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THƠ TÌNH 

Dòng thơ lơ lửng giữa trời 

Viết chơi cho thỏa một thời trẻ trung 

Mai già răng rụng, tay rung 

Chữ Yêu nắn nót khó vung nét… “rồng”. 

  

Viết chơi mà được vài dòng 

In ra để ngắm một Vòng Yêu Đương 

Của người-trần-thế tình trường 

Của ta nhi nữ cũng thường tình thôi! 

  

Của em, của chị một đời 

Lệ tuôn nhõng nhẽo, than trời giữa khuya 

Của cô, dì, thím, mợ… kia 

Bao lời tâm sự đầm đìa giọt châu. 
 

Tim này san sẻ vài câu 

Chia vơi đau đớn Túi Sầu Thuyền Quyên 

Dòng thơ lơ lửng cùng thuyền 

Thả theo sóng nước chút quyền… tỉ tê 

Nói chưa hết nỗi nhiêu khê 

Viết không cạn được Nẻo Về Tình Yêu. 

 
 

Á Nghi 
Phi trường Denver* 8.4.2007 
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TƠ HỒNG 

Tơ hồng mình cột với nhau 

Quyện thương với mến tình trao hôm nào 

Khẽ khàng đừng để hồn đau 

Tơ hồng một sợi, ngọt ngào biết bao! 
 

Á Nghi 26.3.2007 
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-Nhạc: NGUYỄN HỮU TÂN, NGUYỄN VĂN THÀNH 

-Tiếng hát & youtube: AN MINH, HỒNG ÂN 

-Tranh: VI VI, A.C.La., H. BÙI 

-Ảnh: MYNH HƯƠNG, NGUYỄN THÀNH TÀI 

-Thơ, thủ bút và ảnh: Á NGHI-PHAN THẾ VINH 

-Hòa âm: NGUYỄN HỮU TÂN, HỒNG ÂN, NGUYỄN VĂN THÀNH 

 
 1 

LỜI TÌNH TỰ TRONG MƯA-nhạc NGUYỄN HỮU TÂN-thơ Á NGHI 

https://www.youtube.com/watch?v=UBNEHKp_ZA4 

 2 

LỄ TÌNH NẤU GÌ CHO ANH VUI- nhạc NGUYỄN HỮU TÂN-thơ Á NGHI 

https://www.youtube.com/watch?v=emk3UhAU3Ik 

  3 

1 PHÚT RỒI…-nhạc NGUYỄN HỮU TÂN-thơ Á NGHI 

https://www.youtube.com/watch?v=JSuJIqoHD3g 

 4 

(21) GHÉP BÓNG-Thơ Á Nghi-Nhạc NGUYỄN VĂN THÀNH-AN MINH-YouTube, 

revised 4.2.2021 

https://www.youtube.com/watch?v=CwY1yS5pRjo 

 5 

(3) Mưa, Sao Em Nhớ Quá! (Revised) - Ý Nga - Nguyễn Văn Thành - An Minh - 

YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=Sj8qx3ElUGo 

 6 

Say Nhừ Một Men - (Đầu Hàng)- (Remix) 3.2.2021-Á-Nghi - Nguyễn Văn Thành - An 

Minh, 
https://www.youtube.com/watch?v=bLGmWhVDTD0 

 7 

Tiếc Quá Anh À! - Thơ: Á Nghi - Nhạc Nguyễn Văn Thành - Trình bày: An Minh - 

YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=LTo8XinERGU 

http://a.c.la/
https://www.youtube.com/watch?v=UBNEHKp_ZA4
https://www.youtube.com/watch?v=emk3UhAU3Ik
https://www.youtube.com/watch?v=JSuJIqoHD3g
https://www.youtube.com/watch?v=fgZe_s4dC4s
https://www.youtube.com/watch?v=CwY1yS5pRjo
https://www.youtube.com/watch?v=Sj8qx3ElUGo
https://www.youtube.com/watch?v=Sj8qx3ElUGo
https://www.youtube.com/watch?v=Sj8qx3ElUGo
https://www.youtube.com/watch?v=bLGmWhVDTD0
https://www.youtube.com/watch?v=LTo8XinERGU
https://www.youtube.com/watch?v=LTo8XinERGU
https://www.youtube.com/watch?v=LTo8XinERGU
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BỎ THÔI ANH? 

Hộp thư không có “password” 

Ai biết làm sao mà mò? 

Anh gửi nhạc ai chăm sóc? 

Làm sao em biết mà lo? 

  

Một mình giải quyết trước sau 

Bao nhiêu là chuyện lớn nhỏ 

Chẳng biết ở đâu khúc đầu? 

Trong khi đang bơi Biển Sầu 

Thôi đành bỏ hết anh ơi! 

 

Á Nghi, 15.3.2022 
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VIỆT GIAN TOÀN… “THẮNG”? 

* 

(Trích tuyển tập BIẾM THI & NÓI LÁI chưa xuất bản) 

* 

Phàm nhân việc thiện năng làm 

Không như… “thánh sống” tham lam danh, quyền 

Suốt ngày thách bắn khùng điên 

Khoe khoang… bách thắng, liên miên khoanh vùng. 
  

Khung vành đỏ, Cộng tập trung 

Hàng, thua đấu đá tiêu tùng. Bày binh? 

Ồn ào: “Bố trận linh đình!” 

Thông minh chi lắm xúi mình đánh… ta? 

Ý Nga, 4.4.2022 
 

Nói lái: thách bắn/bách thắng, khoanh vùng/Khung vành 

 

 

 

 



- 7 - 

 

 

 
 

 

 

 

 

DANH HÃO! 
 

Ngây thơ theo nhóm ỡm ờ 

Đấu tranh chi bọn lập lờ, Việt gian? 

Khoe sang, trương bảng mạ vàng 

Cái tâm bạc bẽo, kiếm ăn danh hời. 

 

 

Ý Nga, 4.4.2022 
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From: Nguyễn Tâm Hàn  Sent: Fri, Apr 1, 2022 2:21 pm  

Subject: Re: NGẬM NGÙI THÁNG TƯ: trang thơ 1.4.22: Ý NGA - TRẦN 

ĐÌNH THỤC 

 

Cảm ơn tác giả và... xin được đóng góp thêm vào với tinh thần của 4 chữ Ngậm 

Ngùi Tháng Tư. 

Nguyễn Tâm Hàn 

 

**** 

1- Bài Ca Của Người Không Có Quê Hương 

https://youtu.be/mEDXo1l9_VE 

  

2- Khúc Hát Của Người Tha Phương 

https://youtu.be/NT8rjqTmL8E 

 

 

 

 

LỬA CỦA TUỔI GIÀ 
 

Ta từ từ lão hóa, 

Tuổi trẻ lắm tài hoa, 

Cộng sản là đại họa 

Nhắc thanh niên: giữ Nhà! 

  

Ta đang hưởng hạnh phúc 

Nhưng người dân thì không 

Không thể nào chỉ… chúc 

Rồi tranh đấu thành công. 

 

Ý Nga, 4.4.2022 

 

https://youtu.be/mEDXo1l9_VE
https://youtu.be/NT8rjqTmL8E
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LỰC! 

Làm sao kẻ gian an ổn 

Khi chạm vào chuyện tâm linh? 

Lợi dụng danh tính người chết 
Dĩ nhiên dân phải bất bình. 

  
Phường gian chỉ toàn ranh mãnh 

Sao thắng những người đấu tranh? 

Đoàn kết là lực rất mạnh 

Hỡi ai đang cùng đồng hành! 
  

Cảnh giác, đừng vơ vặt vãnh 

Ma mãnh lợi, quyền, háo danh… 

Cộng Đồng Quốc Gia vững mạnh 

Nếu dẹp Cộng sạch sành sanh! 
 

Ý Nga, 5.4.2022 
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 “THẤT ĐIÊN, BÁT ĐẢO” 
 

Nhất điên những kẻ tham tiền 

Thất điên khi chúng nắm quyền trong tay 

Nhất nhì chao đảo đêm ngày 

Làm chi nên chuyện cho hay Cộng Đồng? 

  
Nói chi bát đảo*, lòng vòng 

Tiền quyền xem trọng, mánh mung lọc lừa; 
Nói gì của cướp, danh mua 

Hại người tâm huyết! Cộng lùa, phủ, vây: 
  

Bảo chi dạ đó cả bầy 

Bao nhiêu đoàn thể để đầy Việt gian: 
Vào: cào, cấu, cắn, chiếm càn... 

Mỗi lần bầu “bán” lằng nhằng đỏ cam. 
  

Đồng tiền mua trọn kẻ tham 

Đấu tranh nhạy bén chớ làm tay sai! 
Việt gian, Việt Cộng dẹp ngay 

Đừng dung hồng… đỏ… cù nhầy cù nhưa! 
 

Ý Nga, 5.4.2022 

*Đảo > viết theo nghĩa chao đảo 
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ĐỂ CỘNG HỌP:  
HỄ CỘNG ĐỘP? 

* 
Thơ yết Hậu - Trích tuyển tập BIẾM THI & NÓI LÁI 

* 

Để mất Ải thế này: khoe “vĩ đại”? 

Để đất đai đầy giặc: dân đem đày! 
Cộng một bầy tụ tập: ngủ trên mây, 

Họp hăng hái, trò thầy chia… của cải: 
-Độp! 

 

Ý Nga, 5.4.2022 
 

*Nói lái: ĐỂ CỘNG HỌP/HỄ CỘNG ĐỘP 
*CỘNG > dùng theo 2 nghĩa: cộng sản và cộng, trừ 

*Độp: cắn bất thình lình 
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CỘNG VÀ GIAN 

Từ từ ngã hết về… kia 

Việt gian, Việt Cộng xúm chia danh… hời 
Đau lòng quá Mẹ Việt ơi! 

Trách chi dân khóc: tơi bời Non Sông! 
 

Ý Nga, 13.4.2022 
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NHÌN VỀ QUÊ HƯƠNG 
 

Nỗi nhớ nhung bi thống 

Người đi khó thong dong 

Tin Quê Nhà luôn ngóng 

Từng chút, cho thỏa lòng! 
 

Ý Nga, 13.4.2022 
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          MÁ ƠI! CON THƯƠNG LẮM! 
 

Má khom lưng quét nhà 

Nhớ con cái phương xa 

Gom rác ra… nước mắt 
Thời gian vùn vụt qua. 

  
Má lau bụi bàn thờ 

Mỗi ngày mỗi lau sơ 

Lau bụi ra… nhung nhớ 

Con ở đâu bây giờ? 

  
Vợ chồng tuổi tà huy, 
Còn tan tác phân ly, 

Con mỗi nơi mỗi đứa, 
Canada, Hoa Kỳ… 

  
Bàn tay gầy trơ xương 

Mỗi ngày mỗi niệm hương 

Má tạ ơn trời Phật 
Độ trì người thân thương. 

 * 

Má lau tủ, lau bàn, 

Miệng húng hắng ho khan, 
Thương hai con đã… chết, 

Thở dài lời oán than! 
  

Tuổi Má ngoài bảy mươi, 
Vẫn chưa được nghỉ ngơi, 

Ngày bán buôn tần tảo 

Đêm chân gối rả rời. 
  

Bán tô cháo hành hoa, 
Tô mì Quảng đậm đà, 

Những chén chè đậu ván 

Bưng cho người lại, qua. 
*  

Từ cách xa nghìn trùng 

Viết bài thơ nhớ nhung 

Kèm tấm hình trắng tuyết 
Con thương Má vô cùng! 
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Má ơi! Trời vào đông, 
Lạnh lắm Má biết không? 

Vì độc tài quyết chống 

Đành để Má mỏi mong. 
  

Má chờ con nha Má! 
Hoa Tự Do sắp vàng 

Lịch sử sẽ sang trang 

Cửa Tù? Dân sẽ phá! 

 

Ý Nga, 15.11.2007 
  
 

 
 

“Quân tử chu nhi bất tỵ 

Tiểu nhân tỵ nhi bất chu”** 

*Người quân tử ăn ở rất thân thiết với mọi người 

mà không kéo bè, kết đảng. 

Kẻ tiểu nhân thì ngược lại. 
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NHẠC HĐ: 

TRƯỜNG ÐỒ TRI MÃ LỰC*! [HƯỚNG ĐẠO] 

-Nhạc: LMST-Thơ: Ý NGA-Hòa âm và tiếng hát: HỒNG ÂN 

https://www.youtube.com/watch?v=XJDTTsCDh1k 

 

HƯỚNG ĐẠO (thơ Ý NGA, nhạc LMST, hòa âm và hát: HỒNG ÂN 

27.3.2022) 

https://www.youtube.com/watch?v=draZIRaChkE 

  
TIẾNG VIỆT (thơ Ý NGA, nhạc LMST, hòa âm và hát: HỒNG 

ÂN 25.3.2022) 

https://www.youtube.com/watch?v=sT_Npojm9pg 

 

CỐ GẮNG LÊN - thơ Sơn Ca Mơ Mộng (Ý Nga) - nhạc: Nguyễn Văn 

Thành - trình bày: An Minh - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=zmywtX_AA8A 

 
 

 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XJDTTsCDh1k
https://www.youtube.com/watch?v=draZIRaChkE
https://www.youtube.com/watch?v=sT_Npojm9pg
https://www.youtube.com/watch?v=zmywtX_AA8A
https://www.youtube.com/watch?v=zmywtX_AA8A
https://www.youtube.com/watch?v=zmywtX_AA8A
https://www.youtube.com/watch?v=zmywtX_AA8A
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XƯA XẠO, NAY LÁO 
 

Tuyên truyền láo khoét trẻ con: 
“Kẻ thù chết lắm! Nhừ đòn phe kia 

Phe ta du kích thôi mà 

Diệt: xe tăng, Mỹ… đếm ra trăm thằng 

Phe ta chỉ chết… một chàng 

Bị thương hai mạng”* Rõ ràng xạo ke! 
Vậy mà thiên tả vẫn nghe 

Việt gian khen Việt Cộng, khoe đỏ lòm! 
 

Ý Nga, 13.4.2022 

*Đảng tuyên truyền trong NHẬT KÝ ĐẶNG THÙY TRÂM 
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XẺ DỌC RỒI LẠI XẺ NGANG 
 

Trường Sơn “xẻ dọc” vênh vang 

Khoe “Đi cứu Nước”? Rõ ràng xâm lăng, 
Tranh ngôi, cướp của, bạo tàn 

Xẻ ngang? Quốc hận: giang san dâng thù! 
 

Ý Nga, 14.4.2022 
 

 

 

 

 

 

 

Youtube nhạc mới 
 

#15 LẠI MỘT GIẤC MƠ (Nhạc: MIÊN HƯƠNG- Thơ: Ý 

NGA- Hòa âm và tiếng hát: HỒNG ÂN) 

Kính mời Quý Vị bấm vào link tô vàng để nghe nhạc: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=egNqZKqxP-Q 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=egNqZKqxP-Q
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Kính cám ơn báo Quốc Gia-Montreal Tháng 4.2022 
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ĂN KHẨU HIỆU? 

Không thể tưởng tượng mà có 

Bánh vẽ dân ăn sao no? 

“Tự do” trên khẩu hiệu đỏ 

Nhai hoài hàm răng giả đò? 

 

Ý Nga, 15.4.2022 
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GIỮ CỜ 

Nửa đời, một nửa nghiêng chao 

Lao đao bệnh hoạn tiêu hao tuổi đời 
Thương Quê, thương đến rã rời 

Thương dân, em viết triệu lời vẫn… đau! 
Ôm trang sử, tự nhắc nhau: 

Biển thêm nước mắt đồng bào! Ai thương? 

* 

Soi gương xưa sáng! Làm gương: 
Thuyền nhân trôi giạt tứ phương, giữ cờ, 

Tô Vàng chính nghĩa bằng thơ 

Tô thương, tô nhớ: vết mờ sáng hơn! 
* 

Anh đừng hờn dỗi... dỗi hờn 

Đi cùng em nhé! Ngược cơn gió về 

Nửa đời còn, cũng nhiêu khê 

Chia nhau cay đắng, cận kề buồn vui. 
  

Tháng Hai kề cận ngọt bùi, 
Tháng Ba kề cận ngậm ngùi Tháng Tư 

Gối đầu bên những binh thư 

Học Người-Mài-Kiếm*, cho dù đẹp trăng. 
  

Gió sương Đường Khó tung tăng 

Dẫu trong Ngược Gió, ai bằng đôi ta? 

Anh ơi! Em gọi anh à! 
Yêu em hãy nhớ, sơn hà cần nha! 

  
Thơ tuôn, phải sức mạnh ra, 

Nhạc tuôn, phải nốt hùng ca cho Nhà 

Cất cao lời hát thiết tha 

Nắng thơ, mưa nhạc nở Hoa Khải Hoàn. 
  

Cười đi cho lòng hân hoan 

Cho em hãnh diện phím đàn thương yêu 

Từ nay anh sẽ vui nhiều 

Bớt cô đơn. Sáng, trưa, chiều: có em! 
 

Ý Nga, 20.2.2008. 
*Người Mài Kiếm: Đặng Dung 
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EM SẼ ĐI CÙNG AI? 

* 

Tưởng niệm chị Lệ Uyên 

* 

Em ngồi yên lặng vô hồn 

Tủi thân em sống thua, hơn dưới trời; 
Em ngồi không nói một lời 

Mặc anh đay nghiến, mặc đời sóng xô; 
Em ngồi ngắm cá nhấp nhô 

Đỏ, xanh, cam, tím… hàng giờ nhởn nhơ. 
●  

Em ngồi em hỏi… bài thơ: 
Chữ DÂN, chữ NƯỚC trơ trơ bao người? 

Còn anh, một mình anh thôi 
Không theo em nữa thì ôi… một mình! 

Một mình mình, chẳng có… Mình! 
Thì thôi! Thôi nhé! Theo anh làm gì? 

●  
Cộng vào nên chúng mình đi 

Tàu* vào, không lẽ dân… di cả Nhà? 
●  

Ra Giêng mai đã úa hoa 

Mậu Thân tưởng niệm! Thương là Tháng Tư! 
Ghe xưa tát nước còn… dư 

Hãi hùng ngọn sóng, trầm tư phận hời. 
  

Lênh đênh đói khát đã rồi 
Nước mưa, nước… tiểu uống thời đã quen 

Bây giờ rượu thịt bon chen 

Nước không khát nữa, chê khen thêm buồn! 
  

Trùng dương từng đã lệ tuôn 

Mừng nhau chưa… nhục: nụ hôn máu trào! 
Xoa nhau những vết thương! Đau! 

Hứa nhau: -Đến chết, đồng bào phải thương! 
●  

Trả anh lại những tầm thường 

Đường em ngược gió một phương tìm về 

Đường em, ai sẽ cùng thề? 

Đường em, ai sẽ vai kề xẻ chia? 

  
Em ngồi chờ sáng từ khuya 

Hồn oan ai khóc? Ô kìa… biển… Đông! 

 

Ý Nga, 20.2.2008 

*Tàu = Trung Cộng 
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Ý Nga kính chuyển và cám ơn Ca Nhạc Sĩ NGUYỄN VĂN THÀNH 
Xin mời bấm trực tiếp vào link tô màu để nghe nhạc  

(nhiều Vị bảo: "đã copy and paste link lên thanh ngang trên cao nhưng không 

nghe được nhạc") 

 
From: THANH NGUYEN > Sent: Wed, Nov 14, 2012 5:35 pm 

Subject: (DanChuCa): Mở Mày - Mỡ Mặt – Nhạc phổ thơ: Ý Nga 

 
Thưa Quý Vị và Các Bạn, 

Thi hữu Ý Nga, cũng là một trưởng Hướng Đạo Việt Nam, thường xuyên gởi 
những bài thơ về Mẹo Nhớ Chính Tả trong tiếng Việt,  

để hướng dẫn các em học trò trường Việt Ngữ và Hướng Đạo Sinh. 
Hôm nay, DanChuCa.org kính mời Quý Vị và Các Bạn vào “links” sau đây để 

nghe một bài hát vui, với phần chú thích mẹo nhớ hỏi-ngã giúp chúng ta khó 
lầm lẫn được: 

Mở Mày - Mỡ Mặt 

Mà DânChủCa đã phổ nhạc từ bài thơ: “Mỡ Việt Kiều Không Đáng Một Xu” 
của thi hữu Ý Nga. 

 

http://www.danchuca.org/128kbps/MoMayMoMat.mp3 (hi-speed) 

http://www.danchuca.org/22Kbps/MoMayMoMat.mp3 (dial-up) 
Kính mời Quý Vị vào thăm trang nhà danchuca.org qua “link” sau đây: 

http://www.danchuca.org 
Kính 

DanChuCa.org 
  

 

http://www.danchuca.org/128kbps/MoMayMoMat.mp3
http://www.danchuca.org/22Kbps/MoMayMoMat.mp3
http://danchuca.org/
http://www.danchuca.org/


- 26 - 

 

 
 
  
 

DƯƠNG ÂM ĐÔI ĐƯỜNG 
 

Chị vào bụng cá mấy mươi năm, 
Em mấy mươi năm khóc lặng thầm. 

Nhớ chị, thương anh và đứa cháu 

Một lần mà vĩnh biệt dương âm. 
 

Ý Nga, 17.10.2005. 
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SAU DỊCH LÀ… ĐỊCH 

Tâm trạng dân đau đớn 

Bị đảng đem bào trơn 

Trổ tài sơn, đánh bóng 

Khoe: -Còn đẹp, chưa chôn! 
 

Ý Nga, 16.4.2022 
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HOÀNG HOA THÁM 

Ưu tú nhất, Đoàn Nghĩa Quân Cách Mạng 

Tuổi hăm ba đã được chức Đốc Binh 

Dạ anh hùng, cùng con quyết tử sinh 

Ý chí lớn, xung phong vùng hiểm địa. 
  

Đánh bền bỉ! Giặc thất kinh hồn vía 

Ba mốt (31) năm hùng cứ miền Trung Châu 

“Dục hoãn cầu mưu”, bí mật rừng sâu 

Nội công, ngoại kích ngay trong lòng địch. 
  

Rực rỡ chiến công, lập bao thành tích 

Chiến đấu lâu dài, chiêu mộ thanh niên 

Rút quân vào rừng Thượng, Hạ bình yên 

Ngấm ngầm hoạt động; tương mưu, tựu kế. 
  

Đạn địch cạn dần, chận đường tiếp tế 

Trí Lệ: Tây bỏ quân dụng, quân trang 

Binh sĩ tinh luyện, tiến thoát dễ dàng 

Nhờ công tổ chức đội quân thuần thục. 
  

Tính toán thật hay! Giặc không lương thực, 
Đánh đường xe lửa Hà Nội, Lạng Sơn 

Binh sĩ hăng say, gian khó chẳng sờn, 
Tấn công các trục giao thông chính yếu… 

* 

Một tay kháng chiến, nghìn Tây líu quíu 

Tấm lòng yêu nước đáng kính bao nhiêu, 
Càng làm cho giặc lo sợ đủ điều, 

Hiền tài, sĩ phu thêm lòng khâm phục! 
* 

Từ: Trí Lệ, Phủ Lạng Thương, Vĩnh Phúc, 
Hay Quế Dương, Lũng Lạt, đến Đồng Đăng, 

Qua Lạng Sơn, Hà Nội, tới Bắc Giang… 

Giặc xiểng liểng với Hùm-Thiêng-Yên-Thế! 
  

Lòng ái quốc, chân thành tuôn huyết thệ 

Dân Thái Nguyên, Ấm Động, đến Hiệp Hòa, 
Hay Việt Yên, Võ Dàng, tận Chợ Gà … 

Đều khâm phục cờ Cần Vương, Đề Thám! 
Ý Nga, 17.2.2007. 
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KHỞI ĐẦU, CHẤM DỨT Ở ĐÂU? 

Nhạc & trình bày: Nhóm Dân Chủ Ca 

(Xin bấm trực tiếp vào link tô màu trên màn ảnh email thì sẽ nghe được,  

nếu copy & paste link lên thanh ngang trên cao sẽ không nghe được) 

 

http://www.danchuca.org/22Kbps/KhoiDauChamDutODau.mp3 

http://www.danchuca.org/22Kbps/KhoiDauChamDutODau.mp3 

Kính mời Quý Vị vào thăm trang nhà danchuca.org qua “link” sau đây: 

http://www.danchuca.org/DanChuCaPhoTho.shtml 

http://www.danchuca.org 

Kính 

DanChuCa.org 

  

 

 

http://www.danchuca.org/22Kbps/KhoiDauChamDutODau.mp3
http://www.danchuca.org/22Kbps/KhoiDauChamDutODau.mp3
http://danchuca.org/
http://www.danchuca.org/DanChuCaPhoTho.shtml
http://www.danchuca.org/
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#14 THƠ NHẠC TÂM GIAO (Nhạc: BÙI KIM CƯƠNG -Thơ: Ý NGA-Hòa 

âm và hát: HỒNG ÂN) 

https://www.youtube.com/watch?v=O1bYO7n8II4 

 

 

THƯƠNG THAY LÀ CHIẾN SĨ CỘNG HÒA! 

Ngày tháng tang thương, người Lính 

Tưởng nhớ đồng đội hy sinh 

Trong gông cùm Cộng thời “bình” 

Vì dân: ôm toàn nghiệt ngã! 

Ý Nga, 18.4.2022 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=O1bYO7n8II4
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ÔI TỰ DO! 

Máu xương tuổi trẻ đổ ra 

Ươm Hoa Tự Do giữ sắc 

Cộng vào, những người Lính Già 

Thương Hoa, lòng đau như cắt! 

 

Ý Nga, 18.4.2022 
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ĐƯỜNG NGƯỢC GIÓ 

* 

Nghe thi hữu TRẦN MINH HẢI nói chuyện với anh Vinh 

* 

“Qua điền bất nạp lý!”* 

Biện pháp nào thích nghi, 

Hơn giữa đường mà đi, 

Với thành tâm, thiện chí? 

  

Đảng ăn chơi, bất chính 

Chúng “thủ khẩu như bình” 

Thiết tha gì dân sinh 

Còn xấc láo, ranh mãnh? 

  

Lên tiếng cho dân mình 

Đừng im tiếng nhé anh! 

“Kẻ sĩ có bách hạnh!” 

Chữ nghĩa phải phân minh. 

  

Đi! Chớ lòng thanh thản! 

“Lý hạ bất chỉnh quan”* 

Đi! Chớ quá… nhẹ nhàng! 

Đường còn dài đăng đẳng… 

Ý Nga, 26.2.2008 

*Thành ngữ cổ Trung Hoa: Để không bị hiểu lầm là người bất chính, thì cần phải tránh: 

-Qua điền bất nạp lý: đi ngang qua ruộng dưa đừng sửa dày 

-Lý hạ bất chỉnh quan: dưới cành mận không nên sửa nón 
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NGÀY CỦA EM 

Dạy học 
 

Dành hết tâm huyết 
Hướng trẻ về nguồn 

Dạy trẻ luôn luôn 
Phục vụ công ích. 

  
Âm thầm, lầm lủi, 
Một mình lui cui 
Hóa buồn ra vui 

Mai, không tiếc nuối! 
  

Hội Đoàn 
 

Ôi chao mỏi mệt! 
Bên kia, bên này 

Họp hành đêm ngày 
Chết, việc chưa hết! 

  
Đọc sách 

 
Bằng lòng yêu nước 

Đọc sử say mê 
Hịch xưa ai đề 

Câu thơ hào sảng! 
  

Viết lách 
 

Biết bao buồn bực, 
Dùng chữ, dùng câu, 

Giải bớt cơn sầu, 
Cho tim bớt nhức. 

  
Đảo xuôi, đảo ngược 

Sửa tới, sửa lui 
Chữ nghĩa rối nùi, 

Bài thơ chưa được. 
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Nghĩa sang bề dọc 
Chữ bổ bề ngang, 

Viết chẳng dễ dàng 
Riêng em một góc. 

  
 

Chắt chiu dè sẻn, 
Từng chữ, từng dòng 
Ngồi lỳ trong phòng 
Mài thơ cho... bén! 

  
Băn khoăn 

 
Băn khoăn trăm mối 

Chuyện dân, nước nhà 
Em út, Mẹ, Cha… 
Gỡ sao hết rối? 

  
Nghe nhạc 

 
Ai đang hòa tấu 

Cung đàn chơi vơi 
Bản nhạc không lời 
Êm dịu tuyệt vời! 

  
Yêu thương 

 
Lòng thành gói cả 
Dâng trọn cho anh 

Ủ xinh Hoa Tình 
Lóng la, lóng lánh! 

 
Ý Nga, 28.2.2008 
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NÓN CỐI THỐI DÉP RÂU 

“Bộ Đội Nhân Dân” ngày xưa ghê gớm 

Nhân dân hãy còn, bộ đội ở đâu? 

Nón cối thối ra còn tụng... dép râu: 
Tranh ăn đại đồng một… đống đồng chí! 

 

Ý Nga, 19.4.2022 

 
 

 

 
 

 

 

ĐẢNG RÕ LÀ TỐI TĂM! 

Không lo cơm áo cho dân 

Để dân uất hận, chồn chân ngục tù 

Khoe hoài chuyện ở mật khu 

Ra ngoài… ánh sáng vẫn… mù đảng Đen! 
 

Ý Nga, 19.4.2022 
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ANH NÈ! 

Gom mây trắng của một ngày mơ mộng, 

Nhặt sao trời em đếm thử bao nhiêu 

Đêm từng đêm em cầu nguyện thật nhiều 

Cho đất nước sớm thanh bình yên ắng. 

  

Khi hưu trí, mình sẽ tìm nơi vắng 

Cùng làm thơ, viết nhạc, hát cho dân 

Lời yêu thương tắm ngọt những vận vần 

Tô tổ quốc rực Vàng màu Dân Chủ. 

 

Ý Nga, 6.3.2008. 
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Youtube nhạc mới: 
 

Mời Quý Vị bấm vào link tô màu để xem và nghe nhạc: 

https://www.youtube.com/watch?v=XWKOFA7HK18 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XWKOFA7HK18
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ANH: MỘT MAI 

Mai đất nước thanh bình 

Anh nhỉ, hai đứa mình 

Nhà thờ anh đi lễ 

Em lẽo đẽo theo anh. 
  

Vu Lan em vào chùa 

Anh làm người Dễ Ưa 

Cũng theo em lễ Phật 
Thắp hương thuyền nhân xưa. 

 

Ý Nga, 5.3.2008. 
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AI GIẾT NGƯỜI? 

Bao nhiêu “Sinh Bắc, tử Nam”? 

Bao nhiêu chết bởi lòng tham bạo quyền? 

Bao nhiêu đáy biển đêm đen? 

Bao nhiêu “Cải tạo” nhỏ nhen ngục tù? 

Ý Nga, 20.4.2022 
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NỔ! 

Chỉ cần bấm nút mà chơi 

Cái gì nguyên tử cũng… xơi mạng người 

Thả bom xuống, bất cần đời 

Tay chơi máu Cộng làm trời Ukraine! 

Ý Nga, 20.4.2022 

 

Thương Thời Quá Thương!  

Thơ: Ý Nga 

Nhạc & trình bày: Nhóm Dân Chủ Ca 

Kính mời quý Trưởng vào “links” sau đây để nghe bài hát: 

http://www.danchuca.org/128kbps/ThuongThoiQuaThuong.mp3 (hi-speed) 

http://www.danchuca.org/22Kbps/ThuongThoiQuaThuong.mp3 (dial-up) 

http://www.danchuca.org 

 

 1. 

Con chuồn chuồn không đậu 

Bay theo! Bay theo hoài! 

Đóa hoa trên bờ giậu 

Tím màu thương nhớ ai? 

 

Bước chân trâu nằng nặng 

Lưỡi cày giữa đồng sâu 

Giọt mồ hôi mằn mặn, 

Theo em đến mấy châu? 

 

http://nguyentran.org/NhacViet/ThuongThoiQuaThuong.mp3
http://www.danchuca.org/128kbps/ThuongThoiQuaThuong.mp3
http://www.danchuca.org/22Kbps/ThuongThoiQuaThuong.mp3
http://www.danchuca.org/
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Em viết hoa: ĐỒNG BÀO 

Tô màu thật ngọt-ngào 

Vẽ thêm hoa, thêm bướm 

Thương là thương biết bao! 

 

Hoa VIỆT NAM em cắm 

Bên dân-tộc, quê-hương  

Bao nhiêu năm ngồi ngắm 

Thương thời thương quá thương! 

   

2. 

Trời mưa còn bì bõm 

Trẻ vốc nước đùa nhau?  

Ngoại già thêm miệng móm 

Không em, ai ngoáy trầu? 

 

Anh ơi! Vành nón lá 

Không còn đội trên đầu 

Mà che hoài bóng mát 

Thơ đề còn đủ câu*? 

  

Em viết lên chữ: TÌNH 

Đem dâng cho dân mình 

Em viết hoa: TỔ QUỐC 

Nắn nót cho thật xinh! 
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Hoa Việt-Nam em cắm 

Bên dân-tộc, quê-hương 

Bao nhiêu năm ngồi ngắm 

Thương thời thương quá thương! 

   

3. 

Anh ru em buổi tối 

Bằng ca dao ngọt ngào. 

Em nhắc anh buổi sáng 

Bằng tục ngữ Mẹ trao 

   

Em thương hoài Đất Nước 

Việt Nam mai về đâu? 

Bảy Lăm sau và trước 

Thời nào thật sự đau? 

 

Quê hương còn bao thước 

Thì Âu, Lạc gần nhau? 

Đi thêm cần bao bước, 

Dân em mới hết sầu? 

Ý Nga 
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BÒ MÃI CHƯA ĐỨNG DẬY ĐƯỢC 
 

Cưỡng chiếm để tạo “ấm no” 

Bằng một chế độ “hộ khẩu” 

Dân không có ăn, tự bò 

Đi tìm cơm no, áo ấm. 
  

Kiếm dư? Đem về nuôi đảng 

Đảng no?  
Ai... bò, ai lo? 

 

Ý Nga, 22.4.2022 
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HỎI MI 

* 

(Trích tuyển tập thơ văn: BIẾM THI & NÓI LÁI) 

* 

Người cộng sản dùi cui thủ đoạn, 

Quốc Gia ta quán đãi từ bi 

Quái đản kia ngoan cố ích chi 

Dân không cháo, giáo điều tồn tại: 

Đảng Quái! 

 

Ý Nga, 22.4.2022 
*Nói lái & biếm: Quán đãi/Quái đản/đảng quái 
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GIỮ GÌN CHÍNH NGHĨA 

Khó khăn từng trải qua rồi 
Cha Ông kinh nghiệm giặc ngồi ở đâu 

Cờ Vàng cầm Đuốc đi đầu 

Lửa luôn giữ sáng truyền, trao bao đời! 
 

Ý Nga, 22.4.2022 
 

 

 

 

 

Ý Nga kính chuyển và cám ơn tấm lòng chuyển Lửa của Ca Nhạc Sĩ NGUYỄN 

VĂN THÀNH 

 
DanChuCa.org kính mời Quý Vị và Các Bạn vào “links” sau đây để nghe bài 

hát: 

Vì Tổ Quốc! 

Danchuca phổ nhạc từ 2 bài thơ  
HẤP LỰC & CHIM VỀ CỘI của tác giả Ý Nga. 

Kính 

DanChuCa.org 
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Thơ Ý NGA, nhạc, hòa âm và trình bày NGUYỄN VĂN THÀNH- Youtube 

LỖ TRÍ THÂM 

https://www.youtube.com/embed/fUZkl1c8l7w 

http://www.danchuca.org/128kbps/ViToQuoc.mp3 (hi-speed) 

http://www.danchuca.org/22Kbps/ViToQuoc.mp3 (lo-speed) 

http://www.danchuca.org 

 

 

 

https://www.youtube.com/embed/fUZkl1c8l7w
http://www.danchuca.org/128kbps/ViToQuoc.mp3
http://www.danchuca.org/22Kbps/VoToQuoc.mp3
http://www.danchuca.org/


- 53 - 

 

 

 
 

 

 

 

EM ƠI! 

Tìm tòi học hỏi đi em 

Quanh năm nhậu nhẹt đắm chìm men say 

Tan Nhà, mất Nước chẳng hay 

Một mai Hán hóa Cộng vây tứ bề! 

 

Ý Nga, 22.4.2022 
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ĐẢNG GIẾT DÂN, QUÂN! 
* 

Cảm tác , nhân đọc sách của HẢI TRIỀU: 
“MÁU VÀ NƯỚC MẮT TRÊN LƯNG TRƯỜNG SƠN” 

* 
Làm chi sống những thương binh Việt Cộng 

Ai bị thương không đi được? Bắn, chôn! 
Những cán binh chứng kiến đã kinh hồn 

Về hồi chánh, phanh phui mồ tập thể! 
 

Ý Nga, 22.4.2022 
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THƯỜNG DÂN XÃ TÂN LẬP 
 

* 

Thành kính tưởng niệm mấy trăm thường dân xã Tân Lập,  

bị Việt Cộng hành quyết tập thể sau ngày 22.4.1975,  

trên đường chúng tiến quân vào Xuân Lộc, Sài Gòn. 
(Theo HẢI TRIỀU: MÁU & NƯỚC MẮT TRÊN LƯNG TRƯƠNG SƠN, trang 73) 

 

 

* 

Bắt thường dân Tân Lập 

Đứng dài một đoạn đường 

Xếp hàng trên con lộ 

Mấy trăm người đáng thương. 
  

Cộng hành quyết bằng súng 

Máu chảy tràn… bờ mương 

Đọc mà lòng đau xót 
Kính dâng nén tâm hương! 

  
Ủi xác, chôn tập thể 

Giữa khu rừng cao su 

Những bộ đội tàn ác 

Bây giờ thiện hơn ư? 

  
Một ngày giỗ quá lớn 

Bao lệ thân nhân tuôn, 
Bao gia đình đau đớn? 

Tháng Tư có ai buồn? 
 

Ý Nga, 23.4.2022 
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SA BẪY VIỆT GIAN 
 

Tên này mắng mỏ thằng kia 

Thằng kia xúi bạn-ăn-chia trả thù 

Đánh qua, chưởng lại, hu hu: 

Phe mình thiệt mạng, vô tù phe… ta 

 

Ý Nga, 23.4.2022 
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TIÊN NÀO GIÚP CỘNG? 
 

Muốn thế giới vô thần, tung hô đảng. 

Kẻ ác tâm đâm chém sau lưng người 

Toàn ăn chơi đòi cản lối đất trời 

Nhiều điều kiện, dù tiên cũng không giúp. 

 

Ý Nga, 23.4.2022 
 

 

 

 



- 58 - 
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HÈN CHI MÀ LẮM “LIỆT SĨ”! 
 

Miền Nam tri ơn Thương Binh 

Có trường Quốc Gia Nghĩa Tử, 
Miền Bắt “truy điệu” nghĩa tình: 

Để bị… thương là phải… tử! 
  

Thảo nào “Sinh Bắc, tử Nam!” 
Hèn* chi mà lắm… “liệt sĩ”! 

Giặc vào, chưa đánh đã… đàm 

Nay, hèn chi toàn… nhục sĩ? 

  
Đầu nậu chức bán, vàng mua: 

“Tướng, tá” không… sĩ, toàn… liệt! 
Thiệt! 

 

Ý Nga, 24.4.2022 
*Hèn chi: viết theo 2 nghĩa: thảo nào và hèn hạ chi? 
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CHIẾN THUẬT DÃ MAN 
 

Thí quân: biển người bừa bãi 
Hơn ba thập niên xâm lăng 

Bao nhiêu thanh niên miền Bắc 

Hy sinh tính mạng giữa đàng. 
Giỏi chi con người cộng sản? 

Thí! 
 

Ý Nga, 24.4.2022 

 

 

 

 

 

 

 

AI NGHE CÙNG TÔI? 

* 
Người làm thơ hay, 

càng đọc sách thánh hiền càng thấy mình dốt 
Kẻ làm thơ dốt, 

càng đọc sách Việt Cộng càng khen đảng hay! 
* 

Tai nghe đói khổ bao lời, 
Lòng đau mắt thấy triệu người khổ đau 

Dạ sầu tê tái, lo âu 

Đắng cay, hồi hộp: về đâu đồng bào? 

  
Ai người xót dạ nguyện cầu 

Ai người nhức óc, điên đầu Á, Âu? 

  
Việt gian mũi ngửi “Mâm cao 

Cỗ* đầy”, miệng nếm sơn hào xa hoa; 
Vũ trường, gái đẹp mây mưa; 

“Răng Môi” đánh bóng, đu đưa Việt Tàu 

Bào trơn đút lót đỏ au 

Giang san đầy giặc! Dân gào! Ai nghe? 

Ý Nga, 24.4.2022 

*Cỗ: bàn tiệc 
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Nhạc Phiêu Bồng-Thơ: Ý Nga & Nguyễn Hữu Nhật-Hoà âm & hát: Nguyễn 

Hữu Tân-Tranh ảnh: Vi Vi 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-hfCFQiuOMM 

 

 

 

 

ĂN CƯỚP NƯỜM NƯỢP 

-Đố anh đảng ăn gì, 
Mà dân chê nhơ nhớp, 
Món nào cũng tinh vi? 

-Ăn cướp! 

  
Hèn chi đảng ô hợp, 

Cướp của dân tươm tướp, 
Mạnh ai nấy tóm gom: 

Nườm nượp! 
 

Ý Nga, 21-4-2012. 
 

 

 

ĐỌC THƠ BẠN 
 

Lâu rồi vẫn đọc thơ nhau 

Vẫn âm thầm thế bởi đau chung thù 

Vẫn xem anh có bị ru? 

Chị tôi có “khoác áo tu” như người? 

  
Lửa còn rực sáng, mừng ơi! 

Mừng ai liêm sĩ chưa rơi giữa đàng 

Lâu rồi ai đá, ai vàng? 

Riêng tôi khắc đậm gian nan đã từng! 
 

Ý Nga, 8.8.2003 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-hfCFQiuOMM
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ĐẦU DÂN MẶC SỨC 

“PHONG BÌ” LÓT CAO 

* 

Trích tuyển tập BIẾM THI và NÓI LÁI 

* 

Trong hang Bắc Pó kín bưng 

Việt gian ca tụng: “Sáng trưng chân đèn!” 
  

Chen, đần* mần chuyện tối đen 

Mồm hô toác hoác ngợi khen “bác” khùng 

Điên điên tư tưởng, soi cùng: 
Chân đèn khen sáng. Cúc cung… Tay Đèn 
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Tay Đèn soi bác-đày-tiên 

Lắm tiên… hộ lý: Đay, Tèn, Tày, Đen*? 

Bao tiên… bị đọa, ép, chèn 

Từ từ lộ hí tuổi tên nối dài. 
  

Chuyện trong! Chưa nói chuyện ngoài: 
"Bác” hâm cục gạch, nóng hoài Việt gian! 

“Ấm” no độc lập trong… hang 

Chui ra khỏi lổ: đảng rằng: “Tự do!” 
  

Bao năm “địa đạo” trườn, bò 

Vào Nam hạnh phúc, hát hò: “Được đi!” 
Đi rồi được thể ngồi… lỳ 

Đầu dân mặc sức “phong bì” lót cao. 
  

Chân đèn nhìn xuống, ối dào 

Tối thui mà cứ nặn nhào: chí minh! 
Tiên xinh, Bắc Pó cũng xinh 

Sao bằng hang… lớn cung đình: bán tiên 

Bán tiên, đảng có lắm tiền, 

Tiền nhiều mặc sức mua liền gái trinh. 

  
Noi gương “bác”, đảng trương phình 

Thời kỳ hang lổ? Đảng rinh chưng… đèn!* 

Tèng heng hoàn cốt tèng heng* 

Từ người xuống vượn, lại chen chúc ngồi! 
 

Ý Nga, 26.4.2022 
 

*Nói lái & biếm: 
-Chân đèn >Tay Đèn/Đay, Tèn/Tày, Đen 

-hộ-lý/lộ hí 
-chân đèn/Chen, đần/chưng… đèn 

*Đay, Tèn, Tày, Đen: tên riêng 

*Cái gì của Hồ Chí Minh cũng được đảng đem triển lãm sáng choang dưới đèn, kể cả “cục 
gạch” 

*”Tèng heng: (theo Trần Bảo Định, trong Truyện ngắn “Huyền Thoại Núi Ba Thê”:  
“Tèng heng thuộc loài giáp xác và cũng chẳng lạ lẫm gì với loài tôm cua. Thoạt trông 
tưởng là tôm nhưng không phải...  
Đầu và mình lớn hơn tôm, đuôi nhỏ hơn tôm nhưng được cái nó dài và đầy thịt.  
Đôi càng to dềnh dàng, chắc, khỏe và sắc lẹm gấp mấy lần cua. Nó khác cua là không bò 

ngang.” 
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NGÂY THƠ 

* 

Gửi em Hà Nội 

* 

Lọt vào quỷ đạo của ma 

Em chơi với quỷ sao ra dụng tài*? 

Ta từng khuyên nhủ hoài hoài 

Thấy tà chớ kết! Biết ai cứu giùm? 

  

Bây giờ ngắc ngoải cả chùm 

Cộng quay như dế, tùm hum hang cùng 

Bị gài bởi bọn mánh mung 

Đủ trò lừa lọc lạ lùng, xấu xa. 

  

Đời đang đẹp đẽ như hoa 

Dây dưa với hủi-mưu-tà xưa nay 

Bao nhiêu kế hiểm chúng bày 

Bên ngoài giả tướng bầy hầy: “Quốc Gia”, 

Bên trong thực tướng thối tha 

Bày binh bậy bạ, rườm rà “tung lên”, 

Nhân tài hất xuống hố, kênh 

Trò chơi đơn giản: trây sình người ngay. 

  

Gian manh bố trận bên ngoài, 

Trong kia em khóc than dài, ai nghe? 

 

Ý Nga, 26.4.2022 

 
*Dụng tài: trưng dụng anh tài 
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NẾU “LẠNH” QUÊ NHÀ ANH CÓ CHIA? 

* 

Thơ: Ý Nga, 6-1-2005. 
Nhạc và trình bày: Dân Chủ Ca, 21.11.2007. 

Mời Quý Vị bấm vào link tô vàng để xem Slide shows và nghe nhạc: 
http://www.danchuca.org/128kbps/NeuLanhQueNhaAnhCoChia.mp3 (hi-speed) 

http://www.danchuca.org/22Kbps/NeuLanhQueNhaAnhCoChia.mp3 (lo-speed) 

http://www.danchuca.org 

http://www.danchuca.org/DanChuCaPhoTho.shtml 
 
 

http://www.danchuca.org/128kbps/NeuLanhQueNhaAnhCoChia.mp3
http://www.danchuca.org/22Kbps/NeuLanhQueNhaAnhCoChia.mp3
http://www.danchuca.org/
http://www.danchuca.org/DanChuCaPhoTho.shtml
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Canada, 30.4.2022 

Thưa quý Độc Giả, quý Báo và quý anh chị 

em Hướng Đạo Sinh 

 

Ý Nga chân thành cám ơn quý Văn, Thi, HỌA, Nhạc Sĩ & Nghệ Sĩ: 

NGUYỄN VĂN THÀNH, TRẦN ĐÌNH THỤC, BẢO TRÂM, VI VI-CÁT 

ĐƠN SA, A.C.La., ĐỨC HÙNG,  

NGUYỄN HỮU TÂN, MAI ĐẰNG, LMST, BÙI KIM CƯƠNG, MIÊN 

HƯƠNG, 

LÊ TRUNG DIỆU CHÂU, LÊ THỊ HOÀI NIỆM, SƯƠNG 

LAM, NGUYỄN TÂM HÀN, NGUYỄN THỊ THÊM,  

THA NHÂN, NGUYỄN THỊ THANH DƯƠNG, NGUYỄN HÀ-MÂY TÍM, 

SA CHI LỆ, CAO TRÚC GIANG, 

DUY QUANG, KHÊ KINH KHA, NGUYỄN TÂM HÀN 

.v.v... 

Ban Biên Tập các báo & Độc Giả  

đã đồng hành cùng tác giả trong suốt tháng Tư, để tưởng niệm tất cả những nạn 

nhân không may qua đời  

vì một chế độ tàn ác của Bắc Cộng, trong âm mưu xâm lăng và cưỡng chiếm 

miền Nam Việt Nam;  

Cám ớn quý Vị đã ủng hộ và khích lệ tinh thần để tác giả giữ được Lửa trên 

đoạn đường vừa qua. 

 

Cũng xin trả lời chung với quý Độc Giả mới đọc thơ văn của tác giả lần đầu:  

http://a.c.la/
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Người viết chỉ là một nữ thuyền nhân tỵ nạn chính trị và không tham gia vào bất 

cứ đảng phái chính trị nào. 

 

Kính chúc Quý Vị luôn an vui 
Ý Nga 
https://www.facebook.com/YNGACANADA/ 

 

 

 

 

AI VÔ NHÂN TÍNH? 

Cài nội gián, Cộng tấn công đơn vị 
Ở Tiểu Khu Chương Thiện năm Bảy Ba 

Giết tù binh, mặc Công Ước Geneve 

Vung mã tấu, Cộng chém đầu, tàn sát! 
* 

Trong khi ấy, những hàng binh bỏ “bác” 

Được miền Nam chăm sóc đủ ấm no 

Sống an lành, hạnh phúc, hưởng tự do 

Quan to nhỏ đều tăng thêm tuổi thọ! 
 

Ý Nga, 30.4.2022 

 

 

 

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


- 71 - 

 

 

GIÀ ĐẦU CÒN… NON! 

Thời thanh niên lầm lỡ”* 

Ngỡ “lấp biển, dời non” 
Mon men theo phản chiến 

Vá trời đội đá… mòn 

Cho nằm vùng lợi dụng. 
  

Đúng sai ai cũng rõ 

Đỏ tàn ác biết bao! 
Bao nhiêu là xương máu 

Chính mi hại đồng bào! 
  

Già, vẫn chưa tự hỏi: 
Hòa… hợp ở chỗ nào 

Mà lon ton hòa… giải 
Hỏi, còn bảo: “Chưa sao!” 

Láo! 
Ý Nga, 30.4.2022 
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Youtube mới 

#25 BA ƠI ! (Nhạc LMST- Thơ Ý NGA-Hòa âm 
và hát: HỒNG ÂN) 

https://www.youtube.com/watch?v=XjnCHDq2mOE 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=HgKIX-3_BRg 

 

 

 
Ý Nga kính chuyển và cám ơn Ca Nhạc Sĩ NGUYỄN VĂN THÀNH  

From: THANH NGUYEN * Sent: Wed, Feb 13, 2013 7:52 am * Subject: (DanChuCa) Chị Em Ơi Chuyền Lửa – thơ: Ý Nga 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XjnCHDq2mOE
https://www.youtube.com/watch?v=HgKIX-3_BRg
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ANH HƯ! 
 

Em thương Má, buồn hoài, không ai dỗ 

Em nhớ Ba, khuyên anh mổ* ngày ngày. 
Anh thương ai mà vội ngủ giấc say 

Bỏ em đây đơn độc cuộc đời này? 
 

Á Nghi, 1.5.2022 

*Mổ: giải phẫu 
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BÁC CẦN CHI CỨ GỌI CHÁU 
 

Sống nơi xứ lạ tuổi già 

Ai nâng đỡ lúc phiền hà dây dưa? 

Giúp người là giúp chính ta 

Đắp bồi, vun xén, ươm hoa cho đời! 

 

Ý Nga, 3.5.2022 
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"NẤY NE"? 

* 
Chuyện con cháu “cán bộ” VC 

* 
Lấy xe chúng phóng “nấy ne”* 

Ne qua, ne lại hai xe cùng… trầy 

Hai người tài xế muốn… “bay” 

Nhưng bong bóng* cản lên… mây, đành nằm. 

  

Nằm hoài chưa tỉnh. Tối tăm! 

Mẹ cha thức trắng, càm ràm: “Lấy le?” 

 

Ý Nga, 3.5.2022 
*Lấy le 

*Bong bóng trước volant tay lái bung ra cứu mạng 
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https://www.youtube.com/watch?v=O34s3bDqPOA 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=O34s3bDqPOA
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NHỮNG CANH BẠC MỘNG 

Đi xem ca nhạc sòng bài 

Trở về mất cả gia tài. Tả tơi! 

Nhọc nhằn dành dụm cả đời 

Đốt vào canh bạc, mộng nuôi phát tài. 

Tối thui vận rủi chua cay, 

Sáng trưng đèm đóm tỏa ngày, dụ em. 

  

Nhạc gì em đã… bị xem 

Họ khoe: “Văn hóa được đem bảo tồn 

Giữ gìn quốc túy, quốc hồn”: 

Trẻ con học chuyện bồ hòn: khiêu dâm. 

  

Xướng ngôn viên trẹo quai hàm 

Dụ người, uốn lưỡi nhọc tâm kiếm… tiền? 

 

Ý Nga, 5.5.2022 
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PHẢI HỌC NHIỀU TỪ BẠN 

Em còn nhỏ chớ hỗn hào vô lễ 

Tuổi hơn em, bạn chẳng thể ngu ngơ? 

Tánh hiếu hòa, bạn ra vẽ dại khờ 

Đã tránh né chỉ vì em ganh tỵ. 

 

Ý Nga, 5.5.2022 
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#6 THƯƠNG MÁ QUÁ!  Thơ Ý NGA-Nhạc và tiếng hát: HỒNG ÂN 

https://www.youtube.com/watch?v=G576TQGtiUQ 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=G576TQGtiUQ
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Tranh ảnh và trình bày: 

TTR, CVN, MYNH HƯƠNG, NGUYỄN THÀNH TÀI, PHƯƠNG THÚY, LÊ THÚY VINH 

Nhạc mới: EM NHỚ ANH QUÁ (Youtube THANH NHÀN) 

https://www.youtube.com/watch?v=XsaA3KycEns 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XsaA3KycEns
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BAO NHIÊU TÓC, BẤY NHIÊU BUỒN 

Cuối tuần buồn thật buồn 

Tìm kỷ niệm tí hon 

Em nuôi em mạch sống 

Như một đứa trẻ con. 

  

Tóc ướt, nhìn trong gương 

Chữ Tình như khói sương 

Cứ mờ mờ nhân ảnh 

Người Thương ơi! Người Thương! 

Á Nghi, 24.8.2008. 

 

https://youtu.be/tepyf-YCnAA 

 

 

 

https://youtu.be/tepyf-YCnAA
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VẪN KHÁT 

Ba em khó tính nhất đời 

Thương em, đã được tiếng mời, vẫn lo 

-“Thưa Bác!” con mắt thăm dò… 

Sao ngồi cả buổi chẳng cho gặp... nàng? 

  

Mải rồi em cũng… dịu dàng 

Mang cho ly nước, rõ ràng em thưa: 

-“Mời Ba” Em nói dễ ưa 

-“Mời Anh” Em nhỏ nhẹ vừa… mắt nai. 

  

Anh về thuộc mỗi  một bài 

Thơ yêu Nguyễn Bính, đọc hoài nửa đêm! 

Đêm chưa... khát nước, đã… thèm 

Cuối tuần lại được lên thềm nhà em 

Uống... đôi mắt quá êm đềm 

Thêm nụ cười nữa, mới êm cả tuần! 

Á Nghi, 25.8.2008. 
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SÓNG TÌNH 

* 

Đêm nghe anh hát và nhắc về Sài Gòn một thuở… 

* 

Guốc cao, em dáng kiêu sa 

Anh cao cho đáng Người-Ta-Của-Nàng 

Buổi chiều hai đứa lang-thang 

Tay trong tay nắm cho… vàng hoàng hôn. 

  

Buổi chiều không một tiếng ồn 

Chúng mình ra biển, sóng dồn bình minh 

Mặt trời duyên-dáng làm thinh 

Khi anh trao nụ hôn tình dễ thương. 

 

Á Nghi, 18.5.2006 

 

 

 

TẠI SAO 

Anh cười mắt sáng như gương 

Em cười xấu quá sao thương em hoài? 

Lời anh sấm sét rất oai 

Sao em nhỏ nhẹ, một hai anh… ghiền? 

Á Nghi, 18.5.2006 
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LẠI ĐANH ĐÁ! 

Răng khổ rứa người cứ ưa kèn cựa? 

Sẽ tìm mô chỗ chứa độc cho vừa? 

Rứa thì răng em tìm được người ưa? 

Hừng hực lửa húc bừa, ai dám chứa? 
 

Ý Nga, 7.5.2022 
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CHUYÊN NGHIỆP 

Giả danh Nguyễn thị…, Trần văn… 

Em vờ xóa trắng, tô đen đủ trò 

Tự mình trát trấu, bôi tro 

Em đâu biết lắm rủi ro đang chờ. 
  

Bạn bè cảnh sát nghi ngờ: 
Nếu không băng đảng, ngu ngơ tâm thần! 

 

Ý Nga, 7.5.2022 
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https://www.facebook.com/YNGACANADA/ 

https://www.facebook.com/YNGACANADA/
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#31 VÀNG THU SẦU LEN*Nhạc: LMST- Thơ: Ý NGA- 

 Hoà âm và hát: HỒNG ÂN 080522 

https://www.youtube.com/watch?v=Fz9orJ8hceQ 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Fz9orJ8hceQ
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ÁC CÓ ÁC BÁO ĐÓ EM! 

Nguyên nhân thất bại đời em 

Chính là danh hão khát thèm hơn thua 

Tài hèn cứ muốn làm… vua 

Đem bao tình cảm ra đùa, mua vui. 
 

Ý Nga, 9.5.2022 
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HÁM ĐƯỢC XU NỊNH 

 

 

Chỉ đòi hỏi sẽ ra sao thế giới? 

Mình mi cười, bao người khóc vì mi? 

* 

Mi thích đi sao bắt họ hầu, quỳ? 

Bất như ý là tức thì hãm hại! 

 

Ý Nga, 9.5.2022 
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Nhạc mới: 

#32 CHUYỀN HƯƠNG CHO NHAU*Thơ Á NGHI-Nhạc, hoà âm và hát: 

NGUYỄN HỮU TÂN, HỒNG ÂN 9.5.22-Ảnh CVN-youtube THANH NHÀN 

 

https://www.youtube.com/watch?v=t47SsBHQ9BI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=t47SsBHQ9BI
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ANH ĐỂ Ở ĐÂU? 

Nhớ xưa mình đi biển 

Em bơi mỏi cả tay 

Anh trên bờ quyến luyến 

Pha màu lọn tóc mây: 

  

Suối tóc em trong nước 

Óng như lụa Mẹ cho 

Anh pha màu, cọ mượt 

Vẽ xinh nét học trò. 

  

Bây giờ ai năn nỉ 

Ngồi vẽ em nữa đây? 

Trah xưa cất đâu nhỉ, 

Bao giờ anh đem bày? 

Á Nghi, 10.5.2022 
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#16 ĐÊM HẠNH PHÚC (Nhạc LNChâu6168-Thơ Á Nghi-Hoà âm và hát: 

Hồng Ân 16.4.2022) 

https://www.youtube.com/watch?v=RorODW35a8A 

 

 

♫♫ 

#11 CHĂN LOAN, GỐI PHƯỢNG THẮM ĐẰM (Nhạc LMST 2014-Thơ Á NGHI-Hoà 

âm và hát: HỒNG ÂN) 

https://www.youtube.com/watch?v=12kaFLW8bPk 

NÓNG QUÁ! 

Người Ta nhắc chuyện… trời mưa 

Má em ran nóng, khó ưa vô cùng 

Gan thỏ đế, tướng anh hùng 

Đố ai lường trước, nóng… phung phí vầy! 

Á Nghi**26.8.2008 

https://www.youtube.com/watch?v=RorODW35a8A
https://www.youtube.com/watch?v=12kaFLW8bPk
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NHÍU MÀY 

Bút ký Hướng Đạo 

Ý Nga 

          Viết xong bài thơ CÔNG CHA NGHĨA MẸ, tôi chợt nhớ đến một em thiếu 

sinh Hướng Đạo lần đầu tiên học thay tả cho người già. Em bảo đó không chỉ là 

lần đầu em làm cho một người cao niên mà cũng là lần đầu tiên trong đời em biết 

đến cái… tả. 

          Tôi cười như trẻ thơ: 

          -Vô lý quá đi cô bé! Làm sao có thể là lần đầu được? Mẹ em chắc chắn đã cho em mặc 

nó hơn... 1000 lần rồi, không chừng em còn cầm tả đến đưa cho mẹ thay nữa là… 

          Mặt con bé ửng hồng thấy thương hết sức: 

          -Dạ… sao trưởng ở tận bên Ý mới qua mà trưởng rành chuyện... Canada quá nhen? 

          Tôi kể em nghe: 

          -Ở quê mình ngày xưa, thế hệ của trưởng, gia đình nào vừa nghèo vừa đông 

con thì những người chị lớn nhất nhà, từ tuổi 15 đều đã từng làm chuyện này để 

giúp mẹ chăm sóc cho đàn em của mình cả. Như vậy cha mẹ mới có thì giờ ra ngoài 

buôn bán tảo tần nuôi nỗi đàn con. Nhưng em ạ, ở tuổi 15 cho đến tuổi 21 của 

trưởng thời ấy, cái tả chỉ là một mảnh vải hình tam giác và xài xong không được 

vất như em vừa bỏ vào sọt rác đâu. 

          Em trố mắt hỏi: 

          -Recycle? (Tái chế?) Ghê quá đi! Dạ… hổng có em đâu à nhen! 

          Tôi nhấn mạnh: 

          -Phải có em, nếu em sanh vào thời đó!       

          Dân Hướng Đạo kiểu gì mà em không nhận ra thời đó các bà mẹ không làm ô 

nhiễm môi trường như các bà mẹ thời này? Em tưởng tượng mỗi ngày trên thế giới 

có biết bao nhiêu cái thùng rác tả như thế này trong các Viện Dưỡng Lão gom lại là 

bấy nhiêu nylon làm ô nhiễm môi sinh. 

          Con bé bẽn lẽn một chút, không biết cô nàng đã thấm bài học giữ gìn môi trường thiên 

nhiên của một Hướng Đạo Sinh chưa mà lo tinh nghịch: 
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          -Dạ! Vậy thưa trưởng có là chị cả không? 

          Tôi gật đầu. Con bé tò mò: 

          -Thưa trưởng có mấy người em? 

          Tôi đưa 7 ngón tay lên. Con bé rùng mình một cái rồi tán tiếp: 

          -Eo ơi! Em cũng có một nhỏ bạn học người Tàu có 7 đứa em, mỗi lần đến nhà 

nó chơi, em thường giúp nó xếp quần áo cả mấy chục chồng luôn. 

          Tôi thử nghịch lại: 

          -Chèn ơi! Có hai cô con gái mà tới mấy chục… chồng luôn? Nhiều quá nha! 

          Con bé nhíu mày nhăn mặt khổ sở làm tôi phải giải thích chữ CHỒNG đồng 

âm dị nghĩa ra làm sao; hiểu ra, nó khoái chí cười khúc khích: 

          -Dạ ở nhà, em nói “quài” mà em hổng để ý. Bữa nào em bắt chước trưởng lập 

“lợi” y chang coi Ba của em có hiểu liền hông nha? 

 

          Im được một chút thôi là đôi môi xinh xinh mọng đỏ kia lại tiếp tục… chót 

chét đổi đề tài từ người… Tàu qua người… Việt: 

          -A! Bi chừ em hiểu mần răng mà trưởng làm việc này lẹ, gọn hơn em nhiều rồi 

nhen. 

          Tôi khuyến khích: 

          -Nếu tuần nào em cũng đến đây giúp ích việc này thì một năm sau em còn làm gọn 

gàng và nhanh nhẹn hơn trưởng nhiều, lúc ấy em có quyền khoe với mấy nhóc Sói Con, Chim 

Non là em đã từng thay tả cho cả trăm bà nội, bà ngoại rồi. 

          Con bé lại... rùng mình: 

          -Chèn ơi! Bữa nay dzìa nhà hổng biết em ăn cơm có dzô hông nữa thưa trưởng? Nói 

chi là cả trăm 

          Tôi ký nhẹ đầu con bé: 

          -Vậy mà bày đặt đòi ra đường phát cơm cho người “homeless (vô gia cư) 

          Bị khơi trí tưởng tượng, con bé hỏi dồn dập: 

          -Bộ còn… kinh khủng hơn… việc này nữa sao trưởng? 

          Tôi ngậm ngùi: 

          -Không phải người vô gia cư nào cũng xấu cả đâu em, nhất là những người bị con cháu 

bất hiếu bỏ bê, hất hủi.  
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          Mùi của họ… chua hơn mùi… này nhiều lắm và em phải mang đến cho họ thật nhiều… 

ngọt ngào hơn mới đủ giúp ích cho họ. 

 

          Con bé lại... nhíu mày và tôi lại phải dài dòng… giải thích… 

 Ý Nga, 11.5.2022 

 

 

 

Link youtube nhạc mới CÓ PHẢI MÙA XUÂN ở cuối trang 
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NGƯỜI EM CẢNH SÁT 
* 

Cám ơn Michael 
* 

Em đến thăm tôi một chiều gió lớn 
Nước mắt sẻ chia pha chút giận hờn: 

  
-Sao chị không kể hoàn cảnh cô đơn? 
Em đọc tin buồn mới chợt tỉnh thức! 

Bao nhiêu bữa cơm chị từng chăm sóc. 
Ơn anh dìu dắt giúp đỡ bao năm 

Mà em vô tình chẳng chịu ghé thăm 
Không nhờ anh khuyên, em hoài ngu ngốc. 

  
Chưa được một lần đền ơn bảo bọc 

Nhưng em vẫn luôn kể chuyện bạn bè 
Tấm lòng anh chị luôn chịu lắng nghe 

Mỗi đêm em tìm ngủ nhờ, đói ghé. 
  

Anh che chở em như tình ruột thịt 
Kết tình huynh đệ, dù chẳng đồng bào 

Cho tiền, khuyên nhủ, thương anh làm sao! 
Em chưa bao giờ quên ơn anh chị! 

* 
Cám ơn ngọn gió đã đưa em đến 

Sưởi ấm hồn anh bằng nén tâm hương 
Đôi tay run run, ánh nến bất thường 

Tôi tự hỏi lòng: lời chi em khấn? 
  

Cánh cửa sổ mở, tôi nhờ ngọn gió 

Đưa về trời cao tấm lòng cậu em 

Hôm nào hư hỏng bụi đời ngày đêm, 
Ngày nao phá phách, nay thành… cảnh sát! 

 

Ý Nga, 11.5.2022 
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DỪNG ĐI EM! 

Em đã có tất cả 

Vẫn chưa thấy hài lòng 

Ước điều mình mong muốn 

Ai “muốn”, em chìu không? 

  

Cứ bỏ hình bắt bóng 

Chạy theo những đám mây 

Mây có bao giờ tụ 

Vĩnh viễn bầu trời này. 

Ý Nga, 11.5.2022 
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AI BẠN MÀ THÂN? 

Nhân duyên hết hợp thời tan 

Người ngay ai thích vầy đàn kẻ gian? 

Thôi đừng “trợn má, phùng mang” 

Mi hung dữ quá cả làng đều khinh. 

  

Nhà ta xem trọng nghĩa tình 

Kẻ nào thất đức, u minh chớ vào! 

 

Ý Nga, 10.5.2022 

 

 

 

#33 CÓ PHẢI MÙA XUÂN? 
Nhạc LMST- Thơ Ý NGA- Hoà âm và hát: HỒNG ÂN 9.5.22-youtube THANH 

NHÀN 
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https://www.youtube.com/watch?v=3OZKdxijmVc 

 

#6 THƯƠNG MÁ QUÁ! 

 

Thơ Ý NGA-Nhạc và tiếng hát: HỒNG ÂN 

https://www.youtube.com/watch?v=G576TQGtiUQ 

  

#21 MÁ ƠI! CON THƯƠNG LẮM 

 

(Nhạc LMST-Thơ Ý NGA-Hoà âm và tiếng hát: HỒNG ÂN 23.4.2022) 

https://youtu.be/8bHrOvhDwAM 

 

#25 BA ƠI ! 

(Nhạc LMST- Thơ: Ý NGA-Hòa âm và hát: HỒNG ÂN 29.4.2022) 

https://www.youtube.com/watch?v=XjnCHDq2mOE 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3OZKdxijmVc
https://www.youtube.com/watch?v=G576TQGtiUQ
https://youtu.be/8bHrOvhDwAM
https://www.youtube.com/watch?v=XjnCHDq2mOE
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AI THEO EM NÈ? 

* 

(Trích tuyển tập thơ đã xuất bản NỤ HOA TÌNH) 

* 

Anh ghen, nhất định không nhìn, 

Em đi qua lại, giữ gìn… cách xa 

Ban đêm em tưới mướt hoa, 

Ban ngày em nấu bao là thức ăn 

Mùi thơm bắt… mũi lại gần: 

  

-Đã một tuần đói, ai cần chi no? 

Ai biểu dưa giá, thịt kho 

Canh bầu tôm, điểm tiêu ngò làm chi? 

Thơm lừng chẳng biết… đuờng đi 

Thì anh… nếm thử, bề gì cũng… dư. 

 

Ghen em chưa đã cơn nư 

Em còn diện áo xinh? Chừ đi mô? 

 

-Em dạo một vòng bờ hồ 

Xem Cây Si Dễ Thương phô… si tình. 

Á Nghi**27.8.2008 
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LẠ QUEN, KHEN CHÊ 

Lạ người cứ nói thương thương 

Ngày nào cũng gặp, chung đường thành… quen. 
Mở lời chuyện dỗi cũng khen 

Làm tôi chẳng biết làm răng… chê nguời. 
  

Theo tôi, cứ thích nụ cười 
Bây giờ giận dỗi ai thời… khóc cho? 

Người khen tôi đẹp, hẹn hò 

Tại sao người… xấu, chẳng nhờ mối mai? 
 

Á Nghi, 29.8.2008. 
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HIỀN… KHÔ 

Ối giời ơi Bắc Kỳ 

Sao mà anh dữ quá? 

Lại thương tui làm chi, 
Ai đủ tài đanh đá? 

  
Tui là dân “Quỏn Nom”* 

“Núa cớ chi” cũng “lọa” 
“Lọa” nhưng không càm ràm. 

Thà… tử điểm: tác xạ! 
 

Á Nghi, 29.8.2008. 
*Núa cớ chi” = nói điều gì 

*Lọa = lạ. 
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♫♫ Youtube mới  
https://www.youtube.com/watch?v=CaxzKAeLifk 

 

 

 

 

“THẲNG NHƯ RUỘT NGỰA”? 

* 
(Trích tuyển tập đã xuất bản: NỤ HOA TÌNH) 

* 
Ruột gà, ruột vịt có cong, 

Mà trâu, bò, ngựa lại mong thẳng thừng? 

Chẳng qua thương quá người… dưng 

Bỏ Ba, xa Má, có dừng được đâu. 
  

Ruột em, anh nghĩ thế nào, 
Chí tình, chí nghĩa, ngọt ngào bao năm? 

 

Á Nghi, 29.8.2008. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CaxzKAeLifk
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TÌNH PHU THÊ 

 
Rất mơ mộng, đam mê, tình tuổi trẻ 

Càng về sau càng thực tế thống kê 

Cùng mải mê xây tổ ấm, chở che 

Theo thời thế đồng hành, thêm mạnh mẽ! 
  

Khi thất thế vẫn cận kề chia sẻ, 
Lúc sa cơ càng chung thủy vỗ về, 

An ủi nhau trước nghịch cảnh thảm thê 

Ai chia cách, vẫn sum vầy vui vẻ! 
  

Luôn hạnh phúc, tràn trề điều đẹp đẽ 

Biết lắng nghe, sống lý lẽ, đề huề 

Vạn nẻo về luôn suôn sẻ phu thê 

Ôi tình nghĩa tuyệt vời! Đời diễm lệ! 
 

Á Nghi, 14.5.2022 

 

 
 

  

Wed, May 18, 9:36 
AM (13 days ago) 

 
 

 

to  
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ĐAU 

* 

Kính chia sẻ cùng quý Độc Giả và quý Trưởng Hướng Đạo 

có người thân đã ra đi vì cơn đại dịch Covid 19. 

* 

Trái tim dung lượng bao nhiêu 

Mà em chất chứa đủ điều đớn đau? 

Tang em, anh, cậu… quấn đầu 

Đêm ngày khan cổ kinh cầu hướng tâm. 

Ý Nga, 17.5.2022 
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THI SĨ HAY NHÀ THƠ? 

Không độc giả, nhà thơ nào muốn viết? 

Thơ đầy… nhà sao khoe nguyệt, gió, mây? 

Một nhà… thơ chất chữ nghĩa chật, đầy 

Có ấm áp hơn một người… thi sĩ? 

Ý Nga, 17.5.2022 
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GIẾT THỜI GIAN? 

Bung ra cơn giận đùng đùng 

Người ta má trợn, mang phùng mắng nhau 

Em không “áo giáp” mặc vào 

Tránh xa! “Pháo kích” ào ào, tứ tung! 

  

Tên bay, đạn lạc trùng trùng 

Chỉ là chuyện nhỏ, họ dùng… “đại liên” 

Địa cầu sao lắm người điên? 

Thời gian không quý, kết duyên… tử thần! 

Ý Nga, 17.5.2022 

  

 

EM MẮNG AI MÀ TAI TÔI KHỔ!     
Xếp hàng mấy tiếng đợi phiên 

Ôi con Covid gây phiền nhiễu ghê! 

Kẹt xe, máy tắt, nhiêu khê 

Người quen nổi giận, mắng tê…  tai rồi! 

  

Một ngày phung phí dần trôi 

Tiếc thời gian quá! Ra ngoài làm chi? 

Ý Nga, 17.5.2022 
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https://www.youtube.com/watch?v=dDa1a3p29Ow 

             

TÌNH CHA [1] 

Chưa từng lên núi Thái Sơn 

Nhưng con rất rõ công ơn Ba rồi! 

Nuôi con, em, cháu, răn hoài: 

-Phải luôn học hỏi, tìm tòi, sáng soi! 

  

Khuyên con: -Học sử, thương nòi 

Noi gương yêu Nước, ra khơi, vào đời! 

* 

Tiễn con ra biển nổi trôi 

Bao nhiêu nguy hiểm thảnh thơi chờ… mồi 

Mắt buồn rười rượi, thương ơi! 

Ôm con lần cuối, nghẹn lời, lệ rơi 

Vòng tay ấm, chẳng nỡ rời 

Tim con ấp ủ hơi Người làm vui. 

* 

https://www.youtube.com/watch?v=dDa1a3p29Ow
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Trải bao bão tố dập vùi 

Vì đàn con nhỏ chẳng lùi một ly 

Tránh điều vô bổ cầu kỳ 

Ba làm gương sáng oai nghi dẫn đường. 

  

Không ăn chơi, tánh khiêm nhường 

Ba mang cả một đại dương phi thường 

Cho con học hỏi, noi gương 

Đi theo chính nghĩa hữu hương, kiêu hùng. 

Ý Nga, 17.5.2022 

  

 

  

TRÁI TIM CỦA CHA 

* 

Thành kính tưởng niệm và tri ân:  

tất cả các QUÂN, BINH CHỦNG cùng toàn thể QUÂN, DÂN, CÁN, CHÍNH và  

LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT VIỆT NAM CỘNG HÒA  

đã và đang chiến đấu cho một VIỆT NAM KHÔNG CỘNG SẢN. 

* 

“Có những người cha an hưởng được tuổi già vô tư lự,  

nhưng cũng có những người Cha không thể an phận,  

vẫn còn khắc khoải vì ý nguyện chưa thành… 

Trái Tim của Cha vẫn như muốn nổ tung ra…” 

TRẦN ĐÌNN THỤC 

* 
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Cha nén lại ngàn đau thương tức tối 

Đoàn hùng binh phải chịu cảnh vong gia! 

* 

Bao nhiêu máu bị bạo quyền vắt cạn 

Cha sức tàn, lực kiệt gánh nỗi oan 

Đêm bẽ bàng, ngày nhẫn nhịn gian nan 

Thời nhiễu loạn! Ôi gông cùm nghiệt ngã! 

  

Giận tím ruột phường ngu si cặn bã, 

Hận bầm gan, thương Chiếu Hữu giữ làng, 

Cha rõ ràng chiến đấu giữ giang san 

Nhìn Nước mất lệ dân ta lã chã! 

  

Đây đau đớn, tim đen bầm buồn bã 

Bắc, Nam, Trung bao đồng đội vẫy vùng 

Hận Hán tà, Cộng ác tim nổ tung 

Giặc tra tấn bằng đòn thù hèn hạ! 

* 

Nếu hiếu thảo hãy giữ Nhà con ạ! 

Chớ la cà những bàn nhậu, múa, ca 

Máu của Cha đã đổ, giữ san hà 

Con để mất thời còn chi chí cả? 

Ý Nga, 17.5.2022 
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 TÌNH CHA [2] 

* 

Kính nhớ về Ba, quý Chú, Bác, cậu Hoàng Trùng Dương  

và bạn hữu thân tình của Phụ Thân. 

* 

Công lao vất vả để dành 

Nhường con, ăn nhịn, khổ hình mỏng manh 

Sau cơn Quốc Hận, tan tành 

Thương người mất sạch sành sanh, rành rành: 

Cả đời thinh lặng thiện hành, 

Âm thầm tích đức, hiền lành mưu sinh. 

  

Bạn bè khâm phục: -Thông minh! 

Luôn là một vị cứu tinh chân thành! 

Hữu tài, xem nhẹ hư danh 

Ngọt lành san sẻ ngọn ngành em anh. 

* 

Thương thời hiếu thảo vụt nhanh 

Con chưa đáp đủ đã đành biệt ly! 

Tuy âm dương đã phân kỳ 

Con luôn kính quý, khắc ghi ân tình. 

  

Thong dong tiên cảnh an bình 

Cầu Ba yên tỉnh dạo quanh non bồng 

Bài thơ nho nhỏ vài dòng 

Thay âm róc rách nước trong, suối cười; 

Nén hương thắp nỗi ngậm ngùi 

Mong Ba ấm áp trên Trời cùng Anh. 

Ý Nga, 17.5.2022 
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https://www.youtube.com/watch?v=uvtBAPfs5tk 

 

  

 
 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uvtBAPfs5tk
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TRÁCH NHIỆM CỦA 

HƯỚNG ĐẠO SINH 
 

Không phải chỉ quàng khăn 

Đạt cho được “đẳng thứ” 

Mà phải luôn sẵn sàng 

Dấn thân và giúp ích! 
  

Không phải chỉ chạy rong 

Rồi nửa đường đứt gánh 

Mà phải thật góp công 

Tích Củi và giữ Lửa! 
  

Đâu ra đó rõ ràng 

Để đàn em hãnh diện 

Cờ Hướng Đạo vẻ vang 

Góp thành tích giáo dục! 
 

Ý Nga, 19.5.2022 

 

 

 

 

 



- 123 - 

 

BONG BÓNG BẤT TỬ 

* 
Tưởng nhớ Mình yêu dấu 

* 
Anh đổ sữa ra ly 

Sữa phập phồng bong bóng 

Bong bóng to cách chi 
Em cứ ngồi mà ngắm. 

  
-Bóng có “bền” mấy khi? 

(Anh nhìn em trêu ghẹo) 

Thì em đưa vào… thi 
Không cho bong bóng… vỡ! 

 

Ý Nga, 19.5.2022 

 

 

 

 

 

BẠN DẠI CHO HỌ KHÔN! 
 

Có những xôn xao tưởng chừng bất tận, 

Có những ân hận chẳng sớm nguôi ngoai, 

Họ có phần đúng, bạn hoàn toàn sai? 

Thì thôi chớ dại ngậm cay, nuốt đắng! 

  

Trời sẽ thêm xanh khi nắng thêm sáng 

Buồn làm chi cho da dẻ thêm nhăn? 

Tóc càng bạc thêm rồi than già khằn 

Mằn mặn sao bằng VỊ THA ngòn ngọt! 
 

Ý Nga, 14.5.2019 
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HỒNG THỦY SẼ CẠN KHÔ 
* 

“Hồng thủy sẽ cạn khô 

Mạ non sẽ xanh mầm” 

TRẦN ĐÌNH THỤC 

* 

Khi toàn dân phẫn nộ 

“Hồng thủy sẽ cạn khô” 

Ác đảng chung phần số 

Theo Mác, Lê, Mao, Hồ…! 

  

Hết cảnh đời bi thảm 

“Mạ non sẽ xanh mầm”: 

Toàn trai hùng, gái đảm 

Giàu bác ái, từ tâm! 

  

Nhổ sạch loài Đỏ rác, 

Chính trị tuyển biệt tài, 

Luyện quân sự lỗi lạc, 

Xây dựng lại tương lai! 

  

Tiên Rồng chung nòi giống 

Nối tiếp bước Cha Ông 

Quật cường tim Phù Đổng, 

Anh minh Trần Nhân Tông…! 

  

Noi gương Trần Hưng Đạo, 

Lý Thường Kiệt, Quang Trung 

Hai Bà Trưng, Nguyễn Trãi… 

Thế giới sánh vai cùng! 

* 

Nền giáo dục trong sáng: 

Giữ gìn tiếng Nước ta! 

Hãy bảo tồn văn hóa 

Hỡi người Việt Quốc Gia! 
 

Ý Nga, 19.5.2022 
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Ý Nga chân thành cám ơn Kiến Trúc Sư TRẦN ĐÌNH THỤC về những sáng tác 

dành cho gia đình Hướng Đạo VN Hải Ngoại 
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ĐỪNG KỂ CÔNG 

Sả thân cống hiến giúp đời 

Dĩ nhiên hứng chịu thiệt thòi hy sinh 

Em đừng cứng ngắt biện minh 

Kể công, kèn cựa, tành hanh với người. 

 

Ý Nga, 21.5.2022 
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CHO EM THÊM MỘT CƠ HỘI 

Ta tha thứ những chiêu lừa, bất nghĩa 

Trái tim ta tuy hành xử trang nghiêm, 

Giữ lễ nghi khuôn phép được êm đềm, 

Nhưng vẫn mở cho em một đường thoát. 

Ý Nga, 21.5.2022 
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BUỒN LẮM THƠ ƠI! 

Giận ta, người chẳng là người; 

Giận người, bụng dạ ta cười chính ta. 

  

Mắt ai đom đóm đổ hoa, 

Mắt ta sầu não, lệ nhòa cả… thơ! 

 

Ý Nga, 21.5.2022 

 

 

37 KẺ MUA NGƯỜI BÁN*Nhạc: LMST- Thơ: Ý NGA- Hoà âm và hát: HỒNG ÂN 

https://www.youtube.com/watch?v=6QVsPuYi6dw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6QVsPuYi6dw
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#38 THUYỀN NHÂN ƠI! THUYỀN NHÂN* Nhạc: LMST- Thơ: Ý NGA- Hoà âm và hát: HỒNG ÂN 

https://www.youtube.com/watch?v=6URHGMc29uw 

 

DUY NHẤT! 

Tặng hai cháu HOA-BÌNH ngày cưới 

* 

Em là Hoa cắm tim anh 

Hiểu nông sâu rõ đáy Bình rồi nha 

Ngọt ngào hương tỏa khắp nhà 

Anh dâng hết máu nuôi Hoa tươi hoài! 

Á Nghi, 28.5.2022 

  

https://www.youtube.com/watch?v=6URHGMc29uw
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#42 EM NHỎ NHẸ SAO ANH HOÀI QUÁT THÁO? 
*Thơ Á NGHI* Nhạc & hoà âm: HỒNG ÂN-THANH NHÂN*Tiếng hát HỒNG ÂN*Tranh 

ảnh: VI VI- NGỌC DUNG*youtube TƯỜNG VÂN-Á NGHI 
https://www.youtube.com/watch?v=r7rmNcecmww 

 
 

NGẮM CHI CHỈ MỘT CHỊ HẰNG 

Anh ơi! Trăng đẹp quá nè 

Ra đây cùng ngắm, đẹp ghê chị hằng 

Ngoài này mát mẻ, sao giăng 

Tội chi nhốt kín mình chàng trong kia? 

  

Em à! Quạt máy quay kìa 

Chục cô uốn éo phô da ra ngoài 

Một chị hằng chẳng đủ coi 

Anh nhường em hưởng, chẳng ai giật giành! 

Á Nghi, 28.5.2022 

  

https://www.youtube.com/watch?v=r7rmNcecmww
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VÔ DUYÊN! 

Ai thương mà đá lông nheo? 

Để cho nó rụng vòng vèo cả ra 

Coi chừng không khéo người ta 

Tưởng đâu lọ nghẹ bếp nhà theo ai. 

Á Nghi, 28.5.2022 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/YNGACANADA/
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COI MẮT EM, BA BẮT XEM… TEM 

Lần đầu được đến nhà em 

Ba đem cả một bộ tem ra bày 

Anh ra vẻ rể hăng say 

Xem xem… ngắm ngắm… ta, Tây: trầm trồ. 

  

Em mời xong nước, bước vô 

Anh không còn thấy tem mô đẹp bằng 

Vâng vâng… dạ dạ trai tân 

Những con tem… cổ tủi thân, dỗi hờn! 

 

Bộ tem nào cũng trống trơn 

Chỉ còn đôi mắt đẹp hơn của nàng 

Trái tim anh đập rộn ràng 

Tem nhìn… tách nước, ghét chàng tình si! 

Á Nghi, 30.5.2022 

 

 

TUYỂN TẬP CA KHÚC SỐ 7 (6 bài)*Á NGHI-LMST-LNCHÂU6168-HỒNG ÂN*-20.5.2022 

https://www.youtube.com/watch?v=g78QJqx0yRQ 

  

https://www.youtube.com/watch?v=g78QJqx0yRQ
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VƯỢT RÀO! 

Mùa đông chung chiếu, chăn, giường 

Quen hơi ấm áp nên nhường nhịn nhau; 

Mùa hè nóng nực làm sao 

Ông chồng kiếm chuyện ra… rào ngủ riêng. 

  

Đêm nằm, mấy đốt xương kiêng 

Quay về năn nỉ: -Anh ghiền hương em! 

Á Nghi, 30.5.2022 

  

 

 

 

 

  



- 135 - 

 

CHƯA SÓNG CẢ, 

ĐÃ NGỜ BIỂN ĐÔNG? 

Thương nhau lấy chuối kết bè, 

Lấy thương ráp chữ đặt vè tưởng thơ 

Ngẩn ngơ, trăn trở, đợi chờ 

Vẩn vơ nỗi nhớ, ước mơ vợ chồng. 

  

Hẹn hò: bơi được khúc sông 

Tưởng đâu “tát cạn biển Đông” dễ dàng 

Người mơ màng, kẻ sẵn sàng, 

Thương cho bè chuối (“đá vàng” chi mô). 

  

Sông không sóng, mới nhấp nhô 

Đã hờn giận lắm, hững hờ quay lưng 

Chàng hay giận, nàng dửng dưng: 

-Giận dai lấp lửng ai ưng bao giờ. 

* 

Nàng buông bè chuối, vào bờ 

Đem vè xé vụn. Ầu ơ Ngoại cười: 

  

-Tưởng đâu cứng cỏi hai người 

Thương cho bè chuối lẻ loi bềnh bồng 

Một mình trời nước mênh mông 

Biển Đông mơ mộng: bão dông thử tài. 

Á Nghi, 30.5.2022 

*“Tát cạn biển Đông” và “kết nghĩa đá vàng”: những thành ngữ thường dùng ca tụng hôn nhân hạnh phúc bền lâu 
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TIẾNG HÁT HỒNG ÂN 

TUYỂN TẬP CA KHÚC 1 (5 bài-nhạc & hòa âm: NGUYỄN HỮU TÂN, thơ Á 

NGHI, hòa âm & hát: HỒNG ÂN) 

https://youtu.be/zxuZZAVetrY 

https://www.youtube.com/watch?v=zxuZZAVetrY 

  
TUYỂN TẬP CA KHÚC 2- 6 bài (nhạc LMST-thơ Á NGHI-hòa âm & tiếng hát: HỒNG ÂN) 

https://www.youtube.com/watch?v=klVeggOTsZA 

https://youtu.be/klVeggOTsZA 

  

TUYỂN TẬP CA KHÚC 3 (5 bài-nhạc: NGUYỄN HỮU TÂN-BÙI KIM CƯƠNG-

MIÊN HƯƠNG-LNCHÂU6168-thơ Á NGHI-hòa âm & tiếng hát: HỒNG ÂN) 

https://youtu.be/J0YAitoLh10 

  
TUYỂN TẬP CA KHÚC SỐ 4 (6 bài*thơ Ý Nga*nhạc: LMST, BÙI KIM CƯƠNG, MIÊN 

HƯƠNG, LNCHÂU6168, hòa âm & tiếng hát: HỒNG ÂN) 

https://youtu.be/zxuZZAVetrY
https://www.youtube.com/watch?v=zxuZZAVetrY
https://www.youtube.com/watch?v=klVeggOTsZA
https://youtu.be/klVeggOTsZA
https://youtu.be/J0YAitoLh10
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https://www.youtube.com/watch?v=HgKIX-3_BRg 

  
TUYỂN TẬP CA KHÚC SỐ 5 (3 bài*thơ Ý Nga*nhạc: HỒNG ÂN-NGUYỄN HỮU TÂN-

LMST-LNCHÂU6168, hòa âm & tiếng hát: HỒNG ÂN) 
https://youtu.be/tepyf-YCnAA 

  

TUYỂN TẬP CA KHÚC SỐ 06 (5 bài*thơ Ý Nga*nhạc: NGUYỄN HỮU TÂN-LMST*hòa âm 

& tiếng hát: HỒNG ÂN) 
https://www.youtube.com/watch?v=dDa1a3p29Ow 

 

 

Ý Nga Facebook: https://www.facebook.com/YNGACANADA/ 

 

Kính mời đọc thêm những sáng tác khác của tác giả tại: 

http://www.vietnamvanhien.org/YNga.html 

 

www.vietnamvanhien.net 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HgKIX-3_BRg
https://youtu.be/tepyf-YCnAA
https://www.youtube.com/watch?v=dDa1a3p29Ow
https://www.facebook.com/YNGACANADA/
http://www.vietnamvanhien.org/YNga.html
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