
- 1 - 

 

 

 

 

 

 



- 2 - 

 

 

Trình bày chữ ký: XUÂN HÒA 

 

#115 THẤP CAO CŨNG... BẰNG 

 

Thơ, nhạc, hòa âm, trình bày, tranh ảnh sưu tầm & youtube: 

Á NGHI, Ý NGUYỆN, HỒNG ÂN, TV, 
XUÂN HÒA, MYNH HƯƠNG, NGUYỄN THÀNH TÀI, PHAN THẾ VINH 

https://youtu.be/S6Z25r4S7mA 

 

https://www.youtube.com/hashtag/115
https://youtu.be/S6Z25r4S7mA
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NGƯỜI LÍNH NGÀY VỀ 

  
Em xinh đẹp nhất hoàn cầu 

Nhìn hoài cứ ước cô dâu chưa chồng 

Tôi băng mấy núi, mấy sông 

Tìm em với cả tấm lòng trai tơ. 
  

Nhưng em đã hết ngây thơ, 
Tin lời hứa hẹn, đợi chờ hôm nao 

Ngăn nhau là những chiến hào 

Tôi xong bổn phận, em nào đợi tôi. 
  

Chiến tranh, bạn chết cả rồi 
Sao tôi còn sống lẻ đôi làm gì? 

Thương hoài nhịp bước quân đi 
Của người chiến sĩ đã vì hậu phương. 

  
Á Nghi, 19.4.2012 

 

SỐ NHỜ CHỒNG? 
* 

Mừng anh chị TT đã làm hòa 
* 
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Người thấp bé, nhón chân căng đầu gối, 

Kẻ cao to giành chỗ thấp để đồ 

Tay rã rời, chân hành tội cam go 

Sao mà ngộ, số-nhờ-chồng ấm ớ! 
 * 

Căn nhà lớn mà tình anh hơi nhỏ 

Thì em xin nhường cả lối ra, vô 

Cao hay thấp từ nay cứ tha hồ 

Em đem bỏ thân này vào… sọt rác. 
  

Á Nghi, 26-10.2011. 
  
 

TRÁI ĐẦU MÙA 

  
Cắn trái táo thật dòn răng: chua, ngọt 
Sao mà ngon! Khen tạo hóa tuyệt vời 

Em mời anh trái vừa hái còn tươi 
Chấm muối ớt cho lưỡi môi cay xé. 

  
Á Nghi, 26-10-2011. 

 
 

 

TÌM HOA 
* 

Tặng anh chị T 
* 

Nơi em ở có thật nhiều hoa tím 

Hôm anh thăm nét kiều diễm một người 

Một người thương từ Bến Đợi tuyệt vời 

Thuyền Yêu tới rong chơi hoài không mỏi. 

  

Á Nghi, 26-5-2012 

  
 

 

 

 

  

NGƯỜI RỖI HƠI 
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Tôi đã bảo không hề thuơng, không nhớ 

Chưa dại khờ, chưa ngớ ngẩn bao giờ 

Ông thông minh sao cắc cớ giả vờ  
Cứ hỏi mãi bằng vần thơ say đắm? 

  
Á Nghi, 29-10-2011. 

 
 

 

 
 

AI GIẪY CỎ MỘ HOANG? 

* 

Thay nén hương lòng kính dâng Thân Phụ ngày giỗ lần thứ XII 

* 
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Thành kính tưởng niệm và tri ân tất cả Những CHIẾN SĨ QL VNCH: 

-Đã và đang chiến đấu cho một VIỆT NAM KHÔNG CỘNG SẢN, 

-Đã hy sinh vì Tổ Quốc, 

-Đã bị bức tử trong các trại tù mang mỹ danh “Cải Tạo” của quân cưỡng chiếm 

miền Nam VN. 

* 

Mưa nên cỏ được xanh màu rất mướt 
Con nhớ về ngày đi dạo cùng Ba 

Hai cha con ngắm đồng cỏ bao la 

Nghe Ba tả: -Lính Cộng Hòa không mả! 

  

Quân, cán, chính, hạ sĩ quan, tướng, tá 

Phải vùi thây đầy dẫy trong trại tù 

Giấc thiên thu lạnh lẽo trong tay thù 

“Tội” vì nước vì dân mà chiến đấu! 

  

Vì cường bạo mà tuyến đầu đổ máu 

Những cha, anh gương mẫu đi hàng đầu 

Vừa cưới xong, đã giã biệt cô dâu 

Đem xương máu phơi bốn Vùng Chiến Thuật. 

  

Về tù lớn, Lính mỏi mòn tất bật 

Thoát ngục tù, lại bươn bả nuôi con, 

Vẫn không quên trách nhiệm với Nước Non 

Quyết diệt Cộng, chuyện Cộng Đồng gánh vác! 

* 

Thật chua xót bao mồ hoang, mả lạc 

Ai là người giẫy cỏ để tri ân 

Bao Quân Nhân bị ép xác hành thân 

Chết không mộ, người thân chưa tìm được? 

  
Ý Nga, 7.12.2022 
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SẼ HỮU DỤNG CHO ĐẠI CUỘC 

  

Người xưa lên núi trai đàn 

Khi cần cứu thế, hạ san lẹ làng 

Lập trường luôn giữ vững vàng 

Núi cao, biển rộng chẳng màng chi danh. 

  

Học hành gương sáng cha anh 

Em đừng đeo đuổi bọn hành hạ dân. 

  

Ý Nga, 8.12.2022 
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KHOE! 

  
Vừa ngồi vào chức vụ cao 

Đã để Vi Xi nắm tẩy 

Thế thì đấu tranh làm sao 

Khi chúng giăng đầy cạm bẫy? 

  
Không biết hy sinh tình riêng 

Chuyện chung làm sao gánh vác? 

Chưa chi lộ cả thông tin, 
Càng nói càng lộ sơ hở. 

  
Phen này Cộng hốt cả chùm 

Chẳng cần chi phải tung lưới 
Giỏi chi nổ cả tấn bom 

Khoe: “Tài ngày đầu lãnh đạo!” 

  
Mi mời địch trổ quái chiêu? 

  
Ý Nga, 8.12.2022 
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ĐỪNG KẾT THÂN KẺ KIÊU! 

  
Lòng người rối rắm, tối tăm 

Nhắn tin? Chẳng muốn hồi âm nửa lời! 
Trò đời lắm chuyện buồn khơi 

Lập trường cứng cỏi: lẻ loi độc hành. 
  

Ai rồi cũng thích nổi danh 

Cãi nhau, ta xúm đánh… mình tả tơi 
Khuyên hoài chẳng chịu nhịn người 

Thôi đành đoạn tuyệt! Thảnh thơi hơn nhiều! 
  

Ý Nga, 8.12.2022 

 
 
 
 
 
  
 

DÂY VỚI VẸM 

  
Nhục xó bếp chồng con còn an ủi, 

Nhục sân chơi dây với “hủi”, khắm mùi 
Mi khóc vùi vì bị Vẹm phanh phui 

Bị hất hủi định tìm tôi múa rối? 

  
Mi bị “tán” bởi nằm vùng, than: “Rủi!” 

“Rủi”? Nhục không mà răng hở cười hoài? 

Bao bạn bè ngượng nghịu phải rút lui 
Tham danh hão, thảo nào không biết tủi! 

  
Ý Nga, 8.12.2022 

*Hủi: viết theo nghĩa Việt gian 
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NHỚ BẠN BÈ SÀI GÒN 

* 
Thương về các bạn D, N, T để nhớ về Sài Gòn và 1 thời nữ sinh: đạp xe, gom tiền mua sách 

* 
Đến đường Lê Lợi rong chơi 

Mới vào Khai Trí* đã vơi túi tiền 

Còn ham mua sách Lửa Thiêng 

Bạn bè than mệt, luân phiên đòi… chè. 
  

Ăn hàng xong, khỏe khòe khoe 

Xuân Thu, Sống Mới: đạp xe cả ngày 

Cuốn nào cũng chuyển cả bầy 

(Thương bao tác giả, lỗ vầy vẫn in) 

Hẹn nhau Lá Bối triền miên 

Niềm vui đơn giản, hồn nhiên Sài Gòn. 
* 

Bây giờ ai mất, ai còn? 

Ai yêu chữ nghĩa, dạy con như… mình? 

  
Ý Nga, 14.12.2022 

 
*Các tiệm sách lớn ở Sài Gòn trước khi bị Việt Cộng cưỡng chiếm: 

-KHAI TRÍ: đường Lê Lợi 
-LỬA THIÊNG: đường Đinh Tiên Hoàng 

-XUÂN THU: đường Tự Do 
-SỐNG MỚI: đường Phạm Ngũ Lão 

-LÁ BỐI: chung cư Minh Mạng 
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Trình bày chữ ký: XUÂN HÒA 

 

 

Thơ, nhạc, hòa âm, trình bày, tranh ảnh & youtube: 
♫…♫…Trang thơ nhạc #117 NHÕNG NHẼO: Ý Nga, Ngọc Dung, Xuân 

Hòa, Mynh Hương, Nguyễn Thị An… 

 

https://youtu.be/VVO-6vzSoYc 

 

 
 

ĐÁNG KHINH 

  
Ở đâu linh dược mà mua 

Khi em cố chấp hơn thua bốn mùa? 

Bệnh hành cái tật ham đua 

Hẹp hòi, ích kỷ: độc lùa vào tim. 
  

Ý Nga, 14.12.2022 

https://youtu.be/VVO-6vzSoYc
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HỌ GỌI EM LÀ “BẠN”! 

  
Một người ôm cái tôi 
Trong võ bọc cái tồi 
Lợi dụng điều u tối 

Chỉ toàn toan tính thôi! 
* 

Em lạc lõng cô đơn 

Nhớ thương anh, héo mòn 

Một mình ôm đau đớn 

Chẳng còn thiết chi hơn! 
  

Bạn gần, không một người 
Xứng đáng để mà chơi: 
Thân, như thời mới lớn 

Muối đường xẻ làm đôi. 
  

Ý Nga, 19.9.2022 
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NÓI VỚI ANH 

  
Xưa nay chọn bạn bè 

Em luôn chọn đèn sáng, 
Tánh thẳng như trúc, tre 

Để noi gương điều phải. 
 * 

Đối xử tốt bao nhiêu 

Mà tánh tình quá xấu 

Em cũng chẳng thể liều 

Gần đen cho… lấm mực. 
  

Hãy đưa đẩy cho em 

Được bạn bè như thế 

Rồi em sẽ ngoan thêm 

Đi một mình trần thế. 
  

Ý Nga, 14.12.2022 

 

 

 

 

LẠI THÌ THẦM 

  

Có phải anh đưa đẩy 

Cho mọi chuyện được suôn* 

Chuyện chi em lúng túng 

Hỏi anh là… vãn tuồng? 

  

Tuồng đời toàn chuyện khó 

Từ khi anh ra đi 

Có phải anh nán lại 

Dẫn dắt em? Diệu kỳ! 

  

Ý Nga, 14.12.2022 

 

Suôn: suôn sẻ, trôi chảy 

 
 



- 16 - 

 

  

 

 
SẮC XUÂN 

Thơ, nhạc, hòa âm, trình bày, tranh ảnh & youtube:  
Á Nghi, A.C.La., NGUYỄN THÀNH TÀI, NGỌC DUNG, TRẦN ĐÌNH THỤC, Ý NGUYỆN, 

HỒNG ÂN, TV, PHAN THẾ VINH 

https://youtu.be/aFIVlPSV_V4 

https://www.youtube.com/watch?v=aFIVlPSV_V4 

 

ĐỒNG HƯƠNG? 

  
Đồng hương có ngọt đường hông* 

Mà theo tán tỉnh lạ lùng, thưa ông? 

Tôi đang lạnh cóng chờ… chồng 

Xin đừng tơ tưởng viễn vông tội chàng. 
 

Chúng tôi không có thời gian 

Võ đường đang đợi chàng nàng thi đai 
Trễ giờ, nên phải chạy ngay 

Ông đừng đứng cạnh, người ngoài dèm pha. 
 

Á Nghi, 17.12.2022 
  

Nói lái: Đồng hương/đường hông 

  

http://a.c.la/
https://youtu.be/aFIVlPSV_V4
https://www.youtube.com/watch?v=aFIVlPSV_V4
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KHÔNG THÀNH! 

  

Mơ màng luyến ái, bỏ hình 

Đáng đời kẻ bắt bóng: tình bỏ đi! 

Tướng không chịu? Xuống… binh nhì! 

Lão rồi còn muốn được… nhi đồng hoài? 

  

Người yêu làm rõ ngô khoai 

Nhi đồng dại gái: trắng tay, mất nàng 

Lắm bông đỏ, phụ Hoa Vàng 

Không thành ở chỗ họ hàng sở khanh! 

  

Á Nghi, 17.12.2022 

 

CHỌN ÁO 
  

Em buồn, chọn áo… tím than 

Quần “jean” bó sát, hỏi han đôi giày 

Đi cho đêm hóa ra… ngày 

Sao trăng soi bóng… người, đầy những sao? 

 
Sao nào cũng có… anh vào? 

Thì về thay áo… hồng hào, ngủ thôi! 
  

Á Nghi, 5.9.2008 

 
NHỚ EM KHÔNG? 

  
-Nhớ chứ sao không! 

  
Em hỏi thế mà lòng nghe dào dạt 

Em nhớ anh, hoa ngào ngạt hương thơm 

Cây khô cằn, căng nhựa sống, nụ đơm 

Và nhớ mãi từng bước chân kỷ niệm. 
  

Á Nghi, 1.9.2008. 
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ĐỦ 

 

-Anh muốn gởi em cả đất trời 
Mưa hồng, nắng ấm, gió reo vui 

Có anh trong đó, và em nữa 
Mình mãi thương nhau, mặc mọi người… 

 
-Đêm rừng gió lạnh, sưởi tình anh 

Vẫn ấm dù sương ẩm ướt quanh 

Em giữ nụ hôn thay đốm lửa 

Cuộn tròn giấc ngủ. Đủ yên bình! 
  

Á Nghi và Anh, 2.6.2008. 
 
 

BIỂN BUỒN 

  
-Sao trêu em mãi chẳng cười? 

 

-Sao không hỏi… Á Nghi, thời biết ngay! 
Ghét người em mới quắt quay 

Thương người chi, để nước lay biển buồn. 
  

Á Nghi, 5.9.2008 
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… …  

Thơ, nhạc, hòa âm, trình bày, tranh ảnh & youtube: 

Ý NGA, Ý NGUYỆN, HỒNG ÂN, TV, XUÂN HÒA, VI VI-CÁT ĐƠN SA, VŨ HỒNG 
CHƯƠNG, VÂN KHANH, THẲNG TIẾN XI, NGUYỄN HỮU NHẬT, TV, 

Internet 

https://youtu.be/0wqQe2RGJFM 

 
 

CAO CHÂN CHẠY 

  

Chạy sao “chân thấp chân cao”, 

Là bay, chạy, nhảy thế nào hở anh? 

Chân cao nếu chạy rất nhanh, 

Bao người chân… thấp chắc đành… bò quanh? 

  

Ý Nga, 21-9-2013. 
 

https://youtu.be/0wqQe2RGJFM
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MÈO ĐỎ? 

 

Những con Mèo Đỏ ưỡn ẹo 

Phá bể biết bao Nồi Niêu 

Bất kể Mèo tròn hay méo 

Năm Mão nên… đuổi hết Mèo! 

● 

Dồn sức giúp dân, đồng đội 

Tuổi đà trổ lắm đồi mồi 

Vợ nhà rình trong bóng tối 

Ông ở ngoài sáng lôi thôi? 

 

Khỏi lo giãy giụa, hấp hối? 

Thì theo con chuột* trong nhà 

Chu du khắp cả thế giới 

Học hỏi bao nhiêu tinh hoa! 

 

Ý Nga, 23.12.2022 

 

*Con chuột (mouse) của máy computer 
 

 

QUÝ MẾN HƠN RUỘT RÀ! 
  

Người dưng mà gắn bó 

Tình nghĩa thật thâm sâu 

Ngày nào cũng thăm hỏi: 

“Vết thương đi về đâu?” 

  

-Dạ: nửa kia bầm tím, 

Nửa ni vẫn hồng hào 

Tập đánh máy năm ngón 

Vần thơ kính thương trao: 

● 

  

Những lúc gặp hoạn nạn 

Được bạn hữu hỏi thăm 

Lời an ủi kề cận 

Ngọt ngào hơn hoa thơm! 
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Mừng em còn may mắn 

Có Chị mỗi thứ Năm* 

(Ngày chồng em trầm lặng 

Âm thầm chọn cõi âm). 

  

Không chi bằng tình cảm 

Chân thành dành cho nhau 

Bị thương cánh tay trái, 

Tay phải đưa thơ vào: 

● 

Tri ân chị: Phongnhã, 

Diễm Buồn với Xuân Hòa 

Cùng bao văn, thi hữu 

Quý mến hơn ruột rà. 

  

Cám ơn bao bằng hữu 

Đã san sẻ nỗi niềm! 

Một tay, vẫn bơi tiếp 

Biển Đau làm sao chìm? 

  

Ý Nga, 23.12.2022 
  

*Từ ngày tang chồng 18.9.2021 đến nay: 

mỗi thứ Năm hàng tuần 

trưởng Phong nhã đều nhớ an ủi Ý Nga. Thật là cảm động vô vàn! 
 

BỒ ĐỀ DẠ, BỒ ĐÀ DẠ* 

  

Thầy dạy cách đọc chú 

Toàn mật ngữ không thôi. 

Nhanh như diều gặp gió: 

“Ba la mật đa thời”* 

  

Thầy dạy cách gõ mõ, 

Rồi chỉ cách tụng kinh 

Em học đâu quên đó 

Nào riêng chỉ một mình! 

● 

 

 

  

Nửa đêm vừa quy y 

Lãnh thọ năm giới cấm* 
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Giới nào cũng… khả thi, 

Giới nào cũng… thuận nhỉ: 

  

“Quy y tròn một niệm 

Dứt sạch nghiệp ba kỳ…”* 

Đường chánh đạo kiều diễm 

Phải lên đường mà đi! 

  

Ý Nga, 6.6.2009 

 

*Chú ĐẠI BI 

*Ba Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh 

*Không: nói dối, sát sinh, trộm cướp, rượu chè, tà dâm 

*Tán thán Phật 

  
 

ẤM GÌ BẰNG HƠI ẤM QUÊ HƯƠNG! 

  
Nắng Quê nóng, sưởi người xa vạn dặm. 

Tuần vừa rồi nơi tôi ở lạnh căm 

Xuống bốn mươi Celcius độ âm* 

Co chẳng ấm bằng Lửa Ngầm nhen nhúm* 

  
Ý Nga, 18-12-2013. 

  
*Tục ngữ: “Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm” 

*-40 độ Celcius = -40 độ Fahrenheit) 

 
CHÚC TẾT ANH 

  
Đón xuân, Mồng Một chúc anh 

Không vơi lý tưởng đấu tranh giúp đời. 
* 

Mồng Hai, xin chúc, anh ơi! 
Chia cay đắng, sẻ ngọt bùi với nhau. 

* 

Mồng Ba, sức khỏe dồi dào 

Thơ văn thanh thản tìm vào văn chương. 
  

Ý Nga, 19.2.2007 
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XẢ THỜI VUI 

  
Cái TA quá lớn của người 

Chẳng gì khá cả, dù đời khá hơn 

Vô chùa mang theo giỗi hờn 

Phật cười độ lượng, vẫn còn chưa vui? 

  
Ý Nga, 18-11-2013. 

 

 

… … 

Thơ, nhạc, hòa âm, trình bày, tranh ảnh & youtube: 

Ý NGA, XUÂN HÒA, CÁT ĐƠN SA, TLT, NGUYỄN THÀNH TÀI, Internet 

https://youtu.be/ttjr0dyeYrc 

 

 

https://youtu.be/ttjr0dyeYrc
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NHỮNG DẤU CHẤM THAN! 

  
Trích tuyển tập đã xuất bản: THƯƠNG THỜI QUÁ THƯƠNG 

 
Em đi, đi mãi chưa về. 

Người về cố quốc, môi trề bảo: Đi! 
  

Đi! Về! Vô tận hỉ, bi 
Về? Đi? Lạy Chúa, thầm thì Nam Mô 

A Di Đà Phật niệm vô 

Ơn Trên cứu độ cõi Vô Thường này! 

 
Mấy lần chạy giặc bi ai; 

Lần này bệnh mãi, biết mai được về? 

Thiền hành, tâm vượt cõi mê 

Trăng lên trăng khuyết, trắng bề tuyết hoa 

Tuyết nhiều lắm, Canada 

Tuyết chuyên chở nhớ Nắng Nhà Việt Nam! 

 
Người “về” quày quả bước… ra, 

Người đi thong thả: “Thi ca tân kỳ” 

Cho nên mình phải làm chi, 
Ở mô? Răng hỉ? Dòng thi hỏi người? 

  
Rình rang: “Nhé! Nhỉ! Thế! Chơi!”* 

Đảng-Canh-Lăng-Bác vẫn cười ha ha 

Ai thương dân, khóc thật thà? 

Em thương! Em chẳng chịu là… dân hư! 
 
 

Dân hư sung sướng bây chừ 

Gương xưa sử sáng anh thư, thêm buồn! 
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Bắc, Trung, Nam lệ lệ tuôn 

Gương sau con cháu tìm nguồn vượt biên 

“Ma cô, đĩ điếm, chuyên viên!”* 

Đảng ngồi Đảng bán, ôm… tiền ăn chơi. 
  

Người đi ôm… hận một đời 
Người về có thấy Đảng lời lỗ chưa? 

Bán Sông, bán Núi bảo: “Thừa!” 
Bán dân, bán trẻ, có… vừa nhục không? 

 
Núi Sông! Sông Núi! Núi Sông! 

Âm thanh nhắc nhở Chuyện Chung lăn vào 

Lăn vào, chớ để Cộng… vào 

Mai sau “đỏ choét” lại… trào máu oan* 

  
Ý Nga, 24.12.2007 

  
*Lời đầu môi chót lưỡi của Đảng dụ dỗ “Khúc Ruột Ngàn Dặm” 

*Cũng là lời… Đảng 
*Tức hộc máu. 

 

XUÂN VẪN CHƯA VỀ 

  
Bài thơ mười năm trước 

Cũng như mười năm sau 

Xa Quê Nhà triệu bước 

Thương nhớ mãi! Ôi chao! 
  

Ngày Xuân không thấy Tết 
Tết về thiếu Hoa Xuân 

Ra đi là Xuân hết 
Mỗi Tết mỗi… thương dân! 

  
Ý Nga, 21.12.2007. 
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EM À! XUÂN ĐÂU? 

  
Anh là giọt nước đầu tiên 

Cho em cơn khát vượt biên năm nào 

Ngon như vỏ trái ngọt ngào* 

Cho quên cơn đói thều thào trối trăng. 
  

Anh từng mềm mại Chiếc Khăn 

Ủ em ấm áp trong đêm tấp bờ 

Anh như ánh lửa ấm hơ 

Giữa đêm biển Thái ngồi chờ từ tâm. 
  

Thơm như muỗng cháo nóng, nhâm* 

Cứu em thoát chết nơi hầm ghe thô 

Anh nhường em vỏ chuối khô 

Để em đỡ dạ, còn mơ ngày về. 
  

Cùng em tát nước tràn ghe, 
Tưới em nước biển, lau nhòe mắt lem 

Anh là một nửa của em 

Làm sao quên được? Thuyền đêm hãi hùng! 

 
Xuân chia khổ, Tết ngại ngùng 

Mấy mươi năm đã, mình cùng nhau đi 
Đừng lo nghĩ chuyện phân kỳ 

Mai, Xuân Đất Mẹ lo gì chẳng vui. 
  

Anh à! Anh hỡi! Anh ơi! 
Thương em, xin suốt một đời yêu dân 

Quê hương nhớ giữ đủ phần 

Đất đai nhỏ bé, chớ phân chia người 
  

Ý Nga, 25.12.2007 

  
*Võ dưa hấu 

**Nhâm: được ăn trong lúc gần bất tỉnh. 
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SAO EM KHÔNG DẠ? 

  
Trích tuyển tập đã xuất bản: GIA VỊ TÌNH YÊU 

 

Em thơm mùi con gái 
Ngan ngát hương ngọc lan 

Đôi Môi Trăng nồng nàn 

Nụ cười duyên, duyên lạ. 
  

Em như hoa vừa hái 
Như trái chín, màu xinh 

Đôi mắt huyền lung linh 

Tròn xoe, mi cong quá! 
  

Em cao sang quý phái 
Bước uyển chuyển như mây, 

Đôi má hồng hây hây 

Dừng bên anh, em nhá! 
  

Em! Người anh sùng bái 
Thần tượng của lòng anh 

Vẽ nét Tuyệt Tình Tranh 

Đem vào tim, anh… khóa. 
  

Em ngọt Men Tình Ái 
Rượu Yêu chất ngất say 

Như cỗ trăng Mẹ bày 

Ánh nguyệt tàn, chưa… phá. 
  

Em! Môi nho căng trái, 
Bàn tay như búp măng 

Cho anh nắm được chăng? 

Đừng cười anh, đừng phá! 

 
Em! Tấm lòng khí khái 

-Chỉ yêu… Việt Nam thôi 
Chưa về, chưa sóng đôi 

Nên anh hoài vất vả. 
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Em nhắc chi nhắc mãi? 

Cứ hỏi hoài Đường Về, 
Đòi rước dâu đường đê, 
Tận vùng quê thôn dã. 

  
Em nhắc hoài Chuyện Phải 

Đòi nhẫn cưới Tự Do 

Đường Rước Dâu cam go 

Làm sao nên Vàng-Đá? 

  
Em! Sao em không dạ? 

  
Ý Nga, Giáng Sinh 2007 

 

 

CHÚC TẾT 

  
Đầu năm chúc Tết anh nè 

Chúc anh vui, khoẻ, Lối Về chớ lơi 
  

Mồng Hai em chúc anh vui 
Chia cùng em nhé ngọt, bùi, khổ đau. 

  
Mồng Ba sức khỏe dồi dào 

Thơ văn thanh thản tìm vào văn chương. 
  

Ý Nga, 19.2.2007 
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  ANH CÓ THẬT LÒNG? 

  

Ngất ngây buổi sáng, lạ lùng 

Buổi chiều rạng rỡ, thẹn thùng mấy ngăn? 

Trái tim gợn sóng lăn tăn 

Thật hay chi lạ! Chẳng gần sao thương? 

  

Xun xoe khoe sắc thơm hương 

Đóa Hồng Vàng thắm nở tường nhà em 

Chắt chiu chăm sóc êm đềm 

Vui tươi hớn hở, kìa xem hoa cười. 

  

Hỏi.. em rồi lại hỏi… Người 

Có yêu chân thật cả đời hay không? 

  

Á Nghi*25.2.2008. 
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ANH DỄ THƯƠNG 

 

Cảm tác nhân nghe nhạc hay của Ý: 

-Đừng tiếc một câu nói yêu thương, dù là tình yêu đó chỉ cất giữ trong lòng 

-Nếu vì những ràng buộc mà mình không được phép có một tình yêu thực sự 

cho riêng mình, khi nó đến, (dù là giấu kín) thì thật vô lý quá! 

-Con người ai cũng cần có một tình yêu chân thật dù là tình tuyệt vọng. 

 

Em ngồi tư lự đã lâu 

Dòng thơ muốn viết đem trao cho người 

Trái Yêu, Anh hái Cây Đời 

Trao em một sáng: “Ngọt lời tim anh!” 

* 

Vòi sen mát những Giọt Tình 

Đứng yên em giữ cho mình… hồi sinh 

Con tim đập nhịp thông minh 

Yêu thương! Ngộ nghĩnh? Lặng thinh, mỉm cười. 

  

Lâu rồi lệ mới nhớ… môi, 

Lệ Vui tỉnh thức, lệ rơi đây nè! 

* 

-Nhận không? Hãy nói anh nghe? 

Em run run… đáp, ngọt Chè Hồng Hoa: 

-Nhận! Vui! Nước mát nhạt nhòa: 
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-Anh ơi nóng quá! Sưởi nhà tắt nha! 

* 

Rồi em ngắm ảnh Người Ta 

Cái môi dễ ghét, lời ca hào hùng 

Thương anh, thương Lý Tưởng Chung 

“Yêu em?” Em hỏi: -Lạ lùng! Yêu chi? 

  

Anh à! Anh hãy nói đi? 

Nếu yêu, bất khả phân ly có tường? 

Anh à! Sao quá Dễ Thương? 

Tay em lạnh toát, mặt dường nóng hơn! 

* 

Em ru giấc ngủ chập chờn 

Con tim loạn nhịp giỗi hờn hoài thôi 

Bắt đền Anh đó! Mặt Trời! 

Tiểu thư kiêu ngạo nghe rồi: “Yêu thương!” 

  

Em đem giấu kín Hồng Hương 

Ướp thơ tình sử thơm Vườn Hữu Duyên. 

  

Á Nghi, 11.2.2008 
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VẪN CÒN THIẾU 

  

Anh chê cô bé làm thơ 

Thời xuân xanh bỏ ơ hờ sau lưng 

Thơ thương nhớ, quá chừng chừng 

Thơ yêu lại thiếu lát gừng đã… cay. 

  

Á Nghi, 20.12.2007. 
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Á Nghi 

 

 

CHỊ ƠI! 

  

Lỡ làng chị đã có chồng 

Lửng lơ anh đã con bồng, con đi 

Gặp nhau, lơ lửng làm chi, 

Hai người hai ngả, tham gì nợ duyên? 

  

Á Nghi, 11.1.2008 
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Thơ, nhạc, hòa âm, trình bày, tranh ảnh & youtube: 

Á NGHI, Ý NGUYỆN, HỒNG ÂN, NGUYỄN THÀNH TÀI, NGUYỄN 

TED, Pexels, TRẦN ĐÌNH THỤC, TV, PHAN THẾ VINH & internet 

https://youtu.be/uXYCCgMpcP4 

 

 

 

https://youtu.be/uXYCCgMpcP4
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LẠI CHỜ CỬA 

Một mình, rồi cũng một mình 

Cô đơn, lủi thủi tội tình thân em. 

 

Tựa vai, cửa sổ vén rèm 

Nhìn người qua lại càng thêm tủi hờn 

Tuyết chiều càng trắng sắc hơn 

Gió đêm lay ngọn thông vờn, càng… trông! 

  

Á Nghi, 10.12.2007 
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LÒNG MẸ VẪN THƯƠNG 

* 

Trích tuyển tập đã xuất bản: GIỮ GIÙM EM 

 
Cánh bướm khoe màu lắm sắc xinh 

Em khoe áo Tết chứa ân tình 

Má may, gửi gấm niềm thương cảm. 
Giọt nắng thềm nhà chợt… lung linh. 

  
Ý Nga, 27.3.2010. 

  
  
 

 
 

Thơ, nhạc, hòa âm, tranh ảnh, youtube, trình bày: Ý Nga, Ý Nguyện, Hồng Ân, 

TV, Trần Đình Thục, Bảo Trâm, Internet 

https://youtu.be/H2OkokXHNKg 

 

https://youtu.be/H2OkokXHNKg
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AI ĐÒI? 

* 
Tưởng nhớ hai em: N & T 

Thương tặng các em: D, H, N, Đ, M & các Bạn từng cùng gánh gạo đi xay nhờ cối đá của dì 
Năm bán bánh bèo. 

 
Oằn vai gánh gạo đi xay 

Thương cho cối đá vào tay cô nàng 

Mười lăm tuổi, sức làng nhàng 

Nhón chân cả buổi mới mang bột về. 
  

Lặt tôm, xắt thịt nhiêu khê 

Đàn em đông đúc ngồi kề chờ ăn 

Rửa rau, giã nghệ lăng xăng 

Khuấy sao cho đủ vàng, tăng thơm nồng. 
  

Nghệ nhà Má tự tay trồng 

Bánh ra thơm phức, chia đồng, dĩa trao 
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Bên tô mắm ớt ngọt ngào 

Đỏ, xanh, vàng…. sắc. Ôi chao đã thèm! 
  

Mâm to, bánh đủ bảy em 

Chị Hai mệt lả, nóng rêm má hồng 

Đêm về nhức mỏi tây, đông 

Vậy mà mưa gió lại… mong bánh xèo! 
  

Cải xanh ai gánh là theo 

Lựa non những bẹ Tý, Tèo* chẳng chê 

Xèo… xèo… góc bếp trổ “nghề” 

(Sau khi chẻ củi đủ… mê bếp nghèo) 

Trời mưa tụi nhỏ kỳ kèo 

Chị thương nghe… những tiếng reo, đành chìu! 
* 

Bây giờ xứ lạnh buồn thiu 

Bánh xèo ai hỏi, bún riu ai đòi? 

  
Ý Nga, 28.2.2019 

  
*Tý, Tèo: các em 

*Chìu: hay chiều (chuộng) 
 

EM ƠI! MẸ ĐI TÌM… BA RỒI! 

  
Anh mất Mẹ, mùa đông buồn áo não 

Giọt lệ nào diễn tả hết lòng đau? 

Nghĩa ân sâu… ngân nốt nhạc nghẹn ngào 

Anh mất Mẹ! Từ nay xa vĩnh viễn! 
  

Mới thăm viếng, còn nghe lời trìu mến 

Lời mắng yêu còn thơm tựa hương hoa 

Mà giờ đây Thân Mẫu về trời xa 

Thế là hết! Mẹ tìm… Ba, thong thả. 
  

Đường Sinh-Tử, lẽ huyền vi sự sống 

Em này em! Có ai cưỡng được không? 

Em này em! Tiễn Mẹ, nghe mềm lòng 

Chiều gió lộng, hướng nào anh thưa gửi? 

  
Ý Nga, 6.1.2010. 
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MẸ ĐI CHÂN ĐẤT 
* 

Trích tuyển tập đã xuất bản HƯỚNG LÒNG QUÊ MẸ 

 
Chân không Mẹ gánh, Mẹ gồng 

Nuôi đàn con nhỏ thay chồng, áo cơm 

Tay thô Mẹ ẳm, Mẹ ôm 

Bụi đường nắng đổ, ốm nhom dáng hiền. 
  

Ý Nga, 14.8.2008. 
 

CHƯA BAO GIỜ 

  
Roi mây Mẹ nhịp trong… không 

Thân con chẳng đánh cho phồng tội hư 

Từ ngày khôn lớn tới chừ 

Da con chưa một lần nhừ đòn mây. 
  

Vậy mà nước mắt… đắng cay 

Ướt tim con mãi đến ngày hôm nay 

Con khoe anh ấy thế này: 
-Mẹ thuơng em lắm! Anh hay chăng nào! 

  
Ý Nga, 14.8.2008 

 

TRĂM NĂM MẬT VẪN VÀNG ƯƠM 

 

Thơ, nhạc, hòa âm, trình bày, tranh ảnh & youtube: 
Á Nghi, CVN, Mynh Hương, Xuân Hòa, Ý Nguyện, Hồng Ân, TV 

https://youtu.be/OMOFROVu694 

* 

Vườn, trăng màu mật vàng ươm 

Như đêm mới cưới, môi thơm anh tìm 

Nhớ hoài nhịp đập trái tim 

Những hồi hộp mấy cũng chìm ánh trăng. 
  

Rượu chung chén chén cùng dâng 

Gừng cay muối mặn, sẻ san dịu dàng 

Vàng tươm giọt mật chị Hằng 

https://youtu.be/OMOFROVu694
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Tô màu bánh cưới đãi đằng trăng, sao. 
  

Bao năm mật vẫn ngọt ngào 

Thương nhau mãi nhé, trăng vào tình ta. 
Trăng soi anh, mượt… mượt… mà 

Trăng soi em, cũng lụa là như anh. 
  

Vườn Trăng màu mật thanh thanh 

Soi nhau một bóng, trăng thành trăm năm. 
 
 

Á Nghi, 6-5-2012  
 

CÓ NHAU ẤM CẢ ĐẤT TRỜI 

  

Sưởi nhau thân nhiệt tỏa mau 

Thảo nào họ bảo thương nhau lửa nhiều 

Ngoài sân tuyết trắng buổi chiều 

Trong này lò sưởi đủ điều… hư hao: 

  

Khi thì… tỏa nhiệt quá cao, 

Lúc thì… ấm cúng với bao Củi Lời 

Nên em thương anh một đời 

Cho đôi mình đốt mãi thôi Củi Tình. 

  

Á Nghi, 28.12.2009. 
 

  

CUỐI NĂM RỒI, ƯỚC GÌ ĐÌ? 

  
Ước chàng đừng trách móc ta 

Để ta cứ sống bên Hoa Thơ hoài, 
Người Ta cứ xếp hàng dài 

Để ta cười mỉm mỗi ngày ra, vô. 
  

Á Nghi, 28.12.2009. 
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HOA TÌNH ĐƯỜNG TRĂNG 
  

Nhớ về Sài Gòn một thuở… 

 
Ươm nhau Mạch Nối ấm dần 

Dịu dàng thăm hỏi nhịp nhàng sáng, trưa 

Thư đi lúc lắc, lúc la 

Thư về dài chữ, nở hoa nụ cười. 
  

Nhắc chừng âm Nhớ chơi vơi 
Truyền âm, nhập mật những lời yêu thương 

Mạch nha từng giọt ngào sương 

Nhỏ hoa Tình Ái, ẩm đường Mật Trăng. 
  

Đường xưa trăng mật đã vàng 

Tỏa hương thơm ngát, chàng nàng… Ôi chao! 
Ráp cho Mạch Nối ngọt ngào 

Mai kia, mốt nọ rời nhau chẳng đành. 
  

Á Nghi, 6.3.2010. 
 

 

ÁO TÌNH 

  

Sợi len địa võng thiên la 

Em đan áo ấm sao ra áo tình? 

  

Lưới anh trong một bóng hình 

Mũi lên trong trắng, an bình trăng đêm, 

Xanh tuyền mũi xuống truyền âm 

  

Chữ yêu vọng mãi sóng ngầm trong anh. 

  

Á Nghi, 7.1.2010. 
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ĐƯỜNG TRẦN SÁNH VAI 
  

Nhớ về Sài Gòn một thuở… 

 
Anh ơi Thuyền Tình nghiêng chao 

Mưa, hồng ướt cánh, rạt rào Sóng Yêu 

Rượu về, má ửng thủy triều 

Lửa anh nhen ấm rất nhiều hồn em. 

  

Mùa đông được rút ngắn thêm 

Sầu đi chơi vắng, êm dềm nhịp tim 

Dịu dàng em giữ lặng im, 

Dịu dàng anh nhé! Mình tìm Nụ… Môi. 

  

Bóng khuya hai đứa chung đôi 

Bên nhau chậm bước, lên đồi tìm... Xuân 

Mộng về, mây thổi phù vân 

Cho mình hai đứa đường trần sánh vai. 

  

Á Nghi, 26.2.2008 
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Thơ, nhạc, hòa âm, tranh ảnh, youtube, trình bày: Ý Nga, Ý Nguyện, Hồng 
Ân, TV, Vi Vi, Mynh Hương 

https://youtu.be/nsNGILzy2Ys 

 

 
 
  

https://youtu.be/nsNGILzy2Ys
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QUÀ XUÂN 

  
Em nhuộm vàng hoa tuyết 

Bằng tưởng tượng mùa xuân 

Luật vũ trụ tuần hoàn 

Sao mùa đông, lại… Tết? 

  
Hàng cây nghiêng khoe nắng 

Cũng vàng rực kìa Anh 

Như thủy tinh trên cành 

Khoe kim cương lấp lánh. 

 
Nón Ninja* dày, kín 

Chỉ chừa đôi mắt ra, 
Dày tuyết, ấm… thật thà 

Găng tay len mấy lớp. 
  

Áo quần em quên đếm, 
Chỉ tung tăng vẽ hoa, 

Vẽ thêm một chữ “Nhà” 

Như trẻ con nghịch phá. 

 
Tuyết cao ngang đầu gối 

Em bối rối đón Xuân 

Chúc gì cho nguời thân 

Khi em đầy nhung nhớ? 

  
Gọi ấm ngày Đông Chí 
Dưng không em ước gì 

Được Ba Má lì xì… 

Anh nghe gì không nhỉ? 

  
Anh lì xì em đi: 

Đừng tiền đỏ phong bì, 
Về giữa Huế uy nghi: 

Chỉ một Cờ Vàng rực! 

  
Ý Nga 

  
*Nón Ninja: loại nón len trùm kín từ đầu, mặt, tai đến cổ, chỉ chừa ra đôi mắt như những Ninja Nhật thường đeo. 

Mùa đông ở Canada, khi nhiệt độ xuống khoảng trừ 30 đến trừ 40 độ C, những ai thường đi bộ hay phải đứng chờ xe bus, xe điện 
thường đội để tránh tình trạng bị “phỏng lạnh” đôi tai (frozen) 
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HOA XUÂN 

* 
(Trích tuyển tập thơ văn đã xuất bản: THƯƠNG THỜI QUÁ THƯƠNG) 

 
-Tuyết rơi, rơi mãi không tan, 

Chôn ta lạnh cóng, ai than thở cùng? 

 
-Gặp thời, mới tạo anh hùng 

Tuyết rơi mặc tuyết, Lửa nung đường trường! 
Nửa đời, mình vẫn ly hương 

Cứu dân phải quyết một phương hướng về. 
  

Anh ơi đưa Lửa về quê 
Với Cờ Vàng rực lời thề đã mang 

Xuân này vẫn thắp nén nhang, 
Xuân sau phải hát Khải Hoàn nhé anh! 

  
Đừng đua đòi những ghét ganh, 

Loanh quanh đánh phá tan tành sức… Ta. 
Khuyên anh, em nhắc thật thà 

Bạo quyền giả dối bán Nhà, mua vui. 
  

Mắt tinh đừng cậy “mù đui” 

Sáng Cờ Chính Nghĩa chớ vùi hố sâu 

Văn thơ chiến đấu mỗi câu 

Phải như điểm huyệt vào đầu Cộng nô! 
  

Xuân này hoa giấy, mai khô 

Xuân sau hoa thật điểm tô rực Vàng 

Tuyết rơi mặc tuyết nhé chàng 

Văn thơ viết phải ấm Trang Sử Nhà! 
  

Ý Nga 

WoodRidge 
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CHÁU “BÁC” HÁI LỘC 

  
Vào chùa chỉ để chụp hình 

Quyết không lạy Phật, yêu tinh vô thần 

Õng a, õng ẹo ngắt lan, 
Cúc buồn, sen rũ, gái tân toét cười. 

  
Phường đời hợm hĩnh khoe… tươi 

Chết… tươi tôn giáo đua đòi sắc khoe 

Sân chùa quần nát, xun xoe 

Dẫm hoa, bứt lá, phủ phê nằm, bò. 
  

Thương cho chú tiểu âu lo, 
“Nam mô… đà Phật” ni cô não nề. 

  
Ý Nga, 7.1.2023 
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TẾT VỀ CON NHỚ MÁ LẮM! 

  
Người này: “Khóc một dòng sông”, 

Kẻ kia: “Nhớ khúc sông chồng yêu thương” 

Riêng con nhớ Má: đại dương 

Bao nhiêu biển cả cho tường tâm con? 

  
Ý Nga, 7.1.2023 



- 48 - 

 

 

 
 

 

 

HỌC TRÒ NGOAN 

  
Học trò hiếu, lễ thấy thương 

Sớm hôm thăm viếng thắp hương nhớ thầy: 
“Em ao ước được lấp đầy 

Xóa tan trống vắng quanh đây não nùng”. 
  

Xoa đầu em học trò cưng 

Cô phô giọt lệ vui mừng, trò ngoan 

Khen cha mẹ dạy thành nhân, 
Khen em thành ý ân cần thảo thơm! 

  
Ý Nga, 7.1.2023 
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Thơ, nhạc, hòa âm, trình bày, tranh ảnh & youtube: Ý Nga, Ý Nguyện, Hồng 

Ân, TV, Mynh Hương, Vi Vi-Cát Đơn Sa, Trần Đình Thục, Internet 

https://youtu.be/RkzMQBYwS6c 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/RkzMQBYwS6c
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MẸ BỆNH MÀ CON ĐAU! 

  
Mẹ chìm vào “vô thức” 

Sau cơn bệnh ngặt nghèo 

Từ bán thân bất toại 
Hệ miễn nhiễm uột èo. 

  
Da thịt bị hoại tử 

Lở loét khắp châu thân 

Bác sĩ đà nạo, khoét 
Vẫn loang dần xuống chân. 

 

Con đau lòng đứt ruột 
Ôi! Ruột thịt thân thương! 

Lòng Mẹ như trời biển 

Con chưa kịp tuyên dương! 
  

Ý Nga, 7.1.2023 

 

 

 

 

ĐÂU RA ĐẤY! 

  
Thói quen xưa nay vẫn bướng 

Cẩn thận theo em đến già: 
Ngoại trừ những người tin tưởng 

Em không thích ai đến nhà. 
  

Vậy mà kẻ… “tin” vẫn phản 

Người… “tưởng”: giả dối, điêu ngoa 

Tình đời sao mà ngao ngán! 
Làm sao có thể xuề xòa? 

  
Ý Nga, 7.1.2023 
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yngacalgary 
 

Tue, Jan 10, 9:17 
AM (11 days ago) 

 
 

 

to yngacalgary 

  

 

 

 

 

 

LẤY CHỒNG CÔNG AN 

* 

Chuyện một độc giả ở Trà Vinh. 

 

Giữa đường tôi đã lạc anh 
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Gái quê lên tỉnh loanh quanh tìm chàng  

Không thân nhân, chẳng họ hàng 

Bơ vơ chợ Tết, tảo tần làm thuê. 

 

Ra Giêng tôi sẽ trở về 

Mẹ Cha chăm sóc, cận kề báo ân 

Buồn ai phá nát tuổi xuân 

Đem tôi bỏ phố, biết than ai cùng? 

  

Khoe khoang: “Cán bộ… Thật lòng…!” 

Hại bao trinh nữ ham chồng công an 

Hại tôi lỡ bước chùn chân 

Truân chuyên vất vả vô vàn khổ đau. 

  

Á Nghi, 9.1.2023 
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THƯƠNG 

♫…♫…Thơ, nhạc, hòa âm, trình bày, tranh ảnh & youtube: 

Á NGHI-THẾ VINH, Ý NGUYỆN, HỒNG ÂN, TV, NGUYỄN THÀNH TÀI, CVN 

https://youtu.be/xDzzgCoUp3c 

 

 

 

CÔ PHỤ ĐÓN XUÂN 

  

Thương anh nói chuyện rất duyên 

Như thơ, cứ quyện hồn riêng bồng bềnh 

Nhớ nhung như sóng triều lên 

Mỗi khi nước rút: chênh vênh nhớ chàng! 

  

Á Nghi, 19.1.2023 

https://youtu.be/xDzzgCoUp3c
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BÌNH MINH 

  

Bình minh theo bước chân người 

Nắng ươm vàng rực, da trời sắc thêm 

Gom lời tình tự êm đềm 

Nhờ mây đem áng thơ, em tặng chàng. 

  

Thẩn thơ, nhớ vẫn… xếp hàng 

Mai anh về muộn cho nàng ngẩn ngơ 

Bướm đông còn ngủ thêm giờ 

Hoa xinh chưa thức, bây giờ đợi… anh. 

  

Á Nghi, 14.3.2008. 

 

 

ANH  MÙA ĐÔNG 

* 

Mến tặng anh chị NM-NN 

 

Ta quen nhau mùa Xuân 

Hai Kiêu Sa khó... gần 

Dù cùng chung lý tưởng 

Vẫn chỉ vừa thân... thân. 
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Rồi tự nhiên mùa đông 

Anh lại… thắp Nến Hồng 

Trong giá băng rét buốt 

Sưởi… đất trời mênh mông. 

  

Em khép Trang Phiền Muộn 

Từng viết bao nhiêu năm 

Ươm hoa vừa nảy mầm 

Viết trang tình sử mới. 

  

Á Nghi, 5.3.2008. 
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CHẬM DẦN! 

  

Ngày càng chậm lại tốc độ “treadmills” 

Ai ngờ không anh, sức khỏe sa sút! 

Mùa đông đóng cửa em tập đủ điều 

Lo cho một ngày không nằm thoi thóp? 

  

Á Nghi, 9.1.2023 

 
 

Thu, Jan 12, 1:06 
PM (9 days ago) 

 
 
 

to yngacalgary 
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TÌNH ƠI! AI ĐÃ LÌA XA! 

Thơ, nhạc, hòa âm, trình bày, tranh ảnh & youtube: 

Á Nghi, Ý Nguyện, Hồng Ân, TV, Xuân Hòa 

https://youtu.be/W4pvo5Ke7oQ 
 

 
 
 
 

VÕNG HƯ! 

  
Võng đưa nỗi khổ qua Tây 

Sao còn trở lại bên này dây dưa? 

Em đà mượn võng: sầu đưa 

Đưa qua, đưa lại, sầu chưa trôi bèo. 

 
Không như anh, có lắm điều 

Em chưa kịp nói đã chìu, thương, cho! 
  

Á Nghi, 11.1.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/W4pvo5Ke7oQ
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BIỂN BUỒN! 

  
U sầu, buồn, lo đã gần chạm đáy 

Chưa kham chết đuối, trồi lên em ơi! 
Mệnh lệnh vô hình luôn luôn đưa đẩy 

Em cứ thế mà tiếp tục bơi thôi! 

 
Bao hạnh phúc vợ chồng 

Dưng không mà biến mất 
Không còn vị mặn nồng 

Đời sống thành nhạt nhẽo. 
  

Ai chữa lành vết thương 

Trái tim em tuyết phủ? 

Ai mang vầng thái dương 

Về sưởi ấm cho đủ? 

  
Á Nghi, 11.1.2023 

  
 

 

 

 

BUỒN 

  
Nỗi buồn như núi hồn tôi 

Cả năm chưa thấy niềm vui đến tìm 

Buồn cao… cao mãi nỗi niềm 

Niềm vui ra biển âm thầm theo… anh! 
  

Á Nghi, 11.1.2023 
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HỌC! 

  
Sự ra đi của anh 

Dạy em những bài học: 
Lòng người và cái tình 

Của những kẻ giả dối. 
  

Họ ra điều thí ơn 

Trịch thượng và vênh váo 

Chơi với người kiêu ngạo 

Thà chết trong cô đơn! 
  

Thích giúp ích như mình 

Cũng may còn người tốt, 
Muốn sống phải đấu tranh 

Càng buồn càng rối rắm! 

 

Duyên khởi rồi duyên tận 

Như tình anh và em 

Cái số em lận đận 

Khó mà tìm bạn thân! 
  

Em sống quá thẳng thắn 

Chẳng hợp kẻ quẹo cong 

Song song còn chẳng thể 

Sao ý hợp, tâm đồng? 

  
Á Nghi, 11.1.2023 

 

 

KHI NÀO? 

  
Bàn tay bơi mỏi rồi 

Mà chân vẫn chưa tới 
Anh à… à… anh ơi! 

Bao giờ vượt Biển Khổ? 

  
Á Nghi, 11.1.2023 
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TÌM NGƯỜI 

  
Vì nhau chẳng ngại chuyện chi 

Cuối cùng anh cũng ra đi mất rồi! 
Nhớ anh lúc đứng, khi ngồi… 

Đêm nào lệ cũng bồi hồi luyến thương. 
 

Biết rằng không được vấn vương 

Để anh siêu thoát tìm nương nhẹ nhàng 

Nhưng anh vẫn ghé… khuyên nàng 

Hồn sao thanh thản? Thương Chàng! Chàng ơi! 

 
Núi lên, em cố tìm Người 

Người đà khuất núi tìm thời sao ra? 

Suối ra, lặn xuống đáy, mà 

Người về Chín Suối quá xa! Ai tày? 

  
Luôn luôn nỗi nhớ giăng, bày 

Niềm đau cứ mãi đọa đày nát tim 

Biển sầu bơi tránh chết chìm 

Tay chân quá mỏi biết tìm anh đâu? 

  
Á Nghi, 13.1.2023 
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XUÂN LẠI ĐẾN KÌA ANH! 

  
Giao mùa, ấm lạnh? Nên thơ: 

Chúc nhau ni… nớ… mấy bờ đại dương 

Mỹ, Phi, Úc, Á, Âu phương 

Rong chơi ngắm cảnh dễ thương hữu tình. 
  

Hai ta như bóng với hình 

Núi leo, rừng trốn, phồn vinh giã từ 

Tránh xa chuông réo, còi tu 

Hưởng chung thanh thản nhàn cư xứ người 
Cả ngày chỉ ngắm anh cười 

Đủ thơ lưu lại cho đời vui lây! 

 
Bây giờ anh đó, em đây 

Nhìn lên, trông xuống: Ai hay ai buồn? 

  
Á Nghi, 13.1.2023 

 

 

 

 

 

KHÁT! 

  
Thiếu anh, như người khát 
Bập bềnh giữa đại dương 

Nước bao quanh muôn phương 

Nước nào lấp chỗ khuyết? 

  
Á Nghi, 13.1.2023 
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Thơ, nhạc, hòa âm, trình bày, tranh ảnh & youtube:  
Á Nghi, Ý Nguyện, Hồng Ân, TV, Vi Vi, Phan Thế Vinh, Xuân Hòa, Trần Đình 

Thục 

https://youtu.be/qfDeOUoU4_0 

 

 

 

 
 

https://youtu.be/qfDeOUoU4_0
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SAO MÀ NẮNG HOÀI? 

  
Ơi cô bé, áo dài Xuân trong gió 

Từng đêm về em có nhớ anh không? 

Áo lụa chi mà mềm mại, mềm… lòng? 

Anh ngơ ngẩn ngày đêm lòng mơ tưởng. 
  

Ơi cô bé, mắt nai tròn độ lượng 

Sao gặp nhau, cười chỉ nửa vành môi? 

Còn nửa kia ai đã chiếm hết rồi 
Mà cô bé làm mặt nghiêm đứng đắn? 

  
Anh lẩm nhẩm lời cầu kinh may mắn 

-Xin cho con được hưởng một đặc ân: 
Mưa đi, mưa! Cho nàng phải… dừng chân 

Để con dúi bài thơ tình hy vọng. 
  

Để cô bé sẽ… cùng con mơ mộng 

Ươm mầm vui, tưới nguồn sống yêu thương 

Cây mùa xuân hoa hạnh phúc ngát hương. 
Và thêm sức cho con đừng... quýnh quáng. 

 

Ơi cô bé, ngày nào trời cũng… nắng 

Thơ làm ra, mỗi lần chép, lần sai 
Càng đổi thay chữ nghĩa, thơ càng… dài 

Bao nhiêu chữ, tình đơm hoa kết trái? 

  
Ơi cô-bé-cười-nửa-môi! Thương? Hại? 

  
Ơi cô bé, xin đừng cười thương… hại. 

Anh theo bé, sao theo hoài không thấy? 

Ơi cô bé, sao không dừng chân lại? 

Ơi… cô… bé! 
  

Á Nghi, 19.5.2010 
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NHỮNG CHÀNG BAY BƯỚM 

* 

Chia sẻ cùng những chị em kém may mắn 

* 

Chị hờn hoài anh hóa giận 

Tâm chẳng tĩnh sao thân an? 

Không tĩnh tâm khó tĩnh tọa 

Từ nhạt nhẽo nảy khô khan. 
  

Ngủ cùng chăn nhưng không ấm, 
Ăn cùng mâm mà nào ngon, 

Ở chung nhà lại xa cách 

Chẳng ai đánh cũng đau đòn! 

 
Tình tròn vo đem bóp méo 

Trồng củ ấu khó ra tròn 

Bao lều tranh chẳng hạnh phúc: 
Có nhà lá đòi nhà tôn! 

  
Kẻ chê người: “Chong mắt ngó”, 

Người trách ngược: “Không lắng nghe” 

Ai ép ai làm theo ý 

Không chung thủy nàng nào nghe? 

  
Kẻ vui xuân, người khóc Tết 

Sao yêu thương giữ thuận hòa 

Khi tình phụ đà rõ rệt 
Tiếng đồn thấp cao gần xa… 

  
Á Nghi, 21.1.2020 
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ĐỪNG SỐNG GIẢ DỐI! 
  

Chẳng gì bất hoại đâu em 

Họa chăng thánh thiện lưu… tâm mọi người 
Khiến cho nhân loại nhớ đời 

Chuyền nhau gương sáng rạng ngời trần gian. 
● 

Không thành thật? Cũng sương tan! 
Nắng lên là mất, huênh hoang nỗi gì? 

  
Ý Nga, 12.1.2023 

 

 

 

 

GƯƠNG XẤU 
  

Làm gương xấu cho trẻ 

Vô tư cách, mẹ son 

Bảo sao trẻ vô lễ 

Chẳng dám nhìn mẹ con. 

  

Thấy tiền là nịnh hót 

Dĩ nhiên con cái khinh 

Quyện vào nhau thật ngọt: 

Nhân quả và duyên sinh! 

  

Ý Nga, 12.1.2023 
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VÔ DUYÊN, BẤT THUẬN 
  

Nghịch duyên, tạo chuyện quá phiền 

Bạn luôn gây chiến liên miên với người 

Gây bao tội lỗi khắp nơi 

Xưng chi “Người lớn”? Trẻ cười chê bai! 

  

Ý Nga, 12.1.2023 
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NỤ CƯỜI HƯỚNG ĐẠO 

Tranh A.C.La 

 

 

MẸ NÀO CON NẤY? 

  

Dạy con hành xử xấu xa 

Những bà mẹ Việt lơ là, nhà tan: 

Mánh mung, lừa lọc, dữ dằn, 

Tham lam, “trọng phú, khinh bần”, vô ơn. 

  

Chưa già đã hóa cáo chồn 

Thấy ngay quả báo của con trả về: 

Sa cơ, thất thế, não nề 

Gia đình xua đuổi, thảm thê ăn mày. 

  

Tự hào: “Rất giỏi, quá hay!” 

Kiêu căng, ngạo mạn, bạc bài, điêu ngoa 

Hở hang ra, ắt rõ là 

Dạy con học thói trăng hoa, cợt đùa? 

  

Đãi bôi, giả dối rườm rà 

Họ hàng khinh bỉ, cột nhà chẳng tin 

Con không dạy, nhục tổ tiên 

Cứ làm gương xấu, hiện tiền soi ra! 

  

Ý Nga, 12.1.2023 

http://a.c.la/
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Thơ, nhạc, hòa âm, trình bày, tranh ảnh & youtube: Ý Nga-Thế Vinh, Ý 

Nguyện, Hồng Ân, TV, Vi Vi, Xuân Hòa, Trần Đình Thục 
 

https://youtu.be/lgcW0U8SmJ8 

 

 
 

 

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

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