THƠ
Ý NGA - Á NGHI
Tập 8 (104 Bài)
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Thư Mục
1- Mất
2- Ác Nghiệp Việt Cộng
3- Vinh Quang Đại Đồng
4- Công Nghệ - Ngông kệ 5- Lòng Nhân Ái
6- Lá Úa
7- Trận Tán Ta Vẫn Chưa Thua
8- Thảnh Thơi
9- Thơ
10- Nén Hương Tiễn Anh 11- Giỗ Bạn
12- Chén Cơm Chan Máu
13- Chỉ Một Chuyến Hải Hành
14- Em Bảo: Anh Là Thiên Thần
15- Em Trong Tim
16- Chọn Vợ
16- Em Nè
17- Sao Nàng Như Trong Tranh ?
18- Hỏi Ai
19- Kết Bạn
20- Anh Em Nhà Cộng Sản
21- Tự Tại
22- Chiều Cô Thôn
23- Đếm Tuổi
24- Đạo Đức
25- Tự Do Đập “Lộc”
26- Cho Anh Vay Nè
27- Ướt Át
28- Chú
29-Thì Ra Em Vẫn Nơi Nầy
30- Đơn Chiếc
31- Lạnh Quá
32- Chúc Mừng Giáng Sinh
33- Vui Đời Hướng Đạo 34- Báo Chí Thiên Tả:Chí Chi 35 – Khuyến Khích
36- Sao Mà Thương
37- Hướng Đạo Sinh Vui Quá 38- Thủ Phạm
39- Nỗi Đau Nhứt Nhối
40- Tình Thơ
41- Thọ Ơn Phải Báo
42- Chỉ Xin 1 Chữ
43- Đúng Lá Ái Xét Đây Rồi! 44- Hai Ngườ Ngây Ngô
45- Dẽ Thương Hết Biết 46- Mùi Mẫn
47- Phúc
48- Về Thôi
49- Hỷ Xả Với Người
50- Mọt Sách
51- Tuyết
52- Hoa Xuân
53- Thưa Trưởng
54- Bánh Tét Mồng Năm 55- Vướng
56- Đừng Tự Phạt
57- Ngày Mình Quen
58- Hơi Xuân
59- Xuân Lành ,Tết Ngọt
60- Lại Tăng Thêm Thuốc 61- Đập Hoài Chưa Nát
62- Lại “Mừng”
63- Ác Mộng Cuối Năm
64- Giữ Sao Cho Khéo
65- Hạt Giống Tốt ...Ngọt
66- Mồng Ba Của Mình
67- Để Dành Mồng Bảy
68- Lục Bác Mồng Sáu
69- Thương Anh Hoài
70- Ghen Chi Lạ?
71- Khoe
72- Chọn Bạn Mà Chơi
73- Tôn Giáo Quốc Danh… 74- Những Tấm Gương Soi
75- Việt Cộng “THương” Dân?
76- Học Tâm Hỷ Xả
77- Tỏ Tình
78- Đạp Xe Vòng Qua Xóm 79- Bận Giận
80- Bóng Lạ
81- Cao Cơ
82- Từ Nay Em Làm Thinh
83- Thi Đậu
84- Lạ
85- Viết Thiệp Tết
86- Nhận Diện Việt Gian 87- Một Ngày Chia Vui Cùng Quý Cụ
88- Lấy Làm Lạ
89- Một Phương
90- Đỏ Lòm Lom
91- Mặn Mà Trường Chay 92- Em Muốn Đẹp Hay Xấu?
93- Thiền Xuân
94- Rủ Em
95- Hái Sao
96- Mới
97- Giận Nhau….
98- Sao Em Cứ Cuối Đầu
99- Rủ Em Đi Chơi
100- Tim Luôn Nằm Trong Ngực
101- Tưởng Tết Hết Đói
102- Kiêng Khem
103- Nũng Nịu Đầu Năm
104- Tung Tuyết./.
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ÁC NGHIỆP VIỆT CỘNG.
*

Trích tuyển tập: CỘNG NÀO CŨNG ĐỎ
*

Nhất thần, đa thần, vô thần?
“Thần” nào ngồi đầu nhân dân?
Biến diệt vô cùng, vô tận
“Thần” nào thần tử, vong thân?
Không gian vô biên, vô cùng
Thời gian vô thủy, vô chung
Chúng sanh vô lượng, vô số
Tội ác nhân loại chập chùng.
Việt Nam tôi, một nẻo trần
Đảng: toàn những “thần mỵ dân”
Tham lam “đại đồng” ngả mạn
Cướp bóc luôn cả mộ phần.
Mất nước mỗi lúc một gần
Ăn nhậu: đảng, đoàn, ba quân
Mặc dân kêu gào uất hận
Đảng đoàn xú danh bất cần.
Mọi sự thành, trụ, hoại, không
Bao giờ con dân Lạc Hồng
Mừng Quê Hương tôi “hoại” Cộng
Cho người dân thoát cùm gông?
Ý Nga, 13-9-2013.
-4-
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CÔNG NGHỆ? NGÔNG! KỆ!*
*

Trích tuyển tập: BIẾM THI VÀ NÓI LÁI
*

Tàu ăn cắp ở nước người: công nghệ
Thuần thục “nghề” như thế rồi đem khoe
Toàn xun xoe mách qué “ngông, kệ”, hề
Hân hoan nhẽ! Đỏ loe “nghề” cộng sản.

Ý Nga
8-9-2013.
*Công nghệ > “ngông, kệ”,
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LÁ ÚA
*

Trích tuyển tập đã xuất bản: ANH VẪN THƯƠNG
*

Ai nhìn lá vàng trên cây,
Nếu thương cha mẹ chẳng lây động lòng?
Tuổi già chân yếu, tay run
Hay hờn, lắm giỗi, nhiều buồn, ít vui
Nhớ, quên trộn lẫn lôi thôi
Trở trời, trái gió rả rời châu thân.
Mùa đông ủ rủ điêu tàn
Xuân, thu, hạ: mắt mang mang nét mờ
Mỗi ngày thêm mỗi héo khô
Ra vô thui thủi ngóng chờ tin con.
Ý Nga, 23.9.2008.
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Ý Nga kính cám ơn tất cả:
-Quý Văn Thi Nghệ Sĩ và Độc Giả
đã nghe bản nhạc THU

RỒI ANH (TRẬN TÀN TA VẪN CHƯA THUA)
và khích lệ tinh thần

Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=1jTc_4CAXzQ&feature=youtu.be
-Cám ơn thi hữu DUY QUANG & Ca Nhạc Sĩ NGUYỄN VĂN THÀNH đã thực
hiện và trình bày
(Thơ và lời nhạc ở cuối trang, dạng Unicode)
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THƠ
*

Trích tuyển tập KHAM NHẪN
*

Viết gì cũng thấy chưa hay
Vẫn hoài nhăn mặt, nhíu mày với thơ
Đánh số cho khỏi lờ mờ
Hai ngàn như một, ngẩn ngơ mê hoài.
Ý Nga
27-6-2010, #2677
- 10 -
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GIỖ BẠN
*

Trích tuyển tập THUYỀN NHÂN
*

Đêm đông chợt nhớ bạn hiền
Nụ cười xinh xắn đồng tiền hữu duyên
Bỏ ta, ta giỗi: bắt đền
Mình ta đơn độc, khó quên chuyện mình!
Ý Nga, 14.12.2005
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CHỈ MỘT CHUYẾN
HẢI HÀNH.
*

Chia sẻ với N. và các bạn đồng cảnh ngộ
(Trích tuyển tập THUYỀN NHÂN)
*

Họ rủ “Đi ăn chè!”
Em nghe “Ra rang mè!”
Kiểu này vài hôm nữa
Chàng nhà mình có chê?
Thật tội nghiệp đôi tai
Bên này vài lần mổ,
Bên kia nước vô hoài
Hữu sinh thời hữu khổ!
Chỉ một chuyến hải hành
Trả bằng cả tuổi xanh
Kèm bao nhiêu bất hạnh
Với bệnh hoạn đồng hành.

Ý Nga
21-9-2013.
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Thơ dạng Unicode ở cuối trang
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EM TRONG TIM
Trích tuyển tập THÌ THẦM

Ở đâu không có người thương?
Không đâu không có ngát hương của nàng!
Núi, đèo, đồng nội gió hoang
Đầu thôn, cuối xóm, giữa làng, rừng sâu…
Hỏi em-không-có ở đâu?
Không đâu không có! Thương nhau suốt đời!

Á Nghi
27-11-2012
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EM NÈ!
Trích tuyển tập EM ƠI!

Em đừng cười với người ta
Cũng đừng di chuyển lại, qua cả giờ
Ngồi yên cho anh ngẩn ngơ
Làm ngơ cho kẻ khù khờ ngắm em

Á Nghi
27-11-2012
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HỎI AI
*

Trích tuyển tập NŨNG NỊU
*

Không anh, em tựa vai ai?
Không anh, bóc ngắn cắn dài ra chi?
Lấy ai làm nũng kiêu kỳ?
Lấy ai rót rượu, cụng ly cho nồng?

Thí sinh ứng tuyển càng đông
Càng thêm mơ mộng nụ hồng đã quen.

Á Nghi
29-11-2012
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KẾT BẠN.
*

Trích tuyển tập THUYỀN NHÂN
*

Ôi quý mến những thuyền nhân bình dị
Nhưng kiên trì với ý chí đấu tranh,
Bằng tâm thành không phách lối, loanh quanh,
Có bách hạnh của thập toàn thiện tánh!

Ý Nga
1-9-2013

ANH EM NHÀ
CỘNG SẢN
*
Trích tuyển tập BIẾM THI
*

Một hai xạo, đã quá đà
Nhà ngươi ba xạo, quả là phiền dân!
*
Vùng đất cận biên Việt: đã Tàu
“Răng môi hữu nghị” làm gì nhau?
Anh em nhà Cộng cùng dòng “Máu”
Lếu láo “Ba giao”* xáo xạo xào.
Ý Nga, 8-9-2013.
*Ba giao, không bang giao > Chú Ba = Tàu
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CHIỀU CÔ THÔN
*

Trích truyển tập BAO GIỜ EM VỀ?
*

Ngoại già ngoáy trầu trước mái nhà tranh,
Diều bay trong gió, cò lả ruộng xanh,
Trẻ chạy loanh quanh chân trần đá kiện,
Trâu Về đầu ngỏ ngó vịt bơi quanh.
Mẹ nhìn tứ hướng: bao giờ con về?
Ý Nga, 1-9-2013.
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Bài họa nhuận sắc 14.10.2019
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ĐẠO ĐỨC
*

Trích tuyển tập LẠC QUAN
*

Niết Bàn, cứu rỗi, đức tin,
Thiên đàng, cầu nguyện? Giữ gìn rất hay!
Hay hơn hết vẫn thế này:
Tín đồ nào cũng sống đầy THIỆN TÂM!
Ý Nga, 1-9-2013.

TỰ DO ĐẬP “LỘC”
*

Trích tuyển tập EM HỌC SỬ
*

Chống lại bọn Đông Hán
Nhiều Nữ Tướng ra oai
Rước giặc vào bán Đất
Cả đảng địu trên vai.
Một xã hội chủ nghĩa
Giết sạch hết nhân tài
Đâu “tự do, hạnh phúc”
Mà “độc lập” khoe hoài?
Câu sáo ngữ trên giấy
Càng viết càng mỏi tay!
Ý Nga, 3.12.2019
- 25 -
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ƯỚT ÁT
*
Cho Mình yêu dấu
Trích tuyển tập LỤC BÁT Á NGHI 1
*

Thả câu lục bát vào mưa
Nhớ về kỷ niệm xa xưa ướt tình:
Đêm xem văn nghệ Giáng Sinh
Đường về hai đứa loanh quanh không dù.
Mưa nặng hạt, gió vi vu
Nụ hôn ấm áp hóa Mù Sương Yêu
Hai tà áo ướt rất nhiều
Hai người thánh thiện ướt liều lĩnh chi?
Mà tình ướt át mới kỳ
Đừng hong khô nhé! Chẳng gì tình hơn!

Á Nghi**9-12-2015.
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THÌ RA EM VẪN NƠI NÀY
*

Trích tuyển tập TÌNH SẦU
*

Không anh nguýt háy, tựa vai;
Thiếu anh hay quấy, chụm hai mái đầu
Trời sầu thảm, lại thiếu nhau
Tuyết tê mê trắng, dạ sầu chứa chan.

Á Nghi
29-11-2012 (nhuận sắc 4.12.2019)
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LẠNH QUÁ!
*

Trích tuyển tập NHÕNG NHẼO
*

Lạnh quá anh ơi! Lạnh quá à!
Trừ, trừ mấy chục độ* rồi nha
Cho em độ cộng vài mươi với
Cửa đóng băng rồi, mở chẳng ra.

Á Nghi
6-2-2014.

*Độ C: từ -20°đến -30°: các cánh cửa bị đóng băng không mở được. (-4°đến -30°F)
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VUI ĐỜI HƯỚNG ĐẠO
*Tặng quý Trưởng đã đóng góp công sức cho PHONG TRÀO
HƯỚNG ĐẠO VN HẢI NGOẠI.
*
Trích tuyển tập HOA BÁCH HỢP 2

*
Mưa, sương, nắng, tuyết… dặm đường
Đã chia cùng trẻ tình thương, nụ cười
Lên theo lửa, những tiếng còi
Dựng lều, cắm trại, vun bồi tác phong.
Núi rừng trưởng dắt thả rong
Đạp xe, leo núi thong dong xuân, hè
Bao nhiêu ánh mắt tròn xoe
Cứu thương, thắt nút… xúm khoe bạn bè.
Lo ăn, nấu: trưởng trổ nghề
Mùa đông nặn tuyết mặt hề thật vui
Sụt sùi nghe chuyện giống nòi
Học bài: Yêu Nước, Gương Noi, Vâng Lời.
Tìm tòi kiến thức khắp nơi
Đem bài viết nộp: gọi mời cuộc chơi
Ơn em, trưởng cám ơn đời
Đã cho trưởng được một thời trẻ ra.

Ý Nga
30-8-2013.
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KHUYẾN KHÍCH
*

Trích tuyển tập HƯỚNG ĐẠO SINH HẢI NGOẠI
*

Em có viết, xin nêu điều lợi ích
Tạo thân tình mến, thích đến cùng nhau
Xẻ chia đau, góp yêu dấu ngọt ngào
Dùng nhân hậu mà “phun châu, nhả ngọc”

Ý Nga
29-5-2012
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HƯỚNG ĐẠO SINH VUI QUÁ!
*

Trích tuyển tập HƯỚNG ĐẠO SINH HẢI NGOẠI
*

SÓI CON NGHE LỜI SÓI GIÀ.
Nhi lên Ấu đã thấy ngầu: gắng sức*!
Tức cành hông, học “mở mắt”, vểnh tai”
Ai Kia la (Akela*) dạy nương náu “Đàn, Bầy”
Sói sức mấy thèm lăn quay đòi sữa!*
CHUNG MỘT ĐƯỜNG LÊN!
Lên không xuống: anh Thanh Sinh khai phá!
Xuống không lên, em vui quá: chèo thuyền!
Tráng Lên Đường đi muôn hướng, truân chuyên
Tài ứng biến? Từng luyện rèn cự phách!
BỘI THU THỜI PHẢI TRỘI CHI!
Kha rành mạch bao bí truyền thử thách:*
*Bằng Chuyên Môn: Nhi, Ấu, Thiếu đoạt nhiều!
Thu trăm chiều, chọn chỗ thiếu: chi tiêu
Lập thành tích góp bao điều giúp ích!
LỬA ĐÃ CHUYỀN, DÙ LÌA RỪNG VẪN SÁNG!
Thừa hãnh diện khi chân về đến đích
Từng tiên phong, bao nhiêu Trưởng lìa rừng*
Lửa cháy bừng, tay nóng cũng không ngưng
Đuốc Sắp Sẵn danh vang lừng tứ hướng.
Ý Nga-Sơn Ca Mơ Mộng
Canada
11-5-2014.
*MẸO NHỚ HỎI NGÃ cho Sói Con:
1-Chữ SỮA để uống, dấu NGÃ: nhớ hình ảnh em bé nằm uống sữa
2-VỂNH tai: dấu HỎI > hình dáng đứng, như đôi tai
Những chữ in đậm là từ chuyên môn của hướng đạo (châm
ngôn của các ngành & của Hướng Đạo Sinh:
GẮNG SỨC, KHAI PHÁ, THỬ THÁCH, GIÚP ÍCH, SẮP SẴN.)
*Rừng sâu rất nguy hiểm nên Sói Con phải nghe lời sói Già,
học mở mắt, vểnh tai; học tự làm tất cả mọi việc mới được
Bầy Trưởng (Akela, Baloo, Bagheera) cấp cho những Bằng Chuyên Môn.
*Lìa rừng: chết (dùng riêng trong HĐ)
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Kính mời bấm vào “link” để nghe nhạc

http://www.danchuca.org/128kbps/
ThuPham.mp3 (hi-speed)
http://www.danchuca.org/22Kbps/ThuPham.mp3 (lo-speed)
http://www.danchuca.org/
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Lời nhạc: DânChủCa
1.
Bạn càng đếm sẽ càng điên lên được!
Bạn càng đếm sẽ càng điên lên được!
Cần gì xem thế chiến lược giặc Tàu!
Bạn có thấy?
Cả một nước đang kêu trời không thấu!
Ai? . . .
Ai đục khoét bia thuyền nhân châu Á?
Ai?
Ai đào mồ xới mả tổ tiên ta?
Ai? . . .
Ai xoen xoét toàn những lời bất chánh?
Ai? . . . Ai? . . . Ai?
Ai phe cánh nào chẳng đem bán giang san?
Ai? . . . Ai? . . . Ai?
Cột biên giới tự nhiên sao mất dấu?
Ải Nam Quan lừng lững chợt “đi” đâu?
Giặc nắm đầu Bộ Chính Trị đã… lâu
Bia Chiến Thắng
Bia Chiến Thắng phải… mau mau đục bỏ!
Ai? . . .
Xưa Tiên Tổ giữ non sông: khí phách!
Mảnh san hà chưa từng rách tả tơi
Mà thời nay Thủ Phạm dám trêu ngươi?
Thì: KHỞI NGHĨA!
Vực lòng dân: ĐỨNG DẬY!
ĐỨNG DẬY!
2.
Bạn càng đếm sẽ càng điên lên được!
Bạn càng đếm sẽ càng điên lên được!
Cần gì xem thế chiến lược giặc Tàu!
Bạn có thấy?
Cả một nước đang kêu trời không thấu!
Ai?
Ai ra rả: -Tình Răng Môi Ấm Lạnh?
Ai?
Ai đón, ai đem “Kẻ Lạ” chứa trong Nhà?
Ai? . . .
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Ai hủy chiếu khán, giặc vào đông như cỏ?
Ai? . . .
Ai bày trò? Ai mở Ngõ ngây ngô?
Ai? . . . Ai? . . . Ai?
Đảng viên nào chẳng tài sản ngút ngàn?
Ai thất sủng mới khiếp nhược, thở than?
Lũ vong nô càng thách đố, tung hô
Quân xâm lược càng hàm hồ, hống hách.
Ai? . . . Ai? . . . Ai?
Xưa Tiên Tổ giữ non sông: khí phách!
Mảnh san hà chưa từng rách tả tơi
Mà thời nay Thủ Phạm dám trêu ngươi?
Thì: KHỞI NGHĨA!
Vực lòng dân: ĐỨNG DẬY!
ĐỨNG DẬY!

NỖI ĐAU NHỨC NHỐI
*

Trích tuyển tập TỰ NHẮC
*

Một thời khổ ải với dân
Oán xa đó máu, oán gần này xương
Thương là thương! Lắm đoạn trường!
Đời riêng muôn hướng, quê hương chung nhìn.

Ý Nga
1-9-2013.
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TÌNH THƠ
*

(Trích tuyển tập ĐEM THƠ HƠ LỬA)
*

Em không lựa, là thơ chọn em đấy
Nên văn chương cứ như vậy đơn phương
Yêu quê hương, thơ trang trải lạ thường
Thật khiêm nhượng, thơ theo hoài chưa mỏi.
Thơ đang thở với đời bằng dấu hỏi
Chưa thương người, chưa vội vã trả lời
Ai ghé chơi nhưng cờ đỏ còn thời
Thơ bận khóc theo dân, đau vận Nước!
Chưa thương được, thơ theo sau từng bước
Đem ngọt ngào chân sáo hát nghêu ngao
Cứ song song đôi bước, trước liền sau
Thơ kiêu ngạo: Thương đồng bào, tổ quốc!

Ý Nga
1-9-2013.
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ĐÚNG LÀ…
ÁI SÉT ĐÂY RỒI!
Trời mưa ướt tóc em rồi
Anh nhìn áo ướt, bồi hồi nhịp tim
Núp mưa, hai đứa lặng im
Mà sao Ái Sét tham lam ồn ào?
Phải chăng phiến lá lao xao?
Phải chăng tại nước rì rào thương yêu?
*
Nắng ơi chớ lóe ánh chiều
Để yên hai đứa ướt nhiều hơn nha!
Á Nghi
**29-11-2012
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DỄ THƯƠNG HẾT BIẾT
Hoa e ấp bên dây trầu xanh ngát
Má ửng hồng, chất phác lời chân quê
Anh vụng về kể lể chuyện si mê
Bướm khéo ghé, khi nắng về mừng Tết!
Á Nghi**11-2-2008.
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PHÚC!
Anh ấm áp nên mùa đông bớt lạnh
Lại hiền lành, tánh nết như trẻ con
Em còn… non, chưa người lớn lỳ đòn
Bao méo mó cứ vo tròn hưởng phúc.

Á Nghi**6.10.2016.
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HỶ XẢ VỚI NGƯỜI
*
Viết thay H. (Sài Gòn)
*

Tội chi, anh hỡi tội gì?
Tội yêu, thương, nhớ, từ bi với chàng!
Tội ăn nói mãi nhẹ nhàng
Dẫu đau như cắt, xốn xang đêm ngày.
Tội điều dở, vờ như hay
Phong ba nọ, bão táp này riêng mang
Mặc anh đi tắt, về ngang
Hái hoa mặc sức, thênh thang bạc tình!
Tội em cứ mãi… lặng thinh!

Á Nghi,26-11-2012

MỌT SÁCH
Không anh, ai chụm mái đầu,
Ai trêu á khẩu, cười lâu, mỉm hoài?
Không anh, cửa đóng, then cài
Đọc bao cuốn sách: hỏi ai viết gì?

Á Nghi**27-11-2012
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THƯA TRƯỞNG.
*
Thương về các thiếu sinh Hướng Đạo
*

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

Ý Nga, 16-10-2013.
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Tôi đố Bạn, đảng ăn gì ngày Tết?
Bọn Tam Vô sao biết Bánh Mồng Năm!
Chúng học chi lát-bánh-tét-xa-xăm,
Từ hồi nẳm đã làm nên lịch sử!
Lát-bánh-tét-vua-Quang-Trung thơm mãi
Nghìn năm sau? Hơn nữa? Vẫn Việt Nam!
Quân Thanh xưa từng thất bại lòng tham
Sao Tàu Cộng nay vào Nhà dọ thám?
Bạn có thấy, khắp hang cùng ngõ hẽm
Có chỗ nào không giặc Hán tràn lan?
Chiến thắng xưa, Nguyễn Huệ đã vì dân
Nào đâu để hồn thiên thu di hận!
Bao chiến sĩ từng vai sờn áo trận,
Hy sinh cho từng tấc đất san hà,
Bao chiến công hiển hách ngời tinh hoa.
Cộng ăn… hết! Ăn gì mà Biển Khổ?
Chúng ăn Tết?Ăn gì?Làm sao nhớ?
Chúng ăn Tết nhờ… đè đầu cưỡi cổ!

Ý Nga, 6-2-2011
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ĐỪNG TỰ PHẠT!
Anh bảo -Không lắt nhắt!
Nên đầu Xuân em ngoan.
Tươi tắn, không 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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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
Á Nghi chân thành cám ơn quý Độc Giả đã chia sẻ và khích lệ tinh thần!
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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
“Việt kiều”, Việt Cộng: ai người?
Đập hoài chưa nát! Xin Trời giúp dân!

Ý Nga
5-2-2014
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ÁC MỘNG CUỐI NĂM
*

Việt gian lo chi Hán hóa!

*
Thương nhau đến nỗi thay nhau
Tìm vào “địa ngục chịu đau tới cùng”
Trùng trùng đồng chủng trầm luân
Tần ngần thú nhận mấy lần lui chân.
Dùng dằng, dủng dẳng, phân vân
Duyên phần xin giữ cõi trần thênh thang
Xa xa là cõi thiên đàng,
Gần gần vẫn có xóm làng ghé thăm
Rủ nhau chầm chậm đầu năm
Còn Xuân, vui Tết! Trăng rằm tính sau!
*
Rần rần pháo nổ Cà Mau
Nam Quan rỉ máu: Việt, Tàu đổi ngôi!
Hóa ra địa ngục kia rồi!
Chơi vơi, chới với bồi hồi khóc Quê
*
Lay ai nhè nhẹ: không mê?
Đúng là Đất Mẹ giặc về tràn lan!

Ý Nga
5-2-2013
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HẠT GIỐNG TỐT NẨY MẦM
SINH TRÁI NGỌT
Xoay vần, mọi sự sẽ qua
An nhiên, tâm thức như hoa, hãy cười
Nhiều vô kể: khổ đau người
Càng nhiều không kém: thiện, vui gọi mời.

Ý Nga
1-9-2013.
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ĐỂ DÀNH MỒNG BẢY
Tặng em áo đẹp, guốc thêu
Em cám ơn thế hơi nhiều đó nha
Hôm nay Mồng Sáu Tết mà
Mai nêu Mẹ hạ, có quà: Nụ Hôn!

Á Nghi
5-2-2014
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LỤC BÁT MỒNG SÁU
*
“Thôn Đoài ngồi nhớ thôn Đông”
(Thơ NGUYỄN BÍNH: TƯƠNG TƯ)
*

Tặng anh chị NTM
*

Hôm nay Mồng Sáu phải không?
Chúng mình nhắc Tết lòng vòng… hạt dưa
Cắn hoài hạt đã vỡ chưa?
Hạt Thương, hạt Nhớ Xa Xưa chưa đầy!
Hanh hanh nắng nóng thôn Đoài
Xanh xanh, nhè nhẹ mây bày thôn Đông
Mồng Năm, Mồng Sáu, mấy Mồng?
Mặt Trời ngòn ngọt nóng… hồng má khơi.
Vòi sen nằng nặng nước rơi
Gọi anh khe khẻ: -Nhận rồi đó anh!
Anh khen nức nở chữ Tình
Mà em mắc cở, lặng thinh, ngượng ngùng.
Hỏi anh khi khổng, khi khồng
Xin chi một chữ rối bòng bong… thơ?
“-Mô, ni, chi rứa, răng chừ?
Hỉ, răng tê…?” Hỏi, em… “Ừ!” Anh vui!
-“Thưa… cô rồi lại thưa… tôi
Thưa… Ông!” Em cũng bồi hồi: -Dạ… thưa
Xin chừa! Em biết em thua
Vòi sen em cảm cơn mưa nhạc tình.
Hạt rơi trên phím đàn mình
Đóa Hoa Hạnh Phúc nở xinh Xuân này
Ngọt ngào nhạc rót vào tai
Hát đi anh nhé! Nghe hoài cũng ưng!

Á Nghi
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THƯƠNG ANH HOÀI

(2).

*
Cho Mình yêu dấu
*

Đi dưới… tuyết khi ngày vừa mới chớm
Chiều lâm râm… giọt mưa lạnh “đầu Xuân”*
Từng bước đi, em thanh thản đầu tuần
Ngày hai buổi khác nhau từ… giọt nước.
Chân đều bước, nhìn hoa, lòng ao ước
Được bên anh, cùng đi dạo dưới mưa,
Tay đan tay, ủ thương mến cho vừa
Một lời hứa: bốn mùa tình thơm mãi.
Á Nghi**
22-5-2012.

*Tết VN nhưng là mùa đông xứ người.
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https://www.facebook.com/YNGACANADA

GHEN CHI LẠ?
-Em nấu chi canh khổ qua,
Kho cá toàn tiêu với ớt,
Chanh hết còn giữ võ kìa!
Phơi khô đến là héo úa?
Lại luôn ao ước ngọt ngào,
Anh lấy đâu ra lãng mạn?
Thân gầy thỏn mỏn tiêu hao
Đành dựa hơi hùm, râu cáo!
Đêm cứ mê bóng trăng vào,
Ngày mê lá reo rào rạo,
Cứ ngồi hoài ngoài bờ ao
Bảo sao anh không ghen ảo?

-Thà thương hàng cau quê nhà
Dù cho khô queo, héo úa
Còn hơn hột xoàn lạ xa
Trơ trơ chẳng gì quý hóa!
Sao anh rầy rà quá nha?

Á Nghi, 22.12.2019
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TÔN GIÁO QUỐC DOANH:
DÂN XÂY, ĐẢNG THỜ?
“Sư, thầy” béo bẻo bèo beo,
Con chiên ốm tẻo tèo teo cúng tiền,
Xây chùa Phật tử luân phiên
Bệ cao đảng chiếm, ngang nhiên thờ Hồ.
Ý Nga, 25.12.2019
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VIỆT CỘNG
“THƯƠNG” DÂN?
Bày quày xem bói đầu năm
Mắt thường đang sáng, tối tăm giả mù?
Gạt người, luận điệu ba xu
Hèn chi tăm tối, lù đù Việt gian!

Ý Nga
8-2-2013
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ĐẠP XE VÒNG QUANH XÓM
-Qua cầu dư sức nha anh
Anh còn đủ khỏe để giành sừng trâu.
♦
-Sài Gòn ngày đó thách nhau
Anh nào dư sức qua cầu chở em?
Xe leo cao dốc, chân rêm
Cô em bé tí rối rem tay mềm
Anh cầu: gió tiếp sức đêm
Cầu thêm em (mãi, chẳng thèm ôm eo)
*
Bây giờ eo ốm tong teo
Em ôm, có nhớ Tết nghèo năm xưa?
Mồng Ba đạp hết buổi trưa
Loanh quanh khắp phố, chỉ chừa nhà em.
Á Nghi, 16.1.2019
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BÓNG LẠ
Bóng soi lạ lẫm mặt đường
Nắng trưa chưa vội nhịn nhường, nét kinh:
Là ai, chẳng phải là mình
Lọ lem lây cả bóng hình du Xuân?
Mai này dừng bước gian truân
Có anh chung, bóng quây quần đẹp hơn!
Mai này bớt tủi, hết hờn
Tha hồ quấn quýt bóng vờn nắng vui.
Á Nghi, 13.1.2019
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Trích tuyển tập LỤC BÁT Á NGHI

TIẾC QUÁ ANH À! Thơ Á Nghi, phổ nhạc Dân Chủ Ca
http://www.danchuca.org/128kbps/TiecQuaAnhA.wma
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TỪ NAY EM LÀM THINH!
*
Chia sẻ với những người vợ bạc phận
*

Quên đi thưa về trình
Tình lúc say, khi tỉnh
Em đòi hỏi phân minh
Làm sao hoài tuân lịnh?
Tụng như Tam Tự kinh*
Em cằn nhằn cả buổi
Nào: “Ổn định gia đình”,
Nào: “Tà định, chánh định…”
Từ tận đáy tim: Cưng
Vẫn là trong thời thịnh
Còn… giữa tim, lưng chừng
Chỉ vài cô xoàng xĩnh.
Em lo gì tình bay?
Tình nằm yên… dưới ấy
Vài ba cô… trên này
Thay em mà… bay, nhảy!
Khỏi cân sắc, đo tài
Em khôn, để họ dại
Má đào họ sớm phai
Em vẫn hoài xinh đẹp!
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Mình tuổi chiều, nắng phai
Anh chỉ vui chút Tết
Bài em tụng quá dài
Không tài nào anh thuộc!
-Ừa! Từ nay làm thinh!
Em về Mẹ, thiền định
Anh cứ sống một mình
Với trái tim vĩ đại!
Á Nghi, 29.12.2019
*Tam Tự Kinh: 1 cuốn sách chữ Hán hơn 1000 chữ, (ba chữ một câu, có vần điệu), được
soạn từ đời Tống đến đời Minh, Thanh. Sách dùng để dạy học cho học sinh mới đi học, chia
làm 6 phần với những nội dung chính:
-Bản tính của con người là thiện. Tầm quan trọng đối với việc dạy dỗ của người thầy và vấn
đề học tập của con trẻ.
-Hiếu thảo với bố mẹ, hòa thuận với anh em.
-Kiến thức phổ thông từ cách đếm đến thời tiết 4 mùa, ngũ hành, lục cốc, lục súc...
-Giới thiệu những sách kinh điển của Nho gia và các trước tác của Chư tử.
-Lịch sử phát triển và sự hưng vong của các triều đại Trung Quốc.
-Những gương hiếu học điển hình để noi theo.
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Thủ bút Á Nghi
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LẠ?
-Ban đêm em rất sợ ma
Nhất là ma mặc áo trắng
Vậy mà ban ngày lạ nha
Diện toàn áo dài trắng toát.
Áo nữ sinh, lụa nõn nà,
Guốc nào cũng cùng màu ấy,
Còn thêm cánh bướm mượt mà
Bảo sao anh lấy làm lạ?

-Vì xưa anh cứ lân la
Làm quen cho được người... lạ
Người lạ sắp sửa già ra
Nên diện cho ra con gái.
Anh có thấy… quen chưa nè?
Á Nghi, 29.12.2019
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THƠ Á NGHI PHỔ NHẠC
TIẾC QUÁ ANH À! Thơ Á Nghi, phổ nhạc Dân Chủ Ca
http://www.danchuca.org/128kbps/TiecQuaAnhA.wma
ĐẦU HÀNG, EM PHẢI CHỊU THUA. Thơ Á Nghi, phổ nhạc Dân
Chủ Ca
http://www.danchuca.org/128kbps/DauHang.mp3
http://www.danchuca.org
MƯA, SAO EM NHỚ QUÁ! Thơ Á Nghi, phổ nhạc Dân Chủ Ca
http://www.danchuca.org/128kbps/MuaSaoEmNhoQua.mp3 (hi-speed)
Thơ Á Nghi, phổ nhạc Dân Chủ Ca
http://www.danchuca.org/DanChuCaPhoTho.shtml
LỜI TÌNH TỰ TRONG MƯA- Thơ Á Nghi, phổ nhạc NGUYỄN
HỮU TÂN, youtube HUỲNH TÂM HOÀI
https://www.youtube.com/watch?v=cBMGILRAlDE&feature=youtu.be

https://youtu.be/cBMGILRAlDE
DẪY NGHENG! Thơ Á Nghi, phổ nhạc L.Nchâu
https://www.youtube.com/watch?v=Tk6OGvNYjGA&feature=youtu.be
4 bài thơ Á Nghi- phổ nhạc LMST
Lá Rơi www.lmstflorida.com/?776
http://www.lmstflorida.com/?mode=music&searchType=lyricsBy&searc
hText=%C3%81+Nghi
Người Đang Yêu- phổ nhạc LMST
www.lmstflorida.com/?596
Người Ta Đã Có Người Ta -- phổ nhạc LMST
www.lmstflorida.com/?350
www.trinhnu.net/nhac/?7121
LỆ MÔ MÊ LỘ? – Youtube LÍNH THỦY
Thơ: Á Nghi**., Nhạc : Người ở đừng về / Đàn Bầu/ Đức Thành, Thực
hiện khung thơ & Kèm nhạc: Lính Thuỷ.
M4V:
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https://drive.google.com/file/d/0B2ZjFvrqtlbYlplbThfb242NlE/view?usp=sharing
Youtube:https://www.youtube.com/embed/L6ydqYnPF10

https://www.facebook.com/YNGACANADA
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NHẬN DIỆN VIỆT GIAN
Phe mình chớ đánh phe ta
Tập trung dẹp Hán, Cộng tà, Việt gian!

Người này tôn giáo đánh tan,
Kẻ kia bè phái vầy đàn kiêu căng
Hồng, cam, đo đỏ nhập nhằng
Ngoài, trong nhũng nhẵng, nhố nhăng “đảng, đoàn”.
Ở đâu chia rẻ không tàn?
Những tên xáo trộn bất an muốn gì?
Lẽ nào bạn muốn Hồ quy,
Tay sai Việt Cộng? Lương tri đâu rồi?
Ý Nga, 1.1.2020

- 83 -

- 84 -

LẤY LÀM LẠ!
Thường Vụ nọ, Ủy Viên này
Xúm vui hội hè, lễ lạc
“Gà què ăn quẫn cối xay”:
Lễ, hội “Đâm trâu, chém lợn”?
Cứu Nước, đường dài đăng đăng
Quan cao mua gian bán lận,
Quan thấp bận rộn đãi đằng
Chỉ chờ chực co cẳng chạy!
Chủ nghĩa cộng sản được gì
Ngoài sự thất bại thảm hại?
Bạn nhìn Việt Nam thấy chi?
Mọi thứ lao vào hố thẳm!
Tàu Cộng chuốc kế xâm lăng,
Đảng bày mưu ra rõ rệt
Giặc vào chẳng dám hé răng
Việt Cộng thật là quá thể!
Hán hóa lộ dần, tương lai
Cứu nước là điều tiên quyết!
Dân sống cần đến đất đai
Chắc chắn sẽ có cách chứ?

Ý Nga, 1.1.2020
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ĐỎ LÒM LOM!
Người bộ đội hôm qua ngồi chồm hổm
Giữa phố phường khoe nón cối, dép râu
Nay sang giàu nón, dép đã để đâu?
Tiến sĩ dổm hù đầu thôn, cuối xóm?

Ý Nga, 1.1.2020
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EM MUỐN ĐẸP HAY XẤU?
Em quy y chưa xuống tóc tu trì
Nên vẫn đẹp như thiên thần. Yên chí!
Anh từ bi, chăm chỉ vốn nhất nhì
Sống bình dị, chẳng: cầu kỳ, phung phí.
Em kiêu kỳ, xin đề nghị lễ nghi
Dạm, hỏi, cưới. Mừng vu… quy. Song hỷ!
Sao “Tây Thi” yêu quý cứ lầm lỳ?
Ma ganh tỵ, quỷ hờn ghen. Xấu xí!
Á Nghi, 2.1.2020
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RỦ EM.
Anh là một thổ công
Đã đóng thuế thổ trạch
Em không phải phập phồng
Lo lầm đường, lạc lối.
Bắc, muôn nẻo mênh mông
Nam, thảo nguyên biển rộng,
Đông, đồi núi chập chùng
Tây, cũng từng lêu lỏng.
Bay theo bầy sáo đồng
Bao nhiêu chiều gió lộng,
Bơi theo cá, tắm sông
Cả một thời xuân mộng.

Mai gọi anh bằng chồng
Thì tha hồ bay bổng
Em về với anh không?
Mình hòa chung nhịp sống!

Á Nghi, 2.1.2020
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https://www.facebook.com/YNGACANADA
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GIẬN NHAU: VÔ NGÔN
NHƯNG HỮU… THANH
Âm muỗng đĩa “Beng! Beng!” cùng trợ chiến
Tai thính viên lão luyện vẫn thản nhiên
Trút ưu phiền, không mở miệng huyên thiên:
Giằng thêm tiếng nghe kinh thiên: “Bụp! Bụp!”
“Beng! Bụp! Bụp” khua om sòm “hip, hop”
Thức ăn, cơm, cá chép kẹp đầu tôm,
Nặng nỗi niềm tội nghiệp bát canh thơm,
Khua chén đũa, giằng mâm, nhưng... im lặng!

Á Nghi
8-11-2012
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RỦ EM ĐI CHƠI
Đợi em sấy tóc, chải đầu
Chọn trăm bộ áo, “tô màu”*, lăng xăng
Nên anh chẳng nói chẳng rằng
Ngủ ngon một giấc! Đón trăng, em chờ.
*
Lần sau mộc mạc đơn sơ
Đi chơi anh rủ: khuya lơ ra đường
Chọn rừng, thêm cả mù sương
Để anh chỉ thấy dễ thương cô nàng.

Á Nghi
8-11-2012
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TƯỞNG TẾT HẾT ĐÓI!
*
Thương về tuổi thơ VN bất hạnh
*

Bảy mồng phải ngủ dưới ghe

Mò tôm, kiếm tép. Măng le hết rồi
Làng trên xóm dưới đói ơi:
Già tìm đọt chuối, trẻ moi cá mồi.
Cá mồi! Không phải cá mòi
Lội sông, vớt củi… chút rồi ăn chi?
Thấy đâu bánh, mứt cầu kỳ
Thấy đâu áo mới, lì xì mà Xuân!

Ý Nga
6-2-2014
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NŨNG NỊU ĐẦU NĂM.
*
Thương về tuổi thơ VN bất hạnh
*

Sau ngày Tết, bao ngọt ngào, ngon béo
Ai tron tròn những chỗ méo, mất eo
Chưa hạ nêu đã mếu máo đủ điều:
-Nhìn bánh, mứt; dẫu liều không dám rớ!

*

Nghe than thở, anh nhìn cờ, chợt nhớ
Bao trẻ thơ: đói, lạc chợ, bơ phờ,
Xúm chực chờ chút nước phở đơn sơ,
Người thừa mứa, trẻ nhào vô giành húp.
Căn nhà Việt mấy chục năm lụp xụp
Trẻ tả tơi, xì xụp húp thức thừa
Tiệc tùng dư của đảng mấy khi chừa
Cứ đem đổ cho vừa thừa “vô sản”.
Nuôi cộng sản, Việt gian: như ách nạn
Dân lao nô ly tán khắp phương trời,
Mắt lệ rơi, xác: thế giới chào mời.
Đảng trục lợi, ăn chơi, vung “liềm, búa”

Ý Nga
6-1-2013.
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TUNG TUYẾT
Đầu năm em vốc tuyết
Tung khắp bốn phương trời.
Đan khăn mừng năm mới:
Sắc cờ vàng thương ơi!
Chúc bao người tâm huyết
Đang luân lạc khắp nơi
Làm nên điều đặc biệt
Cho dân Việt đổi đời.
Chúc Thi Tỷ, Thi Vương
Thương dân và thương nước
Chúc Thi Huynh, Thi Tướng
Giữ LỬA trên đường trường.

Ý Nga
1-1-2014.

https://www.facebook.com/YNGACANADA
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Kính mời đọc thêm những sáng tác khác của tác giả tại:
http://www.vietnamvanhien.org/YNga.html [<=Bấm vào]

www.vietnamvanhien.org
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