
Ý Nga, 12.6.2007
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DÂN MANG CÒNG,
GÔNG ĐEO CỔ, KHỔ ĐEO THÂN
Thế gian muốn ở không tề?
Đâu Thuyền Bát Nhã? Chửa hề bước lên!
Ôm hoài những tuổi cùng tên:
Má Ba, em cháu, dưới trên, đạo đời.

Mai kia dừng bước thảnh thơi
Không cài áo gỗ hoa tươi, cũng về
Hoa Vàng Sọc Đỏ mới… mê
Làm nguời tử tế, mọi bề thong dong.
*
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Núi đồi phương Bắc canh phòng
Dựng xây bờ cõi ruộng đồng phương Nam
Mẹ già, Cha yếu hom hem
Quê hương xum họp chị em một Nhà.

May ra Nghiệp Lực buông tha
Niết Bàn, Cửu Phẩm Liên Hoa học bài
Có thân, có nghiệp nặng vai
Chỉ cần có ý thì mai cận kề!
Ý Nga, 28.6.2007
*Nghiệp Lực = sự quyến rủ của thế tục.
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PHÁ NÁT CỘNG ĐỒNG
Lợi dụng không xong, chúng liền đạp đổ
Rỉ tai bôi nhọ, làm khổ người nghe
Thổi phồng “lãnh tụ” toàn những thằng hề
Xào xáo trăm bề cũng từ “sư tổ”.
“Cây đinh đã nhổ, lổ đinh vẫn còn”
A dua nịnh bợ một đoàn bát nháo
Bưu đầu sứt trán thiên hạ bà con
Toàn chuyện nực cười “Đầu voi đuôi chuột”.
Đường mật ỏn thót năn ỉ, ỉ ôi
“Lường thưng tráo đấu” cho thỏa cuộc chơi
Hư danh bùng cháy, đùng đùng nổi giận
Đấu trường là chốn Tham Sĩ lội bơi.
“Mã tấu, roi trường” khệnh khạng, khề khà
Tán tận lương tâm trong trò chia rẻ
Đánh người vừa xong, hoa mỹ: “Dĩ hòa…”
Giàu lời xu nịnh ra tay độc kế.
Đánh lén, hiểm thâm “ngậm máu phun người”
Chuyện dần sáng tỏ, thiên hạ chê cười
Cả một thành phố không ai không ghét
Lòng người ngao ngán, chán nãn buông xuôi.
Ý Nga, 3.7.2007
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Thuở ấy tác giả mới có 10 tuổi thôi nhưng nhớ rất rõ: Ba bắt mỗi đứa con mặc 2
cái áo, cột 2 đòn bánh tét lại thành 1 sợi dây,
quàng qua vai từng đứa và chúng tôi đã chạy giặc cùng với đoàn người từ Ngã Tư
Bảy Hiền đổ ra muôn hướng.
Nhờ Ba nhanh nhẹn mà căn nhà ở hẽm Tái Thiết bị pháo kích ra tro nhưng cả nhà
đã thoát chết.

Thành kính tri ân tinh thần chiến đấu anh dũng của QL VNCH đã giúp gia đình
chúng tôi được trở lại đống tro tàn đổ nát tang thương ấy để làm lại từ đầu.
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MẬU THÂN, ANH NHỚ GÌ KHÔNG?
https://www.youtube.com/watch?v=xN-XCanbOEs
(Unrestricted) - Mậu Thân Anh Nhớ Gì Không? - Ý Nga - Nguyễn Văn Thành - An Minh - YouTube

(Unrestricted) - Mậu Thân Anh
Nhớ Gì Không? - Ý Nga - Nguyễn
Văn Thành - An Minh - YouTube

MẬU THÂN, ANH NHỚ GÌ KHÔNG?thơ: ÝNganhạc: Nguyễn Văn Thành1.Xác tím đen, xác
rỉ nước vàngXác tan nát mặt, họ hàng biết
ai?Xác chặt ngang cổ, xác bổ ngang ...
www.youtube.com

*
Kính mời Quý Độc giả đọc lời bình của Khán Thính giả, sau khi cùng ôn lại tội ác
của Việt Cộng qua phần đính kèm bên dưới
*
Thơ Ý NGA, nhạc DÂN CHỦ CA, youtube AN MINH
From: THANH NGUYEN Sent: Mon, Feb 28, 2022 9:12 pm
Subject: (danchuca) (Phiên bản mới Unrestricted) - Mậu Thân Anh Nhớ Gì Không?
- Ý Nga - Nguyễn Văn Thành - An Minh
Youtube AN MINH
https://www.youtube.com/watch?v=xN-XCanbOEs
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Xuân 2022, tưởng nhớ các nạn nhân Tết Mậu Thân 1968 ở Huế.
Kính chúc Quý Vị khỏe mạnh và bình an.
Nguyễn Văn Thành
danchuca.org
(Unrestricted) - Mậu Thân Anh Nhớ Gì Không? - Ý Nga - Nguyễn Văn Thành - An Minh - YouTube

wwww.vietnamvanhien.org
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