THƠ
Ý NGA - Á NGHI
TẬP 7 – 74 Bài
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Thơ Mục
1- 40 Năm Kỷ Niệm Ngày Cưới
2- Hương Chi
3- Thành Thật
4- Nhõng Nhẽo
5- Kỷ Niệm Ngày Cưới
6- Gợi Tỉnh
7- Chồng Tôi Cưỡi Ngựa Vu Quy 8- Sáng Sủa?
9- Rồi Sẽ Lạc Loài
10- Thu
11- Long Não
12- Cũng Còn Kịp Chán
13- Nhổ Bỏ Rồi Trồng
14- Trồng Ra Rồi Vứt
15- Khí Hùng Thiêng Đâu?
16- Trăng Thơm
17- Thiên Thu Di Hận
18- Làm Quen
19- Đồng Hương Hổng Hiểu
20- Án Tử
21- Nhà Ai
22- Mừng Mà Không vui
23- Khờ Khạo
24- Đừng
25- Thừng Mềm Trói Chặt
26- Tức Tưởi
27- Chị Khỏe Không?
28- Xin Mẹ Chờ Con
29- Nội Lực
30- Ai Sẽ
31- Nhạc Cho Thơ Hơi Thở
32- Thu Ca
33- Ru Anh
34- Đếm Tuổi
35- Thơ Cỏ
36- Em Ơi À
37- Ai Biểu
38- Vắng
39- Phụ Em
40- Ngây Thơ
41- Mới Thu Mà Tuyết Rơi 42- Lá Lìa Cành, Mẹ Bệnh, ConXa
43- Mẹ Con Cùng Nhớ Quê
44- Đêm Thu
45- Vàng Rơi Em Ơi
46- Thương
47- Hái Hoa Cho Khéo
48- Người Ta Nói
49- Thương Không Dễ-Người Dễ Thương
50- Anh Vẫn Thương
51- Cảnh Trần Gian Sao Nàng Như Trong Tranh?
52- Quả Là Vô Sản
53- Lễ Halloween
54- Đem Lãng Mạn Chia Đều Anh Nhé
55- Mùa Thu Nào, Mùa Thu Nầy
56- Lên Chức
57- Thu Ơi Bao Giờ?
58- Trăng Mật
59- Nụ Yêu
60- Từ Nụ Hôn Cưới
61- Đoan Trang
62- Nầy Em Má Lúm Đồng Tiền
63- Cứ Thiếu
64- Vinh Quang Đại Đồng
65- “Ăn Gì Cũng Chết, Phải Liều Mới Sống”
66- Tằm Được No Dâu
67- Cương Lĩnh Đảng: Rượu Giả, Người Giả, Mất Nước Thật!
68- Đường Thu Độc Hành
69- Hiền
70- Nghi Ngờ
71- Dứt
72- Năn Nỉ Nè
73- Lá Rơi
74- Lao Xao
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HƯƠNG CHI?
*

(Trích tuyển tập ẢO DIỆU)
*

Ngất ngây cuối đất cùng trời
Men chi say lạ, hỏi người tôi thương?
Khắp đường nẻo, ngào ngạt hương
Tỏa hoa Tình Ái bốn phương tụ về!

Á Nghi
26-11-2012
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NHÕNG NHẼO
*

(Trích tuyển tập NŨNG NỊU)
*

Lên núi em tìm dòng sông
Ta không biết lối, lòng vòng lại qua;
Về biển em lại đòi quà
Ta lang thang mãi tìm nhà trộm hoa;
Ra phố, em vòi về nhà
“Nghe anh hát điệu dân ca!”, buổi chiều.
*
Mừng ơi! Cô bé lắm điều
Về rồi, không biết phải… chiều chuộng chi?
Vậy mà vẫn cứ cuồng si
Bởi em công chúa uy nghi ngai vàng.
Tim anh chỉ trụ một nàng
Xin em nhõng nhẽo với chàng này thôi.

Á Nghi
25-11-2012
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BẢO TRÂM trình bày
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GỢI TỈNH
*

(Trích tuyển tập BẮT ĐỀN ANH!)
*

Thứ sáu rồi, nhớ anh không?
Thứ nào cũng nhớ, vời trông tội tình
Dù mưa gió lớn, nắng hanh
Nhớ hoài, hoa lá ghét ganh đây nè!

Á Nghi**
1977
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SÁNG SỦA?
*

Trích tuyển tập LẸ MẸ VIỆT NAM
*

Chiều la, sáng mắng miệng bà
Thêm ông hung dữ, cửa nhà thất kinh
Hai người làm nhục gia đình
Bạn bè ác miệng, xem khinh, bông đùa:
-Phải chăng họ muốn thi đua
Xem ai sáng sủa: sủa, la tối ngày?

Ý Nga
26-11-2014

RỒI SẼ LẠC LOÀI
*

(Trích tuyển tập LỆ MẸ VN)
*

Ai cũng lo cho ngày tận thế
Còn hôm nay bỏ mặc cho ai?
Em nhớ lo cho Ba Má nhé
Ơn ngày xưa đáp nghĩa ngày nay.

Ý Nga
27-6-2010
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LONG NÃO
*

Trích tuyển tập NHỚ LẮM!
*

Em mua long não về nhà
Anh lăng xăng hỏi: -Gửi quà Việt Nam?
Giả ngây ngô, em thì thầm:
-Nhắc anh hương cũ, áo thâm Cha già.

Ý Nga
28.6.2010

CŨNG CÒN KỊP CHÁN
*

(Trích tuyển tập Ý NGA VÀ MÙA THU)
*

Vườn nhà lá đổ rợp sân
Tin Nhà vẫn đảng xoay vần ăn chia*
Chạnh lòng gom lá cuối mùa
Ai người gom đảng đang đùa mệnh dân?
*
Đưa tay đốt lá, bần thần
Hỏi ai đốt đảng, tế Thần Tự Do?

Ý Nga
17.10.2012
*Sau 15 ngày họp kín tại Hà Nội, ngày 15/10/2012, Hội nghị toàn thể “Ban Chấp Hành Trung
Ương” lần thứ 6 đảng Cộng sản Việt Nam đã bế mạc với bài phát biểu của “tổng bí thư” Nguyễn
Phú Trọng TỰ PHÊ VÀ XIN LỖI:
-« Về việc đề nghị xem xét kỷ luật, Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận rất kỹ, cân nhắc toàn
diện các mặt ở thời điểm hiện nay và đi đến quyết định không thi hành kỷ luật đối với tập thể Bộ
Chính trị và một đồng chí trong Bộ Chính trị; và yêu cầu Bộ Chính trị có biện pháp tích cực khắc
phục, sửa chữa khuyết điểm; không để các thế lực thù địch xuyên tạc, chống phá ».
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KHÍ HÙNG THIÊNG ĐÂU?
*

(Trích tuyển tập Ý NGA VÀ MÙA THU)
*

Tháng Mười “ma quỷ” đầy đường*
Quê hương cũng lắm những phường “quỷ ma”
Dân oan: “Bắt hết, không tha!”
“Bộ, Ban” tàn ác điêu ngoa xử: “Hòa!”**
Trẻ yêu đất nước, giữ Nhà
Rận, đồng chí, rệp vừa… già vừa ngu,
Bán Nhà, miệng lưỡi trơn lu:
“Nhắc, cân, toàn diện” trò phù phép chia.
Leng keng đĩa, chén, dao, thìa…
Gặm xương, hút máu dân kìa Bạn ơi!
Chờ chi? Chẳng lẽ lìa đời?
Vùng lên! Chuyền sáng đuốc ngời lửa thiêng!
Chặt tan, bứt phá xích xiềng,
Giặc còn hiện? Khí hùng thiêng vẫn còn!

Ý Nga
26-10-2012
*Ở Mỹ và Canada cuối tháng 10 là lễ Halloween, dân chúng ăn mặc giả ma quỷ để vui chơi
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THIÊN THU DI HẬN
*

(Trích tuyển tập thơ văn QUỐC HẬN)
*

Minh quân trị nước, thương dân
Có đâu độc ác đảng, đoàn dã man,
Có đâu bán cả giang san,
Bắt dân nô lệ lầm than xứ người.
*
Thương dân cất tiếng kêu Trời
Tả tơi đến cả mấy đời lệ rơi!

Ý Nga
21-2-2013

- 16 -

ĐỒNG HƯƠNG HỔNG HIỂU
*

Trích tuyển tập BẮT

ĐỀN EM!

*

Ngã ba, tư, sáu: ngả nào?*
Em về yểu điệu tiếng chào xã giao!
Anh về mắt mở, mày chau
Ra vô nhung nhớ má đào hồng xinh
*
Khuya lơ, khuya lắc một mình
Năm ngăn, bảy nắp chữ tình mộng mơ
Hiền hòa mộc mạc tiểu thơ
Lòng anh sao sóng vỗ bờ yêu thương?
*
Ngã năm, ngã bảy mấy đường?
Dở quê, dở tỉnh một phương ngóng hoài!
Đồng hương, khác… khói lạ thay
Sao xin địa chỉ, một hai cười hoài?

Á Nghi
25-11-2012

-Ngả: nẻo, lối đi phân chia đôi ngả, đường chia ba ngả, đi ngả nào? -- nghiêng, hạ xuống
ngả lưng, ngả mình nằm, ngả mũ chào, ngả nón, ngả nghiêng, ngả ngửa, áo cũ đã ngả
màu, bóng ngả xế tà, ngả ngớn, ngả xiêu.
-Ngã: nơi có nhiều đường rẽ, ngã ba, ngã tư, ngã bảy; truớc ngã ba.
-Nghiệt ngã; bản ngã (ta, tôi), duy ngã, vô ngã;
-Té, đổ lăn xuống, ngã bịnh, ngã bổ chửng, ngã chổng gọng, ngã chúi, ngã gục, ngã lăn,
ngã lộn phèo, ngã nhào, ngã rạp, ngã rạp, ngã sấp, vấp ngã, vật ngã, xô ngã,
-Ngã giá, ngã lòng, ngã lẽ,
-Ngã mặn, ngã ngũ, sa ngã, ngã nuớc, ngã ngửa
-Dấu ngã.
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NHÀ AI
*
Tặng những nàng dâu đau khổ
(Trích tuyển tập SẦU TÌNH)
*

Đi xa nhung nhớ muốn về
Về, nghe ngộp thở tứ bề. Đi đâu?
Gối sầu áp má nàng dâu
Ngước lên mắt ứa, cúi đầu lệ rơi.

Á Nghi
25-11-2012

- 19 -

KHỜ KHẠO
Tặng H
Trích tuyển tập SẦU TÌNH

*

Người là ai, sao mà người tàn nhẫn?
Em thương thân sao lận đận duyên phần
Bán tuổi xuân, mua kiên nhẫn xa, gần
Ngày ẩn nhẫn, đêm thâm quầng đôi mắt.

Á Nghi
25-11-2012
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THỪNG MỀM TRÓI CHẶT
*

Trích tuyển tập LỤC BÁT Ý NGA
*

Dễ thương lục bát ngọt ngào
Dễ thương tục ngữ, ca dao quê mình
Dễ thương! Em viết chữ Tình
Anh thương hay ghét phải trình thưa ngay?
Không thôi em quyết từ nay
Chỉ thơ lục bát; chẳng ai thương chàng
Tay không làm bếp mỡ màng
Lật bao trang sách, mơ màng văn chương.
Dễ thương thì em mới thương
Làm cao dễ ghét? Mật đường chẳng dư!
Đắng cay nếu cần đến ư?
Việt Nam em nhắc, nhuyễn nhừ xót xa.
Thương anh, thương Mẹ, nhớ Cha
Thương nào nên viết thành Hoa Cho Đời?
Ôn bao trang sử sáng ngời,
Thấy bao chuyện lớn bằng trời mà lo
*
Công đâu năn nỉ, thăm dò
Chờ cơm, chờ cửa, điên rồ “nâng khăn”
Sửa anh, “sửa túi”? Khó khăn!
Mày cau, mắt nhíu; tự răn: lợi gì?
Sao anh làm khó em chi?
Đời sống ngắn ngủi biết “đi” khi nào?
Nhắc nhau phải sống thanh cao
Mai “đi” còn để chút nào dễ thương!

Ý Nga
19-2-2011.

- 21 -

- 22 -

CHỊ KHỎE KHÔNG?
*

Nghe chị N. tâm sự
(Trích tuyển tập Ý NGA VÀ MÙA THU)
*

Nghèo đến nỗi rớt mồng tơi em ạ!
Đời tím đen một vách chắn tận cùng
Đường trước mặt là bóng tối mông lung
Ta với bóng quyện trong nhau mờ mịt.

Ý Nga
8-7-2010.
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NỘI LỰC
*

Nghe chị N. tâm sự
(Trích tuyển tập CHÂN NHƯ)
*

Cơn nắng chiều đã dịu
Ai cũng bớt hét rồi
Chỉ còn một mình tôi
Niệm câu kinh màu nhiệm.

Ý Nga
2-6-2009.

----------------------------------------------------------------------------------------
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NHẠC CHO THƠ HƠI THỞ
*
Kính tặng tất cả những Nhạc Sĩ
đã phổ thơ của tác giả với tấm lòng
vô vị lợi rất đáng trân trọng:
LMST, Nguyễn văn Thành, L. Ngọc Châu,
Lã Mộng Thường, Mai Đằng, Miên Hương,
Nguyễn Hữu Tân, Phiêu Bồng, T242.v.v…
*
Thành kính tưởng niệm chú Anh Bằng và Nhạc Sĩ Trần Quan Long
*

Trích tuyển tập TRI ƠN CHIẾN SĨ VNCH
*

Những Nhạc Sĩ truyền âm thanh vào nhạc
Nốt véo von tuyệt diệu của tâm hồn
Đem bình minh tỏa sáng tuổi hoàng hôn
Làm mềm nhũn nỗi cô đơn hờn giỗi.
Kéo gần gũi những xa xôi lạc lối
Thay trực ngôn thổn thức nỗi vui buồn,
Thay nụ hôn Quê thiếu thốn, bồn chồn
Bao đau đớn được thăng hoa nồng ấm.
Là trái cấm nốt Si trầm chầm chậm,
Là thì thầm khi Mi thứ động tâm,
Là uyên thâm trao La trưởng bổng trầm
Thơ dựa dẫm, âm thầm xây tổ ấm.
*
Nốt Thăng, Giáng mang thơ vào biển động
Điệu nhặt, khoan đưa uất ức vỡ oà
Đem nghẹn ngào biến thành khúc Tâm Hoa
Nhạc thịnh nộ tràn bờ từng trang sử.
- 25 -

Và cứ thế, nhạc theo thơ gìn giữ
Hồn Việt Nam, dù ngàn dặm tha phương
Ấp ủ hoài mạch nối với quê hương
Thương quý lắm trường ca dòng hào kiệt!
Hay biết mấy những ngất ngây tâm huyết!
Kia hùng ca Quảng Trị: “cờ ta bay”
Kia Đông Hà, Cam Lộ: “vui hôm nay”
Cùng giữ Lửa, nhạc đó đây trổi dậy.
*
Thơ khắc khoải, nhạc hài hòa mềm mại
Vượt đêm đen ca ngợi ánh mặt trời
Là quả tim, thơ ngóng đợi nụ cười
Chuyền sức sống, nhạc cho thơ hơi thở.
Tô rạng rỡ màu cờ oai vạn thuở,
Thơ ước mơ cho xứ sở tự do,
Dân ấm no, hạnh phúc cùng reo hò,
Thơ chờ nhạc như cờ chờ tung gió.
Trả giá máu, lệ nghẹn ngào bày tỏ
Dân cam go: thơ, nhạc khóc cơ đồ.
Giặc hung nô lồ lộ bóng Tàu ô
Lo Đất Tổ lại tái nô, đồng hóa.
*
Không chi lạ: nhạc, thơ quyến rủ quá!
Ấm áp nhà từng nốt nhạc ngân nga
Trẻ hay già cũng cất tiếng vang ca
Thật vô giá những mượt mà cao cả!

Ý Nga và Anh**
23.10.2016
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RU ANH
*

(Trích tuyển tập ĐƯỜNG VỀ QUÊ HƯƠNG)
*

Ngủ đi Yêu Quý vô cùng
Ngủ ngon với tiếng côn trùng nha Cưng
Cỏ rừng lót lá êm lưng
Suối reo êm ái, không ngừng ru anh.
*
Gió lành, rừng bát ngát quanh
Trăng hơn nửa mảnh để dành ngâm thơ.
Giả vờ tiếng Mẹ: -Ầu… ơ…
Tuổi thơ quay ngược, giả khờ: ngủ ngon!
Mẹ già luôn vẫn đợi con
Dẫu trăng cứ khuyết lại tròn mỏi mong
Ru anh, nhớ Mẹ, hận lòng
Núi rừng xứ lạ, rêu rong nhớ Nhà
*
Ngủ đi Cưng! Ngủ đi mà!

Ý Nga
**21-2-2013
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THƠ CỎ
*

Trích tuyển tập Ý NGA VÀ MÙA THU
*

Dù nắng, dù mưa em vẫn ưa
Cỏ cây hoa lá sống theo mùa
Tứ thời, bát tiết thơ rộn rã
Niềm vui thanh nhã chẳng cần mua.

Ý Nga
2-2-2011

- 29 -

- 30 -

AI BIỂU
*

(Trích tuyển tập AI BIỂU)
*

Phải lòng, anh hỏi: -Có thương?
Lỡ buông chữ “Dạ” lạ thường, vô duyên
Vậy mà rõ lắm uy quyền
Người hiền hóa dữ, cùng thuyền sợ ghê!
Thương Cha, nhớ Mẹ muốn về
Lại e kể lể nọ, tê thêm phiền
Người tỉnh tự nhiên khùng điên
“Dạ” làm chi để triền miên nỗi buồn?

Á Nghi
27-11-2012
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VẮNG
*

Cho Mình Yêu Dấu
(Trích tuyển tập SAO MÀ TỘI NGHIỆP!)
*

Có nhau mình có ngọt ngào
Không nhau, không cả nôn nao đợi chờ
Người khờ khạo, kẻ ngu ngơ
Ơ hờ ánh mắt, lờ đờ đôi tay.
Á Nghi**
26-11-2012
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NGÂY THƠ
*

(Trích tuyển tập AI BIỂU)
*

Ai năn nỉ, ai bị người xí gạt?
Anh làm tàng thì rán chịu cho quen,
Người mau quên trước mật ngọt, đường phèn,
Chè mấy chén cũng mềm lòng nêm nếm?
Em tập đếm bằng trái tim nhạy cảm
Ngắm trăng rằm để tình cảm động tâm
Bao lỗi lầm có áy náy lương tâm?
Em dọ dẫm trong âm thầm chịu đựng!

Á Nghi**
25-11-2012.
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LÁ LÌA CÀNH,
MẸ BỆNH, CON XA
*

Trích tuyển tập Ý NGA & MÙA THU
*

Cỏ xanh lấm tấm lá vàng
Rừng vàng điểm sắc khoe khoang thu về
Lá xanh quyến luyến vuốt ve
Lam lam mưa gió khóc nhè chung quanh.
Thu long lanh, lá mong manh
Rơi rơi tô điểm bức tranh lìa cành
Lá lìa cành, Mẹ hiền lành
Ôm cơn bệnh hoạn dỗ dành con xa.
Thu ơi! Thay lá, xin chừa
Một thôi, đừng rụng! Tôi chưa được về.
Thương Mẹ, con thương nhiều ghê!
Long lanh ngấn lệ, nặng nề tim đau.

Ý Nga
1-10-2013.
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MẸ CON CÙNG NHỚ QUÊ

*

*

(Trích tuyển tập: THƯƠNG QUÁ
*

Thức dậy trễ, mặt trời hơi tề tệ
Thu lạnh tê, ngày ngắn lại rứa tề!
*
Ở bên tê Mẹ nghe kể liền chê:
-Nghe như thể Quảng Nam mùa mưa gió!

Ý Nga
5-11-2014

*Mẹ ở Sài gòn nhớ quê Quảng Nam. Con ở Canada nhớ về Sài Gòn
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VÀNG RƠI EM ƠI!
*

Trích tuyển tập Ý NGA & MÙA THU
*

Vàng rơi sẽ không êm đềm
Dẫu đưa tay đón cũng… mềm cả xương
*
Lá rơi mới có em thương
Nhẹ nhàng vàng ấy về nương cội nguồn.

Ý Nga
15-2-2014.
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Thương!
*
(Trích tuyển tập TIẾNG NƯỚC TÔI)
*

Thương thỏ thẻ trong tai từng tối tối
Thấm trái tim bướng bỉnh lắm lỗi lầm
Đoạn đường đời thật thừa thãi thù, thâm
Em may mắn có anh luôn nhắc nhở!
Á Nghi, 17.10.2019
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HÁI HOA CHO KHÉO
*

(Trích thi tập đã xuất bản 2014: ANH VẪN THƯƠNG)
*

Người ta đi ngủ nhớ anh
Còn anh chưa ngủ, nhớ… cành Hồng mô?
Hay là anh nhớ mấy cô:
Cúc, Lan, Thạch Thảo, Điền Cơ*, Anh Đào?
Bằng Lăng, chua Khế, Chanh, Ngâu
Cơm nhà nhiều thịt; thử rau, hoa… màu?
Cẩm Chướng có khoe sắc lâu
Như em, Ngũ Sắc, giữ màu luôn tươi?

Trái, hoa? Ăn chín, chọn… mười
No, ngon: Sữa, Gạo, Mồng Tơi , Bí, Bầu,
Nho, Lang*, Chuối, Cải, Cà… bùi,
Bưởi, Đào, Bù Ngót, Ổi… mùi thơm dư.
Đừng mơ Phượng Tím, Mù U
Đừng mơ hoa Giẻ, chu du hoa Bần,
Vông Vang, Sim tím, Giấy, Soan,
Em mà nổi đóa: Thị, Lài, Hổ Ngươi!
Lục Bình, bông Sứ… lỡ vui
Hơn em thì khỏi… “đỏ” xui Mồng Gà**
Ngọc Lan, Vạn Thọ, Quỳnh hoa,
Mai, Trang, Thiên Lý mượt mà hồn thơ.
Mimosa, Huệ vàng tơ
Pensée, Điên Điển thăm dò cho khôn
Hướng Dương nhé Bướm, Tigon!
Sói, Hòe, Bìm Bịp… tím đòn Trái Tim.
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Chùm Gửi, Thược Dược im lìm
Mác, Lê*, Súng, Lựu, Uất Kim Hương** nàng:
Nút Áo, Vũ Nữ, Phong… Lan.
Thủy Tiên, Hoàng Hậu mới ngoan Trúc Đào!
Trà, Sen, Dâng Bụt* ngọt ngào
Anh ơi Tý Ngọ! Hoa Cau nở rồi!
Hương cau thơm ngát trầu, vôi
Đã chia hai họ, chứng đôi cho mình!
Á Nghi**
7.8.2008.

*Những chữ viết hoa là tên các loại hoa
*Mác, Lê, “đỏ” = hoa trái Mác, trái Lê = nghĩa bóng: chủ nghĩa Mác-Lê.
*Xui Mồng Gà: bệnh hoạn.
*Lang = Hoa Khoai lang.
*Dâng Bụt = Bông Bụp.
*Uất Kim Hương = Tulip.
*Trúc Đào = Nerium Orleander.
*Hổ Ngươi = Memosa Pudica = Mắc Cỡ = Trinh Nữ.
*Ngâu = Aglasia Odorata.
*Ổi = Psidium Guajava.
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NGƯỜI TA NÓI
*

Trích tuyển tập BIẾM THI & NÓI LÁI
*

“IQ”* anh có, hổng ai kêu
Em chẳng thương anh thì thử khều
Dù đã cai yêu*, dư máu tếu
Lêu bêu, cao nghệu phải lều bều.
-Yêu ai đâu cần phải IQ
Chỉ biết rằng yêu là phải liều
Vừa xa chút xíu là phụng phịu!
Một điểm IQ, ngàn điểm YÊU.

Á Nghi**
6-1-2014

*Nghịch chữ: Yêu cai, cai yêu, ai kêu
*IQ: đọc là [ai kiu] chỉ số thông minh, IQ (Intelligence Quotient)
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ANH VẪN THƯƠNG
*

(Trích thi tập: LỤC BÁT Á NGHI 1)
*

Giọng anh ngòn ngọt cóc* ngâm đường
Chùm ruột xanh, dòn: - Anh vẫn thương!
Xoài tượng ghen ghen vui muối ớt
Nụ hôn say đắm, đào thơm hương.
Trầu cau anh hái* mang sang đây!
Dưa hấu đầu xuân hết… thở dài
Me, táo đôi mình chấm ớt thử
Mạch nha, chuối, vải sẽ… thơm hoài!
Bòn bon, lựu ngọt vẫn thương yêu.
Cam thảo thanh tao mơ đủ điều
Sung, khế hờn em; anh… quýt, tắc
Lê, na, vú sữa ngọt thêm nhiều.
Chôm chôm, măng cụt hôn nàng thơ
Hoa bưởi thơm lừng từng múi giờ
Bom, mận căng lời anh: - Nhơ Nhớ!
Tím sim em… thức trắng, mong chờ.
Bứa, nhãn, thanh trà thêm nhớ ơi!
Môi nho an ủi biết bao lời
Ô mai ai dỗ dành em khóc?
Hờn mát* cho chàng… năn nỉ thôi!
Thơm, dâu, bình bát bỗng sao chua?
Măng cụt, mãng cầu anh… khó ưa
Mít ướt, sầu riêng ai nếm lệ?
Dưa… gan làm… giận, em không chừa!
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Dừa xiêm tươi mát, khép cô đơn
Mía nhạc tình yêu xóa giận hờn
Đu đủ chín vàng, hương xá lỵ
Vườn Tình sai trái vị yêu ngon.
Khen… Đài* cho ngọt sa bu… chê?
Cam trổ, đường êm thêm lối về
Anh giỏi… vỗ về, không… cãi vã
Me chua, me dốt cũng làm huề.
Trái Tình ới à! Cóc, ổi ơi!
Muối ớt, mắm đường cay xé môi
Keo, thị, cherry nàng bối rối
Yêu anh, Trái… Phải nhịp… bồi hồi.
Trái Tình bao chín ngọt vừa hương?

Á Nghi**
18.05.2008.

*Cóc: Một loại trái cây.
*Trái Bứa mọc nhiều ở rừng miền Trung và ở chiến khu “D” miền Nam
(hướng Bắc của tỉnh Biên Hòa, bên kia bờ sông Đồng Nai) . Trái hình bầu
dục, lúc chín vỏ màu vàng; vị ngọt ngọt chua chua, ruột có những tép (múi)
giống như măng cụt.
*Trái Hái, trái Đài, trái Mát thường thấy trong rừng, ăn hột rất ngon.
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Ảnh internet

CẢNH TRẦN GIAN
SAO NÀNG NHƯ TRONG TRANH?
*

(Trích tuyển tập KHUYÊN ANH)
*

-Em cười tươi quá đi nha!
-Tại anh trước mặt đó mà Lính Canh.
-Hằng Nga xuất hiện từ tranh?
Bước ra trêu ghẹo lòng thành của anh?
-Tranh Tình Yêu vốn hiền lành
Nghe chim hót khúc gió lành đón xuân
Tre khoe: cây cỏ xanh dần
Anh khoe lửa ấm ân cần reo vui,
Hương cà phê tỏa thơm mùi
Bước chân không tiến, thụt lùi sao yên?
Sao mà tuyệt quá thiên nhiên!
Người Ta cũng tuyệt! Tất nhiên em cười!
Lính Canh sẽ rất tuyệt vời
Nếu đem được cả thảnh thơi về Nhà
Thời em sẽ mãi bước… ra
Sống bên anh, hưởng thái hòa Việt Nam!
Hè, Xuân, sẽ tiếp Thu lam
Rồi Đông giá rét: chẳng nhàm tình ta.
Bởi mình chỉ quý Nhất Hoa:
Việt Nam! Đất Mẹ hiền hòa trong tim.

Á Nghi
14-5-2013.
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LỄ HALLOWEEN
*

Trích tuyển tập Ý NGA & MÙA THU
*

Mùa này đi đâu cũng thấy toàn quỷ “ma”
Ma trong nhà,
Ma ra ngoài ngỏ,
Ma trên xe,
Ma bỏ vĩa hè.
❉

Cuối tháng Mười từng cánh cửa sẽ được gõ
Kẹo nhớ cho,
Nhớ phát bánh học trò.
❉

Ma giả quê tôi cũng đông như cỏ
Nhưng chúng ăn thật mà chẳng biết no
Ăn hoài qua tham nhũng, ăn mãi qua hối lộ
Chỉ nhường dân cái bánh vẽ thật to.
Không riêng tháng Muời mà tháng nào ma cũng có
Ma cháu noi gương ma thật “bác hồ”
Thi đua, về hùa tàn ác hơn cả ma thật
Bán cả cơ đồ, bán dần cả dân.
Từng đàn lếch thếch xếp hàng
Lôi thôi khuân vác, ngổn ngang mồi màng
Toàn là “quà” bán giang san
Mang dâng phương Bắc, hân hoan khấu đầu
Thương dân tôi sẽ về đâu?
Kêu Trời không thấu, “đêm” thâu đen hoài!

Ý Nga
30-10-2013.
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MÙA THU NÀO,
MÙA THU NÀY.
*
Trích tuyển tập Ý NGA & MÙA THU
*

Thu về thay lá, giăng mây
Cho tơ thơ mộng ươm ngày sắc lam
Cho em thương nhớ Việt Nam
Mơ cơn bão nổi giục tâm dân mình.

Ý Nga**
9-9-2013
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THU ƠI BAO GIỜ?
*

Trích tuyển tập Ý NGA & MÙA THU
*

Tơ trời buông cửa chào thu,
Tơ thu gieo mộng mây mù hồn tôi
Mỗi năm lại mỗi bồi hồi
Người đi đi mãi, nổi trôi xứ người.
❉

Bao giờ đất Việt đổi đời
Để người xa xứ lại rồi hồi cư?

Ý Nga
26-9-2013.
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NỤ YÊU!
*
(Trích tuyển tập Á NGHI VÀ MÙA THU)
*

Nhịp tim em vốn “Slow”
Gặp anh nó hóa thành “Tango” rồi
Ôi chao sao mà bồi hồi!
Thu về sao lại đâm chồi nụ Yêu?
Á Nghi**
1-10-2013
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ĐOAN TRANG
*
Chia sẻ với những phụ nữ Việt phải tha hương xứ người để nuôi đảng.
*
Trích tuyển tập SẦU TÌNH
*

Từ bi, hỷ xả với chàng
Anh quen bắt nạt nên nàng sầu bi
BI, TỪ: hai chữ nhu mì
Mẹ già cứ nhắc, môi thùy mị răng
Nên em cứ phải đoan trang
Dạ, thưa, hỷ, xả: hai hàng lệ rơi.
*
Má à rồi lại Má ơi!
Trang, Đoan con gái xin mời Mẹ xem
Phiền não tăng, thức trắng đêm
Gối chăn ướt sũng, nhão mềm duyên con
Như Mẹ già, con héo hon
Ngọt ngào đi vắng, bồ hòn đắng cay!
Á Nghi
26-11-2012
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CỨ THIẾU
*

(Trích tuyển tập BẮT ĐỀN ANH!)
*

Bầu trời sáng, lắm vì sao
Nàng trăng chỉ một, ngọt ngào lại dư
Thiếu anh, mặt trời say nhừ
Lá hoa ủ rủ, tương tư Ai kìa!
Á Nghi**
26-11-2012

https://www.facebook.com/YNGACANADA
Á Nghi chân thành cám ơn
quý Độc Giả và quý Nhạc Sĩ
đã chia sẻ và khích lệ tinh thần!
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“ĂN GÌ CŨNG CHẾT,
PHẢI LIỀU MỚI SỐNG!”
*

(Trích thi tập: BIẾM THI VÀ NÓI LÁI
*

Trái cây chín mọng, vàng ươm
Bao nhiêu hóa chất tẩm “thơm” thịt thà
Tàu “phù”, Tàu “khựa” ranh ma
Rượu pha thuốc độc, thức hòa trộn phân.
Rau mang thuốc “lạ” bất cần
Cây thời bón đủ thứ toàn… giết nhau!
“Khựa phù”, khù phựa* giặc Tàu
Trông ngon thực phẩm tại sao chẳng lành?
Phở hầm thịt thối: mời anh
Ngon lành ở chỗ: gian manh giết người!
Ăn gì cũng chết Dân tôi!
Phải liều mới sống! Kêu Trời ai lo?

Ý Nga
12-9-2013.

*“Tàu phù, Tàu khựa” > Khựa phù > khù phựa: vừa ngu vừa ác (Nói lái)
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CƯƠNG LĨNH ĐẢNG:
RƯỢU GIẢ, NGƯỜI GIẢ,
MẤT NƯỚC THẬT!
*

(Trích thi tập: DẸP CHO RỒI!),
*

Cảm tác nhân đọc đặc san Mũ Đỏ số 68, trang 243
*

Mai Quế Lộ, Ngũ Gia Bì
Hèn chi đảng ngủ li bì! Kêu ai?
Tửu Bồ Đào, Tửu… “Mao” Đài*
Thảo nào đảng nhậu miệt mài, lăn quay.
Bordeau, Cognac tối ngày
Champagne, Rhum, Whisky… bày thanh niên
Bia triền miên, cả nước ghiền
Hiển nhiên trúng độc tà quyền: Việt, Hoa.
Phan Nguyễn Vinh Nga, 1-9-2013.
*Rượu: Mao, Đào: xin hiểu theo cả 2 nghĩa> Mao Trạch Đông và
đào kép>Bồ Đào tửu, Mao Đài tửu, Bồ Đào Mỹ tửu
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*Calgary năm nay tuyết rơi nhiều vào 2 ngày 29+30.9.2019
(ngày thu phân là 21.9)
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ĐƯỜNG THU ĐỘC HÀNH.
*

Trích tuyển tập Ý NGA & MÙA THU
*

Sáng hối hả đi làm, tìm cái mệt
Đường thênh thang, tâm da diết ngổn ngang
Mang cô đơn thê thiết (vốn bộn bàng)
Không thân thiết xẻ chia bầu tâm huyết.
Không quen biết ai thương dân thắm thiết
Toàn làm tàng những hào nhoáng rình rang,
Toàn rộn ràng những trác táng xênh xang
Say chuếnh choáng trong khoe khoang quờ quạng.
*
Trời ló dạng, nắng vàng đem tươi sáng
Lá thu vàng loang loáng sắc mùa sang
Từng nhịp chân hào sảng chạy lang thang
Tìm đâu nhỉ một bạn vàng tri kỷ?

Ý Nga
28-9-2013.
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NGHI NGỜ
*

(Trích tuyển tập TRÔNG MÒN CON MẮT!)
*

Chữ Ngờ đậm nét tím than
Chữ Nghi ngăn cản lạm bàn ra, vô
Chữ nào cũng cố đuổi xô
Cái tâm phẫn nộ, mơ hồ, ngây ngô.
Sao mà ngộ? Nhiều lý do?
Tại, vì, thì, bởi…vòng vo nghi ngờ
Chữ Yêu cười em dại khờ
Chữ Ngây Thơ xúi giả vờ lửng lơ.
*
Thôi! Em tìm đến chữ… THƠ
Vẫn luôn… chung thủy đợi chờ buông tơ.
Á Nghi**
26-11-2012.
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NĂN NỈ NÈ!
*

(Trích tuyển tập TÌNH TỨ)
*

Hạnh Phúc đến cứ nằm yên đấy nhé!
Chớ ngo ngoe khi đã ghé tìm nhau!
Cứ bắt đầu, đừng chấm dứt ở đâu!
Ôm Yêu Dấu dài lâu bằng nhân hậu!
*
Mi hiền hậu lại thuần lương, hoàn hão
Đêm trăng sao, ngày nắng ráo góp vào
Cùng giúp nhau ghi đậm dấu ngọt ngào
Đừng nhốn nháo! Chớ đi đâu lêu lỏng.

Á Nghi**
26-11-2012
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LAO XAO
*
Thương về Mình yêu dấu, để nhớ những ngày kiểm soát công trường
cho một dự án ở Sardegna, Ý, 1986
(Trích tuyển tập ẢO DIỆU)

*
Đê mê khúc hát hôm nào
Khi mơ hòa mộng ngọt ngào làm sao!
Gió xôn xao, sóng dạt dào
Người và hải đảo đan nhau chữ tình.

Á Nghi**
6.10.2012.

Ý Nga kính chuyển và cám ơn:
thi hữu DUY QUANG &
Ca Nhạc Sĩ NGUYỄN VĂN THÀNH

(Thơ và lời nhạc ở cuối trang, dạng Unicode)
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From: 'Quang Nguyen'
Sent: Sat, Nov 2, 2019 5:38 pm
Subject: Nhạc cuối tuần-Thân mời thưởng thức: Thu rồi anh- Ý Nga- Ca nhạc Sĩ:
Nguyễn Văn Thành trình bày.

Nhạc cuối tuần:
Thân mời: Quý vi hữu- Quý thân hữu và các bạn thưởng thức nhạc
phẩm:
Thu rồi anh - Ý Nga - Ca nhạc Sĩ: Nguyễn Văn Thành trình bày.
Thân quý mến
DQ

(Click on Link Or Picture & Open Full Screen For Better
Quarlity)

Thu roi anh - Y Nga - Ca Nhac Si Nguyen Van Thanh trinh bay
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TRẬN TÀN TA VẪN CHƯA THUA!
(THU RỒI ANH!)
Thơ Ý Nga.
Youtube: Duy Quang
https://www.youtube.com/watch?v=1jTc_4CAXzQ&feature
=youtu.be
Nhạc Dân Chủ Ca
http://www.danchuca.org/128kbps/ThuRoiAnh.mp3 (hispeed)
http://www.danchuca.org/22Kbps/ThuRoiAnh.mp3 (dial-up)
http://www.danchuca.org
*
Kính tặng quý Chị có chồng là những Quân Nhân
QL VNCH đã bị VC giết trong các trại tù từ Nam chí Bắc.
Trích tuyển tập 2: TRI ƠN CHIẾN SĨ VNCH

Thu rồi anh, lá chuyển màu
Có nghe tha thiết ngọt ngào nhớ nhung?
Có nghe một chút lòng chùng?
Theo màu mây xám, ngại ngùng lá reo.
Vàng vàng chờ gió gọi theo
Thu thu nhõng nhẽo tiếng kêu tuyết về
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Thơ thơ phụng phịu khóc nhè
Mưa mưa se lạnh lời thề hồi hương.
Thương là thương! Hỡi Người Thương!
Một đi, đi mãi. Tha phương dặm ngàn
Hành trình em đã gian nan
Xác anh đất Bắc xương tàn tro chưa?
Xa nhau không phút tiễn đưa
Bao nhiêu đau khổ mới vừa Cộng nô?
Mai về đâu, mảnh cơ đồ,
Các Anh gian khổ cam go giữ gìn?
Thu rồi Anh! Nhớ trăm nghìn
Thương Anh chiến đấu, bất tin gian tà
Trận tàn, ta vẫn chưa thua
Rực trang chính nghĩa quốc gia lẫy lừng.
Ý Nga, 3.10.2011.
Tác Giả chuyển đến trong tháng 10/2019
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