TRẦN ĐÌNH THỤC
*************************************
Trình bày:

TẬP 19

ÁO ĐẢNG NẠM TOÀN KIM CƯƠNG
Người dân đói tới tận xương
Đảng ăn no chẳng biết đường mà đi
Đứng, ngồi thêm tức bụng phì
Nghe dân bán máu hiểu chi cái nghèo?
Chiến tranh, sinh mạng chỉ treo,
Cơm ngày hai bữa, eo sèo vẫn no
“Hòa-bình” lắm khẩu hiệu to
Bụng dân xẹp lép, lõa lồ trẻ thơ
Ý Nga, 17.11.2005
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GIẬN

Tài ai mở miệng thành vần
Miệng xinh, xinh lạ; vần ngân, ngân buồn
Thơ như nhạc, mỗi lời tuôn
Câu dâng tổ-quốc, câu vờn ngoại lai.
*
Đêm thơ nghe được những bài
Hùng ca dân-tộc. Giận loài dã man!
Ý Nga, 1.11.2005
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VƠ NÀY, CẤU KIA
Xúm ké xấu, một bầy chúng xé, cấu*
Ăn không no, bèn cấu xé lẫn nhau
Chẳng tên nào nhìn biển Đông mà đau
Mắt đau đáu toàn sang giàu, sắt máu.
Ý Nga, 4-2-2013.
*Nói lái: ké xấu/xé, cấu/cấu xé

NGỤC VIỆT NAM

Cai tù, cai ngục thông đồng
Ăn trên, chận dưới rối bòng bong dân
Bao người khóc hận bao lần
Ai “đầy tớ”, “chủ nhân” ai, hỡi Trời?
Ý Nga, 12-8-2013.
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ANH HÙNG YÊN BÁI
*
Thành kính tưởng niệm những Anh Hùng Yên Bái đã vị quốc vong thân
*

Thương bao thủ cấp vì đời
Từng rơi long lóc cho người noi gương
Việt Nam, càng nhớ càng thương
Người Xưa máu nhuộm đầy đường vì ai?
Hỏi người nay, đoạn đầu đài
Thực dân, giặc Hán: ai thay? Đầu nào?
Ý Nga, 12-8-2013.
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NHÀ BÁO… ĐỜI

Ngồi lê đôi mách viết “bài”
Bao nhiêu chỉ trích bấy đài ăn thua
Báo… đời ra… chợ xưng vua
Chợ tanh tưởi rác, “vua” mua danh hời.
Ý Nga
-Seatlle, 31.7.2006

NHẪN!
*
(Thi hóa chuyện vui thứ nhất nhân nghe bạn kể chuyện)
*

Nhẫn nhỏ nhẹ thưa người: “Ngồi nhầm ghế!”
Người khoe ra: “Đúng số ghế. Đồ mù!”
“Mù” im ru, đứng đợi, giả vờ… ngu
Chờ xe chạy, thưa: “Ông nhầm xe lửa!”
Lầm Mù!
Ý Nga, 18.7.2021
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CHÚA, PHẬT TẠI TÂM
Bụt không vào địa ngục
Ai sẽ vào hở anh?
Chúa không người tâm phục
Thiên đàng mấy ai giành?
Bồ Đề tâm gây phúc
Nên quỷ ma ghét ganh
Làm lành thay kinh khúc
Là anh có ơn lành!
Ý Nga*12.8.2008
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ẢO?
*
(Thi hóa chuyện vui thứ nhì nhân nghe bạn kể chuyện)
*

Khờ đọc báo thấy nhiều người mất của
Tiền trong băng tự mọc cánh mà bay.
Khờ liền… bay xem tài khoản vơi, đầy?
Thật may phước: còn… đầy. Ra: xe mất!
Thật!
Ý Nga, 18.7.2021
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THIỀN
Vào thiền tìm mãi cái Không
Mà tâm vẫn động trong dòng suy tư
Bụi trần muôn kiếp vốn dư
Tìm làm chi nhỉ Huyễn Như, Vô Thường?
Ý Nga, 12.10.2005
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LÀM SAO
Làm sao chạm được lòng người
Để đo nông cạn cho đời bớt đau
Để không ai nỡ hại nhau?
Cơn đau biến mất, thêm màu thương yêu.
Ý Nga, 27.9.2005
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TU SAO?
Tu sao trọn kiếp làm người
Không tham, sân, dục một đời sống riêng?
Xả thân, hướng thiện… lời khuyên
Bậc chân tu dạy: muộn phiền cố quên
Lợi danh không tuổi, chẳng tên
Đức tin sẽ giúp giữ bền thiện tâm
Ý Nga, 1.10.2005
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THỂ-THAO
Cha Mẹ già than ôi
Trước những chuyện đã rồi
Thương điều còn, việc mất
Tuổi già bóng xế trôi.
Thắt chiếc áo len xanh
Càng chạy càng bớt nhanh
Giọt mồ hôi trên mắt?
Khăn tay rơi sao đành?
Thắt chiếc áo ngang lưng
Chạy mãi chưa được dừng
Mỗi ngày bao cây số,
Tới thiên đường mới ưng!
Ý Nga, 3.10.2000

- 11 -

CHAO BAY
Áo ai tà mỏng chao bay
Vạt rung trong gió, vạt say nắng chiều
Dưng không em bỗng nhớ nhiều
Thôn quê với những cánh diều bay cao.
Ý Nga, 9.10.2005
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SAO LẠI THÍCH THƠ?
*

Cám ơn T. gửi thơ đấu tranh hay cho đọc
*

Thơ dễ thương, ngọt như đường
Ngọt không hóa chất nên em thương hoài
Thơ trang đài, ý êm tai
Thâm sâu hiển lộ, trong ngoài đều hay!
Ý Nga, 9-9-2013.
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BUỒN
Tôi vác trên vai một gánh sầu
Đi tìm lối thoát đổ đi đâu?
Thế gian sao lắm người nham hiểm?
Nhật ký chia cùng được bốn câu.
Á Nghi, 3.10.2005
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THÈM LÀM NGƯỜI HỮU DỤNG!
Chạy hoài mệt lả, thèm đi
Đi hoài cũng mỏi, ước chi ngồi, nằm
Bệnh, nằm: mộng ước xa xăm
Mong cho hồi phục đi thăm người già.
Tử thần hăm dọa, bỏ qua
Chiều trôi qua, sáng cười xòa dấu yêu
Thèm chi Trời cũng đã chiều
Nên xin san sẻ, bớt điều khổ đau.
Giúp người, như hiểu lòng nhau
Tử sinh lẩn quẩn. Nhiệm màu nghiệp duyên!
Nghiệp lành, “kiến nạn tùy miên”*
Bình an không thể hưởng riêng một mình.
Ý Nga, 26-9-2013.
*KIẾN NẠN TÙY MIÊN: "Tôi là", Ditthimànànusayam: (Addiction to the latent view "I am")
Các ý niệm, quan niệm về "Tôi" hiện hữu (Tôi có mặt) đang tiềm tàng trong tâm.
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VỆN “NGÁP PHẢI RUỒI”?

Vện chê: -Đâu có ăn ruồi
Hên chi tí tẹo, no đâu bỏ bèn!
Vện nằm ngáp mãi thành quen
Đảng đem ra chén! Mon men lắm…ruồi!
Ý Nga, 5-10-2013.
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ĐỪNG TƯỞNG BỞ
Bạn bảo “Mừng như trúng số!”
Có thật trúng số đáng mừng
Khi mà tất cả bỗng dưng
Quân bình đi theo… tùy hứng?
Ý Nga, 28-9-2013.
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HOA THƠ KHÓ NỞ
Chọn từng chữ chưa ra dòng!
Mỗi dòng chưa mỗi hài lòng
Ý tứ vẫn chưa cô đọng
Gạn đục, góp lòng chưa trong.
Chọn từng dòng chưa ra thơ!
Trau chưa mềm mại nhung tơ
Chuốt hoài chưa sáng rực rỡ
Nàng thơ nũng nịu ai ngờ!
Ý Nga, 5-10-2013.
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THIỆN TRI THỨC

Xoa dịu người khốn khổ
Giúp người bằng thiện tâm
Phước thuận duyên nên làm
Cùng mở Cửa Nhân Ái!
Ý Nga, 12-10-2013.

BIẾNG NHÁC CHÁN MỚ ĐỜI
Chỉ tay năm ngón lận cơ
Mà làm không ngón nào quơ hay quào
Nói hay: cái miệng ối dào
Kiến đâu cũng đậu, ruồi nào cũng bu!
Ý Nga, 9-10-2013.
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HỌC GÌ RA NẤY?

Đảng viên học hỏi hồng chuyên
Nói như con vẹt, viết điên, đọc khùng
Xuống đường đốt sách anh hùng
Cho nên cả đảng dốt chung chữ hèn
Đen!
Ý Nga, 20-5-2014.

(Bài đăng kính xin giữ nguyên “dấu hỏi” của tựa mới đúng ý muốn biếm)
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NHIỀU THẦY THỐI MA

Lợi quyền thú tính ác ma
Đảng viên no ấm, quốc gia thế nào?
Đông, Tây, Nam, Bắc giặc vào
Đem dân “tẩy não”, ồn ào bán ra.
Đảng này ai gọi “đảng ta”?
Manh nha trứng nước nọ kia Nga, Tàu!
Thương dân xin hãy cùng nhau
Lập trường giữ vững! Đỏ màu: tránh xa!
Ý Nga, 18-7-2014.

- 24 -

TRĂM VOI KHÔNG BÁT NƯỚC XÁO
Nhố nhăng, dai dẳng, nằm vùng
Lằng nhằng viết bậy, đường cùng muốn chi?
Mà bênh vực mãi Vi Xi
Mà ca tụng mãi hồng kỳ ngũ tinh*?
Rình!
Ý Nga, 20-5-2014.
*Cờ đỏ Tàu Cộng
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VẬN NƯỚC NHƯ CHUÔNG TREO CHỈ MÀNH
Đây theo Hán, đó vô thần
Trọng, Sang, Hùng, Dũng… chẳng mần chi nên!
Tên nào cũng gặp vận hên
Trổ tài ăn cướp, mười tên như mười:
Người?
Ý Nga, 20-5-2014.

- 26 -

LY CỤNG LY: KHÁNH KIỆT!
Lèm bèm ly cụng, ly không
Sơn hà nguy biến? Mặc ông, kệ bà!
Nhào vô ca hát, chuồn ra
Bô lô thương nữ; ba la: danh, tiền
Ghiền!
Ý Nga, 20-5-2014.
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GIỖI
Điện thoại đặt lệch một bên
Không cho anh gọi mới nên giỗi hờn
Cái lườm sắc nét, no cơn
Tím ươm áo ngủ nụ hôn hôm nào.
Á Nghi, 14.8.2008.
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HƯƠNG CAU TRĂNG MẬT
Em hỏi anh các hoa tình
Sao anh chỉ nhớ mỗi mình hoa… cau?
Thảo nào em chỉ nhớ… trầu
Cùng màu… vôi trắng ngọt ngào mật trăng.

Á Nghi,

9.8.2008.
Đường bay Calgary-Dallas
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NÉT ĐẸP QUÊ NGHÈO
Nhà vách đất, hàng hiên cây sung chát
Gió đong đưa xào xạc những tàu dừa
Lá mùng tơi leo kín rào dậu thưa
Hoa Dâng Bụt nở thật tròn khoe sắc.

Ý Nga, 18.6.2008.
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AI HÒA GIẢI VỚI AI?
Đòn thù hừng hực nhức tim
Căm thù phừng phực biết tìm chi quên?
Hận thù xóa bỏ, ai đền
Bao nhiêu Tử Sĩ tuổi tên vang lừng?
Ý Nga, 19-7-2013
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NHÀ SỬ HỌC: HÀ XỬ? NHỌC!*
Việt Cộng bao “nhà sử học”?
Nhà mất, sử học chuyện chi?
Ghi chép lại được điều gì?
Mà sách ra, câm như thóc?
Việt gian viết “sử”, không học
Toàn “phó tiến sĩ” “Nhà” hề
Diễn tuồng cộng sản? Nhà nghề!
Nhục ơi là…! Hà! Xử Nhọc!

Ý Nga
Phi trường YYC, 20-6-2013.
*NÓI LÁI: Nhà sử học/hà xử nhọc
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CÙNG DÒNG ÂU LẠC.
Thân luân lạc nhưng chúng ta yêu nước
Kẻ đi sau theo người trước noi gương
Khắp bốn phương cùng tìm chí quật cường
Đi muôn hướng, Nhà Việt Nam vẫn nhớ!

Ý Nga, 4-12-2013.
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CÁ KHO ỚT

Mẹ kho trách cá trê
Thơm phức cả sau hè,
Nồi cơm hương gạo mới
Cả nhà chẳng ai chê.
Sả, ớt, tỏi, hành, tiêu…
Nghi ngút trong khói chiều
Quyện thơm cả chái bếp
Qua bàn tay Mẹ yêu.
Ớt đỏ cả nồi cá
Cha còn đòi: “Chỉ thiên!
Cắn dòn, mới đã ghiền!”
-Cay thấu… trời, ai… “chỉ”?*
Cánh đồng còn trơ rạ,
Bờ ruộng người đi qua,
Cười vang theo lời Mẹ,
Dùng câu đùa ghẹo Cha.

Ý Nga, 7-2-2014
*Trách: nồi bằng đất, đáy nông
*Ớt chỉ thiên (Trời)
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LẤY CHỒNG NGƯỜI QUẢNG NAM
*
Thương về Thủy Hằng
*
Người Quảng Nam thường phát âm nguyên âm “a” thành [oa], “ang” thành [en], và phụ âm
cuối “t, ng” thành [c, n] (Nga, Nguyệt, Hằng, Ngan = [Ngoa, Nguyệc, Hèn, Ngon]

*
Ba đặt tên con gái
Đứa nào cũng như trăng
Lấy chi chồng người Quảng
Bị kêu: -Ngoa, Ngiệc, Hèn!
Chồng khen: -Cháu Trưng Nữ!
Mà: -Hèn! Hèn! Ai khen?
Dạ, mà nghe nghèn nghẹn
Cung Hằng cũng hóa đen.
●
Người Ta tên đẹp: Nguyệt
Cứ “Nghiệc! Nguyệc!” sáng trưa
Ai ươn “hèn, ngoa, nghiệc”?
Vậy mà phải “Dạ, thưa…”
Nga của Cuội mơ mộng
Sao nỡ lòng gọi: -Ngoa?
Thà thiên nga, vịt, ngỗng
Còn một chút thật thà!
●
Mong sao Hằng, Nga, Nguyệt
Sinh con cháu đầy đàn
Đừng ươn “hèn, ngoa, nghiệc”
Đánh giặc “Ngon” hơn Ngan!

Ý Nga, 6.8.2021
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CHƯA SẮP ĐÃ SẴN SÀNG
*
Riêng tặng gia đình trưởng Trản (Houston, Bác Sĩ trong Ban Y Tế TT10) và quý
trưởng: Đệ, Tuyến
(Virginia, Ban Vận Chuyển) đã tự nguyện giúp đỡ Ý Nga tìm lều và di chuyển 2 valy

sách nặng nề trong ngày nhập trại.
*

Hy sinh vì người khác
Chính mình có niềm vui
Sá gì chút hành xác
Mà tâm hồn thảnh thơi.
Sần sùi không mài giũa
Láng bóng làm sao nên?
Bóng đêm cần sáng sủa?
Lửa phải được thắp lên!
Ai cũng rất nhiệt tâm
Vác, khuân giùm người “bé”
Nặng nhọc mấy cũng làm.
Cám ơn quý Trưởng nhé!

Ý Nga, 26-6-2014.
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QUÀ CHI XÉ NÁT CẢ LÒNG
Lụa là mặc mát thịt da
Tay thô Mẹ chọn, hiền hòa chỉ kim
Cầm lên nghe xót cả tim
Tiền đâu mua gạo? Mẹ tìm lụa, tơ!
Cái tâm Mẹ thật đơn sơ
Chạy ăn từng bữa vật vờ, xác xơ
Tình con, tình Mẹ khó ngờ
Con thương Mẹ, có bài thơ gửi về.
Mặc vào, áo ngủ hồng khoe:
Bàn tay cực khổ trăm bề vì con.

Ý Nga, 31-8-2013.
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CANH ĐẮNG
Chén sứ, tô sành tự ngắm nhau
Giận hờn trông dễ ghét làm sao
Cơm canh chờ chén mềm đôi đũa
Sao chẳng ai mời ai tiếng nào?
Á Nghi, 19.6.2008.
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NÊN THƠ
Ơi bướng bĩnh! Tại sao mềm nhung nhớ?
Anh dễ thương như có chất mạch nha
Nên hồn thơ ướt át những mượt mà
Trưa chiều sáng… em đã ghiền rồi đó!
Á Nghi, 21.6.2008.

KHOE VUI
Nắng tháng tám ấm lòng người xa xứ
Mưa có về cũng mát cả trang thơ
Bởi có anh, em thôi hết thẩn thờ
Tìm giấy bút, em khoe cùng trời đất.
Á Nghi, 12.8.2008

https://www.facebook.com/YNGACANADA
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*Mến tặng anh chị NTN

H

ọ biết nhau từ thời trung học cùng lớp, rồi đại học cùng trường và sau khi
ra trường họ vẫn còn thường rủ nhau đi chơi mỗi khi thấy cô đơn. Cả 2 đều
cùng là võ sinh Vovinam thuộc hàng cự phách vì cùng luyện chung thêm Thái
Cực Đạo và các thế võ tổng hợp.
Có lẽ vì cách nói chuyện chẳng có chi là ngọt ngào nên họ vẫn cứ là bạn bè thân
thiết mỗi cuối tuần bên ly cà phê. Thỉnh thoảng chàng cũng trổ tài tán tỉnh mỗi
khi… say, nhưng hôm nay chàng tiến thêm một bước liều lĩnh:
- Mình quen nhau lâu rồi mà anh chưa được biết sinh nhật em ngày nào?
-Dạ tháng 9.
-Vậy năm nay em sắp đón hay đã qua tuổi 42?
-Thưa 43 chứ!
-Ừ! Tính theo tuổi ta.
-Đó là tuổi… thật chứ không ta tây chi mô.
-Thật sao? Anh học ban Toán nên tính gì là rất chính xác, chắc em theo ban
Văn?
-Em cũng ban Toán!
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Em hỏi anh nè: sao sự sống của mỗi thai nhi bắt đầu từ khi tượng hình trong
bụng mẹ mà Nhà Toán Học lại có thể bỏ quên cả 9 tháng được rứa?
-Ừm, thì cũng…đúng. Cứ nghe cô bé này cãi chắc có ngày… anh ung thư tim
luôn!
-Ung thư tim? Anh nên thi vào trường Y để biết rằng tim không bao giờ bị ung
thư cả.
-Vậy sao?
-Ừa! Nhờ vậy, trái tim dù bị tách rời khỏi cơ thể vẫn có thể tự tiếp tục đập để
chờ được ghép vào cơ thể người khác!
-Không ung thư à? Vậy chắc là tim anh nó bệnh tương tư rồi!
Hay là em về làm vợ anh nhé? Mình sẽ cùng tính tuổi cho… con cái từ lúc cưới
nhau là chính xác nhất.
-Dạ được! Nếu có ai chịu khó nuôi em ăn học và chấp hành nghiêm chỉnh luật
lệ em đưa ra.
-Dư sức qua cầu!
Mà luật gì? Bao nhiêu luật suốt từ thời sinh viên đến khi ra trường mấy năm
nay chưa đủ sao? Chịu thua em! Anh đề nghị em nên thi vào trường Luật mà
kén chồng luôn cho tiện.
-Dư sức qua cầu thật không? Xem nào! Sẽ có 600 luật trong hôn nhân của mình
cho 60 năm còn lại cùng với một điều kiện duy nhất: trong 60 năm ấy, anh có
thể leo lên, tụt xuống 600 lần, từ đáy thung lũng lên đỉnh của cây cầu Millau
Viaduc ở Averyon, miền Nam nước Pháp.
-Chao ơi là cô nương! Đó là cây cầu cao nhất thế giới, một lần còn chưa nỗi,
sao tới những 600 lần?
-Để bảo đảm rằng năm nào anh cũng còn thể lực đủ để em nương tựa.
-Xem nào! Tính tuổi thì nhất quyết là 43, mà sao đời người chỉ có trăm năm lại
dư ra nhiều lần… tập thể dục thế? Thật là tội nghiệp cho ông già 100 tuổi này
phải thử sức cho em xem tay chân nó run rẩy ra làm sao!
-Vì em rất ham sống và vì Nhà Toán Học không tính tuổi của thai nhi! Với lại,
thiếu gì các cụ 100 tuổi ngày nay vẫn còn leo núi chứ anh
-Để anh hỏi kiến trúc sư Norman Foster và kỹ sư Michel Virlogeux* xem có ông
già nào 107 tuổi còn có thể lặn sông Tarn, trèo cầu Milau không đã nhé!
-Sao lại 107 tuổi, dư ra 5 năm rồi?
-Vì anh hơn em 4 tuổi, cộng thêm một năm tượng hình của thai nhi nữa là 107.
-Tính thế thì anh tính vẫn còn sai đó nha!* Thôi anh đừng trồng si nữa, chừng
nào anh ra “phó tiến sĩ” Toán hãy hay!
-Lại “phó tiến sĩ” kiểu vi xi nữa? Anh là người Quốc Gia chân chính, có chết
cũng không thay đổi lập trường hồng hồng đo đỏ đâu. Mà anh còn sai gì vậy cô
nương?
-Hẹn anh kỳ sau vậy, em có hẹn nên phải chạy mới kịp rồi. Chào anh Phó Tiến
Sĩ Toán tương lai nhé!
-Ơ… hay…!
Vừa dứt câu là nàng hô biến ngay, vừa chạy vừa cười thầm:
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-Anh ơi! Đừng lừa phỉnh
Nhịp nhanh chậm, tử sinh
Tim không người vẫn có
Xung điện riêng của mình.
Dẫu tách rời cơ thể
Tim vẫn đập tận tình
Mạng ai, tim tự tính
Chia nhân gì linh tinh?

C

ó vậy thôi mà về nhà bệnh tương tư của chàng phải nhường chỗ cho bệnh
mới: nhức đầu!
Suốt ngày chàng cứ trông giải cho ra bài toán ấy để có dịp hẹn gặp nàng, rồi giả
vờ say để được tán… tỉnh tiếp, trước khi… chống gậy đi uống cà phê 1 mình.
Nếu đời người là 100 năm thì tính theo cô nàng vẫn là 100-43 tuổi, tính theo…
toán học thì 100-42 tuổi (mà đã thế thì chỉ giới hạn ở 100 tuổi thôi chứ không
thể nào đến 107 tuổi). Rồi nếu tính tuổi thai nhi của nàng, còn tuổi thai nhi của
chàng bỏ sót ở đâu? Thật là nhức đầu với cô bé bướng bỉnh này:
-Hỡi cô em nhỏng nhảnh
Làm ngơ anh sao đành?
Ơi nhịp tim đỏng đảnh
Có nhịp nào cho anh?
Nhịp tim em vẫn đập
Trăm ngàn lần một ngày*
Của anh thì lo lắng
Đến loạn nhịp rồi đây!
Chàng không chịu thua nên chờ có câu trả lời mới rủ nàng đi chơi, nhưng nàng
thì sao mà cũng im ắng lâu quá vậy? Hay là cả hai cùng tính sai nhưng ai cũng
đòi tính trước chăng? Để xem ai sẽ gọi rủ ai trong cơn đại dịch Wuhan đang giết
dần nhiều người trên thế giới này đây?
Á Nghi, 10.8.2021
*Theo bác sĩ thì trái tim phụ nữ đập trung bình khoảng 78 lần/1 phút (đàn ông 70 lần/1’)
**Theo các tài liệu: cầu MILAU VIADUC bắc qua thung lũng sông Tarn ở Millau, do kiến trúc sư người Anh Norman
Foster và kỹ sư người Pháp, Michel Virlogeux, thiết kế. Đây là cây cầu từng được xem là cao và có cột tháp trụ cao nhất thế
giới (năm 2004), tính theo cấu trúc. Điểm cao nhất của cầu, tính từ chân trụ tháp cao nhất P2 tới đỉnh cột chống dây giăng là
343m, là cấu trúc cao nhất ở Pháp, cao hơn tháp Eiffel, cao tới mức cây cầu nằm lượn trên những đám mây tại thung lũng
Tarn, rộng 2,5 km, sâu 250m, là một phần của trục giao thông đường bộ A75-A71 từ Paris đến Béziers, được khởi công vào
tháng 10 năm 2001 và khánh thành vào 14.12.2004. Millau còn là một công trình nhận giải thưởng dành cho công trình nổi
bật nhất năm 2006 của hiệp hội kỹ sư cầu đường và kết cấu quốc tế. Chi phí xây dựng cầu là 400 triệu euro, do tập đoàn
Eiffage tài trợ và thực hiện. Các kỹ sư và công nhân xây dựng cầu phải chịu đựng các yếu tố như đất lở, gió giật cao trên
130 km/h và những cơn bão lớn. Thậm chí tác giả của cây cầu, kỹ sư Michel Virlogeux đã thổ lộ: “Khi tôi đưa ra bản thiết
kế đầu tiên về cây cầu cho nhà chức trách, họ nghĩ rằng tôi bị điên”.
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CHƯA QUEN ĐÃ LẠ!

Thương em, hổng chịu ký tên
Mượn ai đóng dấu mà nên vợ chồng?
Rước dâu cũng chẳng cất công
Sĩ, Công không biết. Thương, Nông chẳng tường.

Đa tình đứng đó mà thương
Lấy ai san núi, xẻ đường đón em?
Á Nghi**10-11-2011.
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HÁI TRỘM HOA

Đưa em ra biển ăn quà
Em vòi anh hái cánh hoa ngọc ngà
Tung tăng em nhắc hương xưa
Cho anh ngơ ngẩn hương thừa đường khuya.
Líu lo anh cũng bông đùa
Nụ hôn anh thưởng, tóc lùa, đêm chia
Côn trùng góp nhạc tấu hòa
Thoảng hương hoa ngọt, tình ta mượt mà
Em vui nhịp bước bốn, ba
Cho anh nửa trẻ, nửa già bên em.
Lang thang lối cỏ êm đềm
Vòng tay thơ mộng dịu thêm trăng rằm
Em cầu nồng thắm trăm năm
Lang thang đi mãi, xa xăm chẳng màng.
Á Nghi**29-10-2011
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XẤU CHÀNG HỔ AI?
-Em tôi thả tóc bay bay
Nên khi gió lớn ghen ai ra đường
Tóc bay cho lắm người thương
Cho anh nhỏ nhặt tầm thường hờn ghen!

-Cột đuôi cao cũng than phiền
Thả tung hết, sợ họ ghiền. Khó yên!
Anh à anh chớ à nghen!
Sao mà lắm thế, uy quyền đảo điên?
Anh hùng chí lớn, đất nghiêng
Sá chi sợi tóc, vô duyên ghen hoài.
Thương em thời phải cho oai
Trui rèn ý chí thật tài cho dân.
Em chê anh quá cù lần
Cứ “Giai nhân!” ngắm, ai cần tình anh?

Á Nghi, 30-10-2011
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*Vừa qua, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã ký quyết định thành lập Tổ tư
vấn về chính sách phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế với tám thành viên do TS
Vũ Thành Tự Anh, Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright, Đại học Fulbright Việt
Nam làm Tổ trưởng.
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Tổ tư vấn có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất giải pháp, biện pháp cho Chủ tịch UBND TP.HCM để thực hiện tốt công tác
chống dịch, phục hồi sản xuất, qua đó góp phần thực hiện “mục tiêu kép”. Đây là danh sách tổ tư vấn:
– TS Vũ Thành Tự Anh, Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright, Đại học Fulbright Việt Nam (Tổ trưởng)
– TS Trương Minh Huy Vũ, Khu công nghệ phần mềm, Đại học Quốc gia TP.HCM (Tổ phó)
– PGS.TS Trần Hoàng Hải, giảng viên cao cấp, quyền Hiệu trưởng Đại học Luật TP.HCM
– PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh, Đại học Kinh tế – Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM
– TS Nguyễn Ngọc Nhã Nam, VNTI và Khu công nghệ phần mềm, Đại học Quốc gia TP.HCM
REPORT THIS ADPRIVACY SETTINGS
– PGS.TS Phạm Duy Nghĩa, Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright, Đại học Fulbright Việt Nam
– Ông Nguyễn Xuân Thành, Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright, Đại học Fulbright Việt Nam
– PGS.TS Đỗ Văn Dũng, Đại học Y dược TP.HCM
Với ý kiến cá nhân, tôi nghĩ nên tách ra hai mục tiêu và hai tổ tư vấn khác nhau dù cả hai có thể tiến hành song song. Tổ
chống dịch gồm y bác sĩ, các nhà khoa học tư vấn cho ủy ban các biện pháp chống dịch hiệu quả, nhanh chóng và thiết thực
nhất. Tổ tư vấn kinh tế gồm các chuyên gia kinh tế đưa ra những ý kiến để phát triển kinh tế sau cơn dịch. Ở đây, nhìn vào tổ
tư vấn chống dịch với tám người mà chỉ có một bác sĩ, còn lại toàn chuyên gia quản lý, giáo sư kinh tế với tiến sĩ phần mềm.
Thế thì tư vấn chống dịch cái gì khi nhiệm vụ trước mắt là chống dịch? Các nhà lãnh đạo vẫn băn khoăn và đặt nặng việc
phát triển, phục hồi kinh tế hơn là việc chống dịch. Bởi vậy việc đối phó với đại dịch cứ chạy loanh quanh và lâm vào bế tắc.
(Theo Đỗ Duy Ngọc)

Đây là PHÒNG HỒI SỨC “TÍCH CỰC” Còn TIÊU CỰC thì đố ai chụp được
Người sống và người chết nằm gần nhau (ảnh internet)
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ĂN BO BO, SAO “QUẢN LÝ” ĐỜI EM?
TRĂNG cao quá, anh vói hoài không tới
MẶT TRỜI HỒNG* thiêu nóng, ai bỏ công!
To, tròn vòng: TRÁI ĐẤT rộng Tây, Đông
SÔNG cửa rộng, anh không bơi qua nỗi!
BIỂN? Khỏi nói, anh sẽ chìm, không nổi!
NÚI? Chân trèo sẽ không khỏi tả tơi!
RỪNG ĐỎ? Thôi, đi tù đã nhớ đời!
HỒ? Xin lỗi, giỡn chơi? Toàn Ruồi Muỗi!
AO? Cháu “bác” cả làng cùng “đồng khởi”
Nuôi toàn là chi lạ những… Cá Tra
Thương em thế mà ngại đến chi là!
Lên… VŨ TRỤ? Trời ơi! Sao khó quá!
Thôi em nhá! Đảng Viên xin bỏ Đảng!
-Đâu cần thanh niên? -Có!
-Đâu khó? -Có: thanh niên!

Ý Nga, 5.7.2013.

*Mặt trời hồng: Đảng CS
*Khẩu hiệu VC: “Đâu cần, thanh niên có! Đâu khó, có thanh niên!”
*Chữ viết hoa ám chỉ những tổ chức trá hình của đảng CS để kiểm soát thanh niên.

VỖ BÉO TRƯỚC KHI NGẢ THỊT
Lùi đàng trước, lủi phía sau
Nam, Tây: giặc Hán. Toàn Tàu: Bắc, Đông
Bắc, Nam, Trung: cổ mấy tròng,
Tại sao Việt Cộng lại thong dong, cười?
Chờ chết tươi?

Ý Nga, 18-8-2013.
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ĐỆ TỬ KHÓ HƠN SƯ PHỤ
-Này đệ tử! Truyền công lao khó nhọc,
Dốc cả lòng chọn lọc, gạn khơi trong
Lựa tâm đồng: cứu vận nước suy vong
Nuôi hy vọng làm gương soi sáng chói!
-Thưa “sư phụ”, muốn tìm đệ tử giỏi
Sư phải hiền, giỏi giắn, chẳng kiêu căng
Không nhập nhằng “vàng, đỏ”; lắm lăng xăng
Sư ngay thẳng, tiểu phu hăng hái học!
Sự: phu phụ “sư”!

Ý Nga, 17-7-2013.
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THƯƠNG NHỚ BA
Dạy con: “Phải học danh ngôn,
Khuyên con đọc, viết, tâm hồn thanh cao,
Nói năng lịch sự, thanh tao;
Thương từng bông lúa, cầu ao, cổng làng…”

Thương Ba, nhìn ngọn khói nhang
Hiểu ra, cúc rụng sân vàng vẫn thương
Thương Ba dạy trẻ vá… tường
Dặn dò: “Mai lớn tìm trường vá… ngu!
Ăn chơi? Của giới thượng lưu!
Của con? Sách vở vui tươi trong đầu!”

Tim đau, viên thuốc buồn rầu
Nhớ Ba, nghe cả thảm sầu về đây!

Ý Nga, 24-2-2014.
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CHÂN ĐẤT

Quê mùa, mộc mạc Mẹ hiền
Nuôi con vui sướng, muộn phiền Mẹ riêng
Thương thay là phận thuyền quyên
Một đời tần tảo, một duyên vô phần.
Thật thà, chân chất vô vàn
Mẹ đi chân đất, chân con dặm ngàn.
Ý Nga*12.8.2008
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ĐẾM TUỔI
Chia tay con hứa mai về
Hứa hoài vẫn nợ, ê-chề đợi mai
Mỗi ngày Mẹ đợi-chờ ai?
Hôm qua vẫn thế, hôm nay chưa tròn.
Tuổi già Mẹ đã héo-hon
Tuổi con, con gửi nước non giữ giùm.

Ý Nga, 30.5.2005
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TƯƠNG GIAO VÔ TẬN
Gió tung bần bật
Con dài cơn ho
Người ôi ngầy ngật
Như ai giả đò.
Trầm tư mặc tưởng
Một bóng với hình
Trong cơn gió chướng
Mơ Mẹ bên mình.
Ý Nga, 13.2.2003
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RONG CHƠI, ĐỢI CHỜ
Cha già đất Mỹ một nơi
Giận con, hờn cháu rong chơi một mình
Mẹ già cố quốc mong-manh
Sức ngày một yếu vẫn quanh quẩn chờ.
*
Đợi con! Đợi đến bao giờ,
Cả nhà xum-họp giấc mơ thái bình?

Ý Nga, 22.3.2006

https://www.facebook.com/YNGACANADA
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NỤ HÔN TRÊN ĐẦU
Tóc em vừa gội thơm lừng
Anh yêu âu yếm, môi dừng nụ hôn
Cho nên em đã thả hồn
Nhớ thương về Mẹ cô đơn quê nhà.
Ngọt ngào nhiều nhất vẫn là
Bàn tay Mẹ bện mượt mà bím xinh
Bím xong, thêm nụ hôn tình
Mẹ âu yếm đặt, như anh: trên đầu.

Ý Nga, 2.11.2008.
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LÁ ÚA
Ai nhìn lá úa lao xao
Nếu thương cha mẹ chẳng giao động hồn?
❉
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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TRÀ THƠM THIẾU BÓNG MẸ HIỀN
Mẹ cho một bó hoa lài
Thơm từ tuổi nhỏ còn hoài đến nay
Mua trà chẳng lựa mỏi tay
Mặc ai ai chọn, cứ say hương nhài.
Nấu trà, gọi Mẹ, khoe hay:
-Lài thơm, hương ngọt từ ngày sang đêm
Tiếc rằng xa Mẹ, con thèm
Uống chung một tách để tìm thương yêu.

Ý Nga, 8.9.2008.
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GIÓ MỸ, GIÓ TÂY
Gió Nhà thổi mát hây hây
Ở đây thưa Mẹ gió Tây lạnh lùng
Phải chăng lòng dậy bão bùng?
Tuyết ngày đông chí thêm chùng nhớ thương!
Lang thang qua những con đường
Nhớ vòng tay Mẹ, tuyết vương mi buồn
Mặn môi, nhòe mắt, giỗi hờn…
Không ai an ủi, ôm hôn trán giùm.
Mẹ ơi! Ơi Mẹ vòng ôm
Ấm ơi chi lạ! Ai thèm gió Tây?

Ý Nga, 23.2.2007

https://www.facebook.com/YNGACANADA

THƯƠNG MẸ
Thèm ơi giọng nói du dương,
Dịu dàng, êm ái đã vương vào đời;
Thèm nhìn Mẹ đứng, nằm, ngồi
Võng ru con ngủ, bếp nhồi ổ qua
Thèm đi bên áo dài hoa
Tà bay trong gió, theo Cha viếng chùa.
*
Nay bàn chân Mẹ già nua
Nằm hoài một chỗ, gió lùa lạnh không?
Tập đi nạng, được mấy vòng?
Các em dìu dắt, lưng còng có run?
Chân xưa giỏi lội sình bùn,
Cõng, đeo, mang, xách… mưa phùn chẳng kiêng;
Tay xưa ẵm, quảy, gánh, khiêng…
Con bồng, đầu đội, láng giềng nhìn quen.
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Con thơ bế, dắt… chợ len
Chân đi như chạy, con khen Mẹ hoài
Bàn tay liên tục loay hoay
Bàn chân đen đúa, dạn dày bán buôn.
*
Vì con, Mẹ cực khổ luôn
Bây giờ Mẹ khổ: đứa chuồn, đứa xa
Thương làm sao, tuổi về già
Bán thân bất toại cháo, trà ai dâng?
Chín mươi chưa trọn đường trần
Mẹ mang lắm bệnh cực thân, than trời
Con thương Mẹ lắm! Mẹ ơi!
Tấm lòng hiếu thảo biết lời nào thưa?
*
Các em có hiểu gì chưa?
Vòng sinh, lão, bệnh chẳng chừa một ai!
Nếu không hiếu thảo hôm nay
Một mai em bệnh ai bày HIẾU ra?

Ý Nga, 31.3.2018
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THẬT THÀ
Sang Ý, Má học tiếng người:
-Đọc như thần chú! Lựa lời sáng, trưa.
-Sei bellla! Sei brava!*
“Chú” không ai hiểu. Má thưa: -Thua rồi!
Thôi! Xin Quý Vị đừng cười
Tôi sinh ra vốn là người… Phú Bông*
Thăm vài tuần, Má mỏi mong:
-Thôi về con ạ! Lưu vong thật buồn!
Làm sao mà con phát ngôn
Những câu “thần chú” dập dồn “ô… a”?*

Ý Nga, 10-3-2014.

*Sei bellla! Sei brava!: cô đẹp, bà giỏi (tiếng Ý thường tận cùng bằng a hoặc o, tùy theo động từ chia cho phái nam hay
nữ).
* Phú Bông thuộc Quảng Nam.

THƯƠNG NHỚ LẮM MẸ ƠI!
Lưng còng, xương yếu Mẹ tôi
Đứng đi chẳng vững, ngày trôi trôi… Già!
Lưng gù còm xuống quét nhà
Cháu, con lưng thẳng tung ra xả, bày!
Không sao! Ấy vậy mà hay!
Tuổi già vận động cho tay chân cười
Nằm hoài một chỗ với lười
Biết đâu Mẹ bệnh gấp mười đứng, đi?
Con thương nhớ Mẹ cách chi!
Gom cô đơn, gói vần thi, gửi Người!

Ý Nga, 11-11-2014
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ĐẮNG LẮM CÁC CON!
Mẹ ăn chút cháo, nghẹn ngào
Ru ngoan ngụm thuốc cồn cào ruột gan
Một đời Mẹ đã gian nan
Cuối đời cô quạnh, dặm ngàn các con
Đứa xa buồn chuyện Nước Non,
Đứa gần bận bịu không còn nỉ non.
❋
Sinh con mười đứa vừa tròn
Bây giờ Mẹ đếm bồ hòn chung quanh!

Ý Nga, 15-10-2014
https://www.facebook.com/YNGACANADA

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

www.vietnamvanhien.net
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