THƠ
Ý NGA
Tập 5 [108 Bài]
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Thư Mục
1- Mơ Về Quá Khứ Xa Xăm
2- Nuôi Con Khôn Lớn Héo Hon Mẹ Già
3- Hữu Hạn
4- Phước Lành Niềm Vui
5- Gieo Nhân Chưa Sợ Quả
6- Thanh Niên Giết Thiếu Nhi 7- Vinh Danh Người Lính Cộng Hòa
8- Cộng Nào Cộng Chẳng Bán Sơn Hà? 9- Chiều Buông
10- Tòa Án Nhân Dân
11- Thắng Thua Chính Nghĩa Thắng Gian Tà?
12- Rồi Sẽ Ấp Ám Em Ơi
13- Chống Chúa Vợ Tôi 14- Em À Tích Đức Cho Con
15- Thật Thà 16- Chưa Thành Đồ Cổ
17- Chỉ Toàn Câu Hỏi
18- Minh
19- Bảo Tồn Văn Hóa
20- Trái Tim Mẹ
21- Người Ca Sĩ Lang Thang 22- Sinh Nhật Này Em Tặng Anh Chi?
23- Thương Ơi
24- Từ “Bất” Đến “Bình Phi” 25- Tóc Nàng Vương Sách
26- Đầu Làng Vệt Thơ
27- Mưa Hạ
28- Thèm Thơ Hổng Thèm Anh
29- Sinh Nhật Anh
30- Hoa, Nến Nầy Dâng Tưởng Niệm Anh Linh
31- Dân Cần Vần Ngân
32- Băn Khoăn Trăm Mối
33- Em Ơi Nín Thở Qua Sông
34- Người Vững Vàng Không Đi Với Việt Gian
35- Chìa Tay Bấm Đốt: Rắn Mất Đầu
36- Đuổi Hoài Sao Bệnh Không Đi? 37- Sinh Hoạt Cộng Đồng 38- Nương Đời Ngộ Đạo
39- Có Khó Nhọc Mới Xuôi Dòng, Vượt Thác
40- Trăng Rằm Chàng Sẽ Về
41- Ửng Vàng Sắc Cải Quê Cha
42- Em Là Duy Nhất
43- Bến Yêu
44- Thách Em Nghiêng Nón Cười Duyên 45- Chỉ Mình Mình Hiễu Chỗ Kia, Chỗ Nầy
46- Cho Gởi Lời Thăm
47- Sao Có Thể Điều Không Thể ?
48- Ớn
49- Dân Mình Kiên Nhẫn Nhất Thế Giới?
50- Việt Gian Bất Nhân
51- Thanh Niên Ơi ! Hãy Tự Cứu!
52- Sóng Sau Sô Sóng Trước
53- Cội Gốc Của Phiền Não
54- Đủ Rồi Ai Ơi
55- Tròn Vo Sao Bệnh Quá Chừng
56- Nhắc Nhau Thương Nhạc Quê Nhà
57- Ngộ, Mê, Nhiễm, Tịnh!
58- Chẳng Hờn, Chẳng Trách, Chẳng Sân Si!
59- Lý Giải Ai Cần Giải Lý?
60- Không Thể Là Sao?
61- Hung Dữ Chi Cưng
62- Nhiều Chuyện
63- Tu
64- Người Xưa
65- Cũng Cộng Sản Thôi
66- Trí Tối Sao Soi?
67- Xé Lụa
68- Con “Đại” Gia Bụng “Tiểu” Dạ
69- Chân Trần Còn Đứng Đất Nam
70- Mộng Nương Hương
71- Sao Em Xe Bỏ Thơ Hay?
72- Đắm Nhiễm Tham Dục 73- Bệnh Ơi Mở Lượng Từ Bi
74- Sao Thế?
75- Người Bệnh Nhớ Vườn
76- Hữu Xạ Tự Nhiên Hương
77- Đỏ Son, Ngọt Mật
78- Nụ Hôn Đầu Đời
79- Có Tội, Lội Sông Hết Tội!
80- E Thẹn Màu Tình
81- Thương Anh
82- Rỏ Ra Chân Chính, Ngụy Tà!
83- Nhật và Việt… Cộng
84- Đảng Phá Nát Tuổi Thơ
85- Phin Cà Phê Buồn
86- Em Vẫn Mơ
87- Hành Trình Gian Nan Vì Đất Tổ
88- Cãi Nhau
89- Em Hãy Tránh Xa
90- Dứt Khoát
91- Thương Đóa Hoa Rơi
92- Gọn Bâng
93- Đói Trong Vòng Lẩn Quẩn Của Đảng
94- Kể Chuyện Anh Nghe
95- Hôn Nhân
96- Nhất Đời Nế Được Sống Đôi
97- Trăng Ơi
98- Giây Phút Nồng Ấm
99- Trời Đất Quỷ Thần
100- Xâm Mình Thấy Nghê 101- Dễ Thương Thương Không Dễ
102- Lắc Rồi Chưa Quậy 103- Nũng Nịu 104- Ngóng Về Đất Mẹ 105- Nhanh Nhảu Chịu Thua
106- Ác Quỷ Sao Bì “Cộng Quỹ” 107- Rượu Chưa Khui 108- Bên Thua Cuộc.
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HỮU HẠN
*
Trích tuyển tập CHÂN NHƯ
*

Bàn tay đưa che nắng
Sao che cả bầu trời?
Nếu khéo che mây trắng
Vẫn còn trời xanh trong!
Ý Nga
24.12.2012
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GIEO NHÂN CHƯA SỢ QUẢ
*
Trích tuyển tập CHÂN NHƯ
*

Ăn quỵt mau no, chóng đói
Chưa nói lúc đói ăn… đòn
Ăn thế hỏi làm sao ngon?
Chạy, quỵt: càng chạy càng mỏi!

Ý Nga
11-7-2013.
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THANH NIÊN GIẾT THIẾU NHI
*
Trích tuyển tập TRẦM TƯ MẶC TƯỞNG
*

Viết nhân ngày tưởng niệm 20 trẻ thơ đã
mất mạng trong vụ cuồng sát tại trường tiểu học
SANDY HOOK ở thành phố NEWTOWN, thuộc
tiểu bang CONNECTICUT, MỸ

*

Người lặng lẽ dưới mưa, nhòe mắt lệ
Khóc thảm thê ngày tang lễ nặng nề
Sầu tái tê, Thượng Đế cũng vỗ về:
Chưa tận thế mà tỉ tê ly biệt!*
Mưa da diết, thương oan khiên cay nghiệt
Trẻ hiền từ, trong trắng rất hồn nhiên
Vì “trẻ điên”, mạng xui khiến chẳng yên
Đau thân quyến! Ưu phiền toàn thế giới!

Chết tức tưởi khi tuổi đời còn mới
Tuổi yêu đời, Hoa Nụ Mới, thương ơi!
Cháu hết cười, người nhỏ lệ muôn nơi
Hăm mốt (21) trẻ tới trường, ai học hỏi?*
Súng len lỏi từ trò chơi mời gọi
Trí nhỏ nhoi súng điện tử học đòi:
Bạo hành đâm chồi, Tàn ác đổi ngôi!
Trẻ trăn trối lời để đời: “Suy nghĩ!”
Trên khung ảo, trẻ mắt mờ, quẩn trí
Lợi ích chi những bắn giết hiếu kỳ,
Mà trẻ lầm lỳ, bất khả phân ly,
Ôm “vũ khí hiểm nguy” tanh nồng vị?
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Thanh niên hai mươi đằng đằng sát khí
Thiếu nhi lên bảy, bé tí tội chi?
Mẹ khóc con, bà khóc cháu lụy bi
Cha thầm thì, ông khổ trí! Còn gì?
Một giết mười? Không! Một giết hai mươi!

Ý Nga
21-12-2012
*Tổng cộng số người chết là 28, gồm 20 trẻ em lớp Một (first grade), 6 nhà giáo và 2 mẹ con hung thủ (hung thủ Adam Lanza bắn chết
mẹ Nancy Lanza khi bà còn ngủ
trên giường, nhà bà cách trường học 3km).
*21-12-2012 cũng là ngày có người tin là tận thế.
*Hung thủ là trẻ thứ 21 đã tự sát tại trường học này, sau khi giết 27 người bằng khẩu súng tác chiến, bán tự động AR15 (Adam mang
theo thêm 2 khẩu súng khác nữa là Flock và
Sig Sauer).
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CỘNG NÀO CỘNG
CHẲNG BÁN SAN HÀ?
(Trích tuyển tập CỘNG NÀO CŨNG ĐỎ)
-9-

Liềm búa thi đua gây thảm họa
Cộng Tàu, Cộng Việt, Cộng Cuba!
Già nua, trí trá, điêu ngoa, chúa:
Đem Đúng sửa sai: sai mãi ra!
Phương án? Cộng gian trăm “kế hoạch”:
Bạo tàn, bầu bán thật lưu manh,
“Đại đồng” dân tộc: đói, nghèo, rách,
Xóa trắng thanh bình bằng chiến tranh.
Bất chánh, tinh ranh, lừa phỉnh giỏi
Mù đui ráo trọi: đảng, đoàn viên
Cầm quyền? Vĩnh viễn ưu tiên thói
Giả dối muôn nơi để giữ quyền!
Giặc tiến: lùi dần đất, biển, núi
Người người bần cố khắp nơi nơi
Vui chơi phơi phới lo tư lợi
Cộng ấy Cộng nào, tuổi trẻ ơi?
Ý Nga
22-1-2013
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“TÒA ÁN NHÂN DÂN”
(Trích tuyển tập thơ văn QUỐC HẬN)

Ai cần Tòa Án? Nhân Dân!
Xử phường biển lận, bất nhân, vô thần
Đã vong ân, lại ngu đần
Đảng viên ba lượt, bảy lần Việt gian!
Gian không ngoan, quá bạo tàn!
Bầy đàn thuộc Hán: miễn bàn, chớ nuôi!
Hết thời đảng cuội ngồi chơi,
Lật thôi, tăm tối cả rồi, chờ chi?
Lật nhanh! Vận nước chí nguy!
Kẻo mai thống trị tinh vi: Tàu ngồi.

Ý Nga
20-1-2013
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THẮNG, THUA:
CHÍNH NGHĨA ĐÁNH GIAN TÀ?
(Trích tuyển tập thơ văn QUỐC HẬN)

Phe nào ‘thắng” cuộc phe nao?
Xâm lăng, cưỡng chiếm, Nga, Tàu đứng sau!
❋
Tràn vào Nam: cướp, làm giàu,
Giết người, tắm máu đồng bào miền Nam
Thủ tiêu, đày ải, biệt giam
Buôn người, áp bức, gian tham… Ăn mày
Xin tiền viện trợ liền tay
Lăn quay yến ẩm, vui say bán Nhà.
❋
Thắng, thua đã rõ gần xa
Cộng Hòa xây dựng. Cộng tà phá tan!
Sản sinh toàn những Việt gian
Rủ nhau lụy Hán còn bàn thắng, thua?

Ý Nga
23-1-2013
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CHỒNG CHÚA, VỢ TÔI
*
Thương tặng anh chị NV.
*
(Trích tuyển tập SAO MÀ TỘI NGHIỆP)

Bao câu chị nói đủ rồi
Đừng thêm chi nữa, phí lời lại sai
Chính đề: chồng chúa phân ngai
Phản đề, tán cuội: -Thương hoài vợ tôi!
Thì nhường anh trọn một ngôi
Á phi, hoàng hậu cũng thôi… nô tỳ!

Á Nghi
21.4.2007
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THẬT THÀ
Thơ tình phải ngọt mới bay
Có đâu chua, chát, đắng cay đem bày?
Anh ơi à! Chớ chau mày
Anh mà giận dữ họ hay biết liền!
Cũng đừng nộ khí xung thiên
Kẻo không có một “phóng viên” biết kìa!
Thật thà vốn tính em mà!

Á Nghi
29.7.2013.

CHƯA THÀNH ĐỒ CỔ
(Trích tuyển tập TÌNH ANH CHO EM)

Anh nắm tay em dìu qua con phố
Nghe má hồng đào nóng thẹn trăng sao
Em nắm tay anh, ngập ngừng, bé nhỏ
Đã là vợ chồng vẫn thấy xôn xao.
Á Nghi
24-11-2012.
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BẢO TỒN VĂN HÓA
(Trích tuyển tập LÁ RỤNG VỀ CỘI)

Tiền tài, công sức, tấm lòng
Góp vào Đội Ngũ Tiên Phong Tự Rèn
Để mai dù cái “Cột đèn
Di cư” lận đận bao phen trở về
Cũng thơm Quê Mẹ cận kề
Đăng đăng bổn phận, đê đê* nhân tài.

Ý Nga
13-7-2013.
*Đăng đăng, đê đê: nhiều
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NGƯỜI CA SĨ LANG THANG
(Trích tuyển tập TÌM NIỀM VUI)

Đem sáng tác tô điểm đời, nhân bản,
Em ngây thơ, trong sáng, đẹp, dịu dàng
Lời nhẹ nhàng, chính đáng, lại đoan trang
Ý tươi sáng, em hát vang hào sảng.

Ý Nga
12-7-2013.
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THƯƠNG ƠI!
(Trích tuyển tập NHỚ LẮM!)

Lọt lòng Mẹ, con gần trời, xa đất
Mẹ nuôi con, Mẹ gần đất, xa trời
Bởi thương con, Mẹ tất bật trọn đời!
Con thương Mẹ? Quê mù khơi nhìn lại!

Ý Nga
16-7-2013.
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TÓC NÀNG VƯƠNG SÁCH
(Trích tuyển tập BẮT ĐỀN EM!)
❋

Tóc em rụng, sợi dài vương hương nhớ
Anh vo tròn, ngồ ngộ, muốn làm quen
Rượu nồng men, thơ si thẹn bên đèn
Hình bẽn lẽn. Người có hiền như thế?

Á Nghi
25.11.2012.
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MƯA HẠ
(Trích tuyển tập TÌNH EM CHO ANH)
❋

Buổi chiều mưa giọt nhớ thương
Đêm nay mưa nặng hạt tương tư người
Nỗi hờn chẳng chịu rong chơi
Để em quanh quẩn nhìn trời, buồn ơi!
*
-Tương tư mắt… lệ, môi . . . cười?
Hoá ra tình đã ngọt bùi thế kia?
Á Nghi và Anh**
30.7.1977.
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SINH NHẬT ANH.
(Trích tuyển tập NŨNG NỊU)
❋

Hôm nay sinh nhật anh rồi
Anh đang vui lắm? Có cười ra thơ?
Đi chơi có nhớ người chờ?
Có dành một phút vu vơ nhớ nàng?

Á Nghi
2013

HOA, NẾN NÀY DÂNG
TƯỞNG NIỆM ANH LINH
(Trích tuyển tập CÙNG KHÓC NHÀ TAN)

Cụ chống gậy, run run tấm thân gầy
Tận trời Tây vẫn khóc mãi trời Đông
Thương Núi Sông một cổ lộng hai tròng
Thương nòi giống nhuộm hồng trong cờ máu!
*
Bác lặng lẽ lăn xe cùng con cháu,
Chị mắt nhòe dòng dư lệ ủ ê,
Em vụng về, hoa khệ nệ, rụt rè
Một ngày lễ, thương trăm bề đau xót!

Ý Nga
1-12-2012
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BĂN KHOĂN TRĂM MỐI
*
Các năm có số trùng: 2001 (01.01.01), 2005 (05.05.05), 2009 (09.09.09), 2011 (11.11.11),
2012 (12.12.12).

(Trích tuyển tập CÙNG KHÓC NHÀ TAN)
*

Mười hai, mười hai, mười hai (12-12-12)
Thêm lần có lại? Hỏi ai: bao giờ?
Thương dân chín đợi, mười chờ
Từ ba số một lạ “hươ” * hôm nào (01-01-01)
*
Hết ba, lên sáu thật mau (11-11-11)
Người đi chửa hóa phép màu Việt Nam!
Từ hy vọng năm, năm, năm (05-05-05)
Quê hương vẫn cảnh biệt giam cả Nhà!
*
Dòng thời gian, mũi tên qua
Ai thương dân Việt, San Hà chẳng đau!
Từ ba số chín, Cộng Tàu (09-09-09)
Bán buôn nội tạng Á, Âu: tử tù*
*
Cớ sao Cộng Việt hèn, ngu
Ép dân đem bán kẻ thù: tim, gan?
Để mai Đại Hán vầy đoàn
Moi gan, móc mắt an toàn: dân tôi?

Ý Nga
12-12-2012

*Lạ huơ, lạ hoắc: văn nói của người miền Trung và Nam.
*Năm 2009 Bắc Kinh thừa nhận đã dùng nội tạng của tử tù (mà đa số là những người Tàu
theo Pháp Luân Công bị chúng bắt giam) để cấy ghép cho những đảng viên cao cấp của
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chúng. Sau đó, nhiều hình ảnh và tài liệu khác nối tiếp được đem ra ánh sáng: chúng còn
bán cả nội tạng đi khắp nơi trên thế giới.
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CHÌA TAY BẤM ĐỐT:
RẮN MẤT ĐẦU
(Trích tuyển tập KẺ SĨ KHÁC VIỆT GIAN!)

Dâng sao giải hạn đi đâu?
Kế Đô, Thái Bạch, Kim Lâu chiếu rồi!*
Toàn sao quả tạ mi ơi
Trường đời mắc lưới, hết thời dã man
Bạc vàng gom đã ngút ngàn
Hồn bay phách tán, Việt gian hết đường!
Dân đem bán, Đất chẳng thương
Gạt lường tứ hướng, mười phương chẳng chừa.
A dua Liềm Búa học lừa
Ôm chân Cộng? Cựa sắc chưa, dám đùa?

Ý Nga
28-11-2012.

*Những người tin vào phong thủy cho La Hầu, Thái Bạch (nam), Kế Đô, Thái Âm (nữ) là
các sao xấu
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SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG.
(Trích tuyển tập BIẾM THI & NÓI LÁI 2)

Treo cờ, lúi húi chưng hoa,
Bày tranh, chụp ảnh... toạc da bốn mùa,
Lau trường, lượm rác, quét nhà,
Khiêng bàn, dọn ghế… Nề hà thì ra!
Đừng vào bảnh tõn, nõn nà
Đòi cao chức “Trưởng”, điêu toa, rầy rà.
Thức đêm chửa biết sao khuya?
Ông chờ ngày sáng, lượn là khoe công.
Bà ơi! Hai chữ Cộng Đồng
Đồng Tâm, Cộng Lực, càng đông càng mừng!
Có đâu phản… Lực, lừng khừng
Kẻ hay tính toán, nhắm chừng ra sao?
*
Góp vào, sức mạnh nào hao?
Đẩy ra vênh váo, tầm phào về đâu?
Mi đòi nắm… ấy, nắm… đầu
Cái Đuôi Yêu Dấu yêu cầu mi đi!
Cộng gì bền bĩ? Chỉ huy:
Cộng tay, cộng sức, thích nghi mới… đồng!
Xin đừng nắm Cái Đầu Không!

Ý Nga
13-7-2013, #3596
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CÓ KHÓ NHỌC MỚI
XUÔI DÒNG, VƯỢT THÁC
(Trích tuyển tập EM TẬP VIẾT)

Nhận lời ai khen, khích lệ thật lòng:
Em càng biết rõ đục trong gạn lọc!
Nghe lời ai chê, chỉ trích, lật, thòng…
Em càng học hỏi! Người thôi trách móc.

Ý Nga
18-7-2013 #3617
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ỬNG VÀNG
SẮC CẢI QUÊ CHA.
(Trích tuyển tập THƯƠNG QUÁ!)

Mùa này hoa cải vàng đồng
Anh đưa em ngắm một vòng loanh quanh
Ngắm đi em! Nhớ để dành
Mùa đông lạnh lẽo, tuyết giành hết hoa:
Em đem hoa cải bày ra,
Theo thơ thong thả, chúng ta về Nhà.

Ý Nga.
Canada, 19-7-2013.
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Bến Yêu
Cho Mình yêu dấu (Sài Gòn 1977)
(Trích tuyển tập ẢO DIỆU)

Thơ thẩn, thơ gieo phút dại khờ
Ngu ngơ, bỡ ngỡ chàng và mơ
Thơ chia hơi thở từng nhung nhớ
Vận kết, vần ươm giữa đợi chờ.
Hoa bắp động lay e ấp về
Gió vờn vừa đủ để em mê
Cám ơn anh nhé! Thuyền tình ghé
Trăng tỏa sáng tâm, thơ cảm đề.

Á Nghi
28.7.2019
#7438
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CHỈ MÌNH MÌNH HIỂU
CHỖ KIA, CHỖ NÀY
(Trích tuyển tập LỤC BÁT Á NGHI, tập 2)

-Em “trường chay”, khác “mặn mà”
Hơn thua phi mã đó nha! Từng ngày!
Anh đừng quyến rủ đắm…say
Rượu chè thưởng nguyệt đem bày… đam mê.
Hay ho là ở Đường Về
Nhiêu khê đã lắm, Lề mề? Khó thay!

-Có anh đâu đó trong Này
Chỗ Này lấp ló mới đầy Chỗ Kia
Dễ thương, dễ ghét? Khó chia!
Chỗ Kia mới hiểu Kỉa Kìa cao tay.
Em ơi, thiên hạ viết… hay
Ai… hay góp Chuyện Thẳng Ngay như mình?
Chữ Tình chay tịnh hy sinh
Này Kia, hay dở… phân minh mấy vừa?
Ghét, thương, khó, dễ đều ưa
Mặn, chay cùng hứa: thượng thừa THƯƠNG QUÊ!

Á Nghi và Anh**
7.8.2013. #3671
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SAO CÓ THỂ ĐIỀU
KHÔNG THỂ?
(Trích tuyển tập LỤC BÁT Á NGHI, tập 2)

Dặn em, anh cứ dặn dò
Biến Điều Không Thể sao cho ra trò!
Thăm dò, anh dặn tròn vo
Em nghe… méo cả tai to, miệng tròn.
Anh cao, ngực nở, bụng thon
Sao anh nỡ bắt Người Còn chết mau?
Sống lâu đã rất nhiệm màu
Sống như Ngày Cuối, cô dâu sai lầm!
❋
Đời người ai sống ngàn năm?
Gánh chi nghiệt ngã, oái ăm? Lưng còng!

Á Nghi
11-8-2013.
#3676

*Sống như Ngày Cuối: sắp chết
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https://www.facebook.com/YNGACANADA
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DÂN MÌNH KIÊN
NHẪN NHẤT THẾ GIỚI?
(Trích tuyển tập EM HỌC SỬ)

Dao giải phẫu cứu người là bác sĩ
Dao giết người tanh tử khí: sát nhân
Đảng giết dân đã ba lượt, bảy lần
Còn nghi vấn chờ “tử thần” nào khác?

Ý Nga
14-12-2012
#3313
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THANH NIÊN ƠI!
HÃY TỰ CỨU!
(Trích tuyển tập TRI ƠN CHIẾN SĨ VNCH)

Bác sĩ giỏi lấy bệnh nhân làm chuẩn:
Họ là thầy rất ngoan ngoãn, chuyên cần
Đánh tử thần họ lâm trận gian truân
Nội, ngoại chẩn bằng xác thân kinh nghiệm!
Tìm sự sống từ lâm sàng nguy hiểm
Họ săn tìm từng quý, hiếm thuốc men
Tự luyện rèn, đem nội tạng liều phen
Muốn hoàn thiện, họ chẳng quên tự chữa!
Nhà bão lửa, vậy xin thưa: Điểm Tựa,
Phải dây dưa chọn lựa mấy cho vừa?
Chờ nắng, mưa? Hay chờ đảng lọc lừa?
Nhà không Cửa, Vách Thưa! Chờ chi nữa?
Thân trâu, ngựa thời đốt cho bùng lửa!
Đảng dư thừa, thời lần dấu sử xưa,
Giệt ác tà, đánh kẻ “lạ” vào Nhà,
Tránh hiểm họa đang trên đà Hán hóa!
Bao chiến sĩ thoát ngục tù tẩy não,*
Tù đày, vào “cải tạo”, họ làm sao,
Bằng cánh nào họ tự cứu lấy nhau?
Bằng ý chí: chướng ngại nào cũng vượt!

Ý Nga
15-12-2012
#3314

*Chiến sĩ QL VNCH bị VC giam trong các trại tù từ Bác chí Nam.
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SÓNG SAU XÔ SÓNG TRƯỚC
*Kính tặng các Chiến Sĩ QL VNCH vẫn đang âm thầm góp sức ở quốc nội.
(Trích tuyển tập TRI ƠN CHIEN SI VNCH, tập 2)

Đã là Lính, xin giữ tình Anh nhé!
Lời đã thề, Đất Mẹ vẫn thảm thê
Đảng làm hề, chễm chệ trên máu me
Quyền cậy thế trong bóng đêm im ỉm.
Trước ác hiểm xin Anh đừng gác kiếm,
Bao trái tim từng kinh nghiệm chiến trường
Lòng can trường từng diệt Cộng muôn phương
Vì lý tưởng tự do cho đất nước!
Từng đi trước: can trường, không bạc nhược
Đem máu xương tiếp bước rất oai hùng!
Thêm một lần, xin gìn giữ Nhà Chung
Gương anh dũng, dân vẫn từng nhớ mãi.
Đời còn mấy, xin Anh đừng sợ hãi
Bao chí trai ở lại, bao nhân tài:
Vì ngày mai hãy vùng vẫy, cứu ngay
Giúp vùng dậy bao thanh niên nhiệt huyết!
Hãy cương quyết viết lên trang sử Việt!
Cả ba miền nguy biến đã triền miên
Nay bạo quyền ngấu nghiến chiếm cao nguyên
Hòa hay chiến? Hiền tài chờ chi nữa?

Ý Nga
19-12-2012.
#3316
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Đủ Rồi Ai Ơi!
(Trích tuyển tập CHÂN NHƯ)

Đã đạt được điều đó
Lại muốn có nhiều hơn?
Điều đã đến “đỉnh điểm”
Càng muốn càng tuột trơn.
Tới hay lui cũng… tuột
Hãy mở mắt, thông tai
Thọ chỉ hơn trăm tuổi
Tiêu sao hết tiền tài?
Người tiền muôn, bạc vạn,
Kẻ vất vả khó khăn
Cứ bóc tuột, trấn lột
Sao phẳng phiu an toàn?
Trong trung tâm vũ trụ
Không phải chỉ có vàng
Vàng có lấp lánh sáng
Nhưng nào tỏa hào quang!

Diệu Từ (Ý Nga)
30.7.2019
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NHẮC NHAU THƯƠNG NHẠC QUÊ NHÀ
Bớt thương một chút cũng không
Thong dong Fox, Jazz lập công ngộ lòng
Cuồng phong Rock, Twist bao vòng
Slow, Swing ngày ngóng, chờ mong tương phùng?
Đêm, dòng Bebop vui cùng
Giương cung Hiphop đạp tung thẹn thùng
Tango nhộn nhịp không trung
Kìa Waltz réo rắt, vui chung hai người?
Bolero thánh thót mời
New Wave phơi phới mở lời lả lơi
Nhạc khơi Funk, Rap thay lời
Nghe Drum quyện Bass đẹp khơi chữ Tình?
“Cha Cha Cha” nhảy cùng mình
“Can-Can” lém lỉnh thưa trình góp vui
Giỗi hờn đành phải quay lui
Ballet nhõng nhẽo, sụt sùi Boston!
Rumba xí xọn áo mòn
Nỉ non biễu diễn anh lòn nụ hoa
Rock, Roll năn nỉ làm hòa
Country Music anh ca suốt ngày!
Má hồng Folk, Pop hây hây
Thơ ngây Celtic rót đầy âm thanh
Disco túm hết quyền hành
Flamenco quấn quýt quanh làm lành.
*
Anh à! Thương nhất: đàn tranh
Dân ca ẻo lã sáo nhanh, đờn cò
Cải lương, Quan Họ dặn dò
Hát Chèo chẳng khó, hay Hò Dô Ta!
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Nhắc nhau thương nhạc Quê Nhà
Ru nhau cho ngọt như là Mẹ ru
Để mình cứ nhớ Vọng Phu
Chinh phu, chinh phụ mịt mù trông nhau.
Người xưa đánh giặc nghẹn ngào
Người nay không thể nghêu ngao quên thù
Phu thê nhắc nhở Ngục Tù
Nhạc Thương không thể say nhừ lạ xa!

Ý Nga
5-8-2013.

Tài liệu nghiên cứu:
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_styles_of_music:_A%E2%80%93F

NGỘ, MÊ, NHIỄM, TỊNH!
(Trích tuyển tập NHÂN SINH QUAN)

Cánh cửa này khép lại,
Cửa kia sẽ mở ra.
Em ơi đừng e ngại,
Đời đâu chỉ Người Ta.
Phải một thời trẻ dại
Rồi mới khôn ngoan mà!
Trăng dù không sáng mãi
Nào trăng sẽ mù lòa!
Bội thu thời thừa thãi,
Bội chi sẽ nhẹ nha!
Sống bằng lòng nhân ái
Em sẽ gặp hiền hòa!

Ý Nga
16-7-2013.
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CHẲNG HỜN, CHẲNG TRÁCH,
CHẲNG SÂN SI!
(Trích tuyển tập THƯƠNG NHỚ LẮM MẸ ƠI!)

Em bực bội những vun bồi tri thức
Bị người đời vô thức nhúng bùn đen
Học tọa thiền, quên tà kiến nhỏ nhen
Ru bực bội không còn đường bội… bực!

Ý Nga
18-7-2013.

https://www.facebook.com/YNGACANADA
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KHÔNG THỂ LÀ SAO?
(Trích thi tập: LỤC BÁT Á NGHI)

-Anh thương em biết là bao,
Em than “Không thể!” là sao? Rõ rầu!
“Không không? Chẳng thể” chỗ nao?
Anh nên ra trận! Đồng bào cần. Nhanh!
-Sao? Sao có thể là anh?
-Tại sao “không thể”? Yên lành từ đâu?
Không anh sao có tuyến đầu?
Sao anh tuyên thệ sẽ hầu hạ em?
Giặc vào, Vẹm trốn, phủ rèm
Dân lo cũng mặc, chẳng thèm ra xem.
Để cho đất nước rối rem?
“Sao?” Là có thể tèm lem chết chùm!
Biển ta cá chết thối um
Việt Nam sao có thể tùm lum Tàu?
-Không, không! Không thể binh đao!
Là sao? Không thể! Đớn đau vô cùng!
-Cửa Nhà giặc đã đạp tung
Rồi mai tăm tối, bần cùng chết mau!
Sao anh không thể? Đi nào!
Trẻ già ra trận! Giặc vào em ơi!

Á Nghi
26.10.2016
*CHỮ ĐÃ LÁY THEO NHỮNG NGHĨA KHÁC NHAU:
-Là sao? Không thể!...
-Không không? Chẳng thể…
-Không không! Không thể…
-…Không thể!” là sao?
-…không thể”?
-Sao…
-Sao? Sao có thể là…
-Sao? Là có thể…
-Sao… không thể?
-…sao không thể…
-…sao…
-…sao có thể…
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*Tia “laser’ thị lực chẳng thấy oai
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Nhiều Chuyện
(Trích tuyển tập SAO MÀ TỘI NGHIỆP)

Đàn ông cái miệng tía lia
Lia ngang, đỏ tía*, chuyện chia khắp trời
Mới quen mà đã lắm lời
Người không kín đáo, ma trơi cũng chừa!

Á Nghi
31.7.2019

*Lia còn có nghĩa: đưa ngang, ném ngang
*Tía còn có nghĩa: màu đỏ thẫm
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NGƯỜI XƯA
(Trích tuyển tập EM ƠI!)

Khi xưa nhịp võng đong đưa
Sáng trưa ngồi đợi, anh chưa lần về.
Giờ em con cái lề mề
Anh về chi nữa? Lời thề đã phai.

Á Nghi
23-8-2013.
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TRÍ TỐI SAO SOI?
(Trích tuyển tập KẺ SĨ KHÁC VIỆT GIAN!)

Thiên Cộng, không biết nhục
Văn toàn chuyện khiêu dâm,
Thơ tả điều khích dục
Viết chẳng thấy ngượng thầm?
Nào có gì hàm súc
Trong nhớp nháp điếc câm,
Chẳng chi đáng nể phục
Ta học gì uyên thâm?
Gương đàn anh thô tục,
Gương đàn chị tối sầm
Dám dạy ta bắt chước
Chuyện kết trí, hợp tâm?

Ý Nga, 1.8.2019
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CON “ĐẠI” GIA,
BỤNG “TIỂU” DẠ?*
(Trích tuyển tập ƯỚC NGUYỆN)

Tuổi mới lớn em làm ơn đừng dại
Muốn trổ tài! Đâu cần phải chơi ngông!
Vì non sông cứ Phù Đổng dốc lòng
Quét sạch bóng giặc trong, ngoài! Hữu dụng!

Ý Nga
22-12-2012

*Tiểu dạ: bụng dạ nhỏ nhoi

CHÂN TRẦN CÒN
ĐỨNG ĐẤT NAM?
(Trích tuyển tập THƯA CHỊ)

Học sinh Tà Cạ chân trần?
Hỏi tên chủ tịch Nghệ An mang gì?
Dép dày Ý, bóng mê ly,
Sá gì đói rách trường kỳ cháu ơi!
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Khăn choàng đỏ chói đeo chơi
Che lòng bạc thếch bán rồi Núi Non!
Sang Tàu mẹ bỏ lại con
Mai sông, suối, bản chẳng còn mà vui
Mừng xôi chấm chẻo* vào môi
Sợ rồi mất đất, giống nòi cũng không!
❋
Đảng sai hải ngoại mở lòng
Nuôi giùm các cháu bên trong đói nghèo
Chưa ai thấy đảng đói meo
Toàn tiền đảng rửa vòng vèo khắp nơi!

Ý Nga
30.12.2012

*Xôi chấm chẻo: xôi và muối giã với ớt, đọt sắn

Cảm tác nhân đọc (không nhớ tác giả):
Đó là hình ảnh trong giờ ra chơi của các em học sinh Trường tiểu học Tà Cạ (cơ
sở chính tại bản Sa Vang, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An). Lên Kỳ Sơn lần
này, chúng tôi vẫn thấy những ngôi trường ở bản làng khuất trong núi, nép mình
bên sông, bên suối và các em học sinh nhỏ xíu, so với tuổi, khuất trong rách rưới,
nép mình bên thiếu thốn, đói nghèo...

“Chẳng có chi mà mặc...”
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Đến nhiều trường, trường nào chúng tôi cũng thấy các em giống như các em ở Tà
Cạ. Hỏi về đồng phục, thầy Trần Văn Khánh, trưởng Phòng Giáo Dục - Đào Tạo
huyện Kỳ Sơn, có vẻ ngạc nhiên nói:
“Đồng phục chi. Ngoài vài trường ở thị trấn, còn lại có chi các em mặc nấy, mà có
em cũng chẳng có chi nữa...”.

Biết làm sao được khi thầy Khánh cho biết Kỳ Sơn có 21 xã, thị trấn thì 20 xã đều
thuộc diện “đặc biệt khó khăn”, toàn huyện còn 80% hộ nghèo.
Riêng Tà Cạ, thầy Trần Đăng Hùng, hiệu trưởng, buồn bã nói:
“100% là hộ nghèo, anh ạ”... “Có em cũng chẳng có chi mà mặc...”

như trường hợp em Cụt Văn Nhơn mà cô Hoàng Thị Hoa, chủ nhiệm lớp 5, giới
thiệu:
“Em mặc chiếc áo rách cả tuần, không có cái để thay...”.

Bố mẹ ở trên rẫy, em tự nấu ăn. Nhiều hôm không có gì để nấu, buổi trưa Nhơn
ngồi gục trong lớp để đợi học buổi chiều. Những buổi ấy, cô giáo đã phải bớt đi
phần cơm trưa cô mang theo. Mà đâu chỉ riêng cô Hoa mới phải bớt phần cơm
mang theo... Bên một gốc cây trong sân trường, chúng tôi thấy một cô giáo đang
hỏi han một học trò của mình. Đó là cô Nguyễn Thị Hòa, chủ nhiệm lớp 3 và em
Xeo Văn Khói. Nhìn kỹ mới thấy dưới chân Khói là đôi dép nhựa đứt còn một nửa,
mấy ngón chân lòi ra đất ngọ nguậy. Thật ra cô Hòa có hỏi han gì đâu: thấy em
không chạy chơi với các bạn mà đứng tựa vào gốc cây, cô biết ngay là “em đang bị
cơn đói bụng nó hành” và cô dặn dò em giờ trưa hãy ở lại.

Ở Trường tiểu học Lưu Tiến (bản Lưu Tiến, xã Chiêu Lưu), nằm bên kia dòng Nâm
Mộ, thấy có nhiều em đi chân đất, chúng tôi hỏi, cô Nguyễn Thị Tam, chủ nhiệm
lớp 3, nói:
“Chén cơm, chiếc áo có nhiều em còn chưa có đủ, lấy mô mà...”.

Cô kể tuần trước, khi cán bộ y tế đến trường cho uống thuốc giun, bảo các em về
ăn no, học trò lớp cô lao xao, vội vã chạy về, riêng hai em Cụt Thị Mây và Moong
Văn Mây vẫn ngồi lặng im trong lớp.
“Răng rứa?”, cô hỏi, Moong Văn Mây trả lời:
“Dạ..., không có chỗ về ăn.”;
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còn Cụt Thị Mây thì không nói, chỉ khóc. Cô Tam tìm hiểu mới biết một em ở với
bà, một em ở với chú, cả hai cha đều mất, mẹ bỏ đi Trung Quốc. Và cô lại chia
bớt phần cơm mang theo.
Cô Vi Thị Mằn, chủ nhiệm lớp 2D, khái quát:
“Quen rồi, ở đây thầy cô nào cũng mang theo phần cơm nhiều nhiều một tí”.

Chuyện “mang theo” của thầy cô
Không phải chỉ “mang theo phần cơm nhiều nhiều một tí”, buổi sáng đến trường
hầu như thầy cô nào, ngoài giáo án, sổ sách cũng mang theo trong cặp một cái gì
đó cho học trò của mình. Có khi đó là chiếc áo, có khi đó là đôi dép, có khi vài
quyển tập, vài cây viết... Riêng những đôi dép, cô Võ Thị Nga (Trường Lưu Tiến)
nói:
“Mất suốt, hư suốt... Chân các em như con nai, con hoẵng chạy trên nương trên
rẫy ấy mà. Thỉnh thoảng đến lớp phải mang theo đôi dép cho các em chứ làm
răng”.

Không mang theo sao được, như trường hợp cô Nguyễn Thị Tam (Trường Lưu
Tiến): em Chích Văn Là, lớp cô, nghỉ học, cô băng lên núi tìm đến nhà hỏi, Là bẽn
lẽn mãi mới nói:
“Cái suối làm ướt cái áo rồi”.

Dù đã quá cũ rách, Là cũng chỉ có một chiếc áo. Thế là hôm sau cô phải bỏ vào
cặp một chiếc áo mang theo.
Cô Cao Thị Bình, giáo viên mỹ thuật của Trường Tà Cạ, đi dạy khắp năm trường
ở năm bản, bao giờ cũng mang theo những bộ bút màu và những cây bút
chì. “Chẳng em mô có - cô nói - cả trường cộng lại các em chỉ có bốn, năm bộ
rứa, học chi”.
Đến lớp, em nào thiếu bút chì cô cho và bộ bút màu đưa cho các em chuyền tay
nhau, tô hết màu này dùng màu kia.

Đến nhiều trường, chúng tôi chỉ thấy một thứ “đồng phục” nơi các em: chiếc mũ
ca lô vải màu xanh có đường viền đỏ. Những chiếc mũ ca lô ngửa nghiêng trên
những mái tóc cháy nắng, đó là dấu hiệu duy nhất để biết là học trò tiểu học. Hai
ngàn đồng một chiếc mũ ca lô, vậy mà chẳng mấy phụ huynh mua cho con mình,
và trong cặp các thầy cô lại có những chiếc mũ ca lô mang theo.
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“Mua cho các em đội để có nề nếp, có... phong trào”, cô Lương Thị Vi, Trường
bản Khe Tang, nói.

Và tết đến, xuân về, trong cặp mỗi thầy cô lại mang theo những viên kẹo, những
chiếc bánh. Tết, xuân mỗi năm lại về, có chừa đâu chốn rừng núi cao này. Chỉ
thương là có những bản làng chơ vơ nghèo khó, có những em học sinh đen đủi
vùng núi cao chẳng có gì để đón tết, đón xuân ngoài những viên kẹo, cái bánh các
thầy cô mang theo trong cặp. Cô Trần Thị Vinh đã nhiều năm dạy ở Tà Cạ giải
thích:
“Mùa tết cũng là mùa giáp hạt, dân bản thiếu cái ăn”.

Nhà nào khá lắm mới nấu được vài cây bánh tét không nhân, bởi vì
“nấu bánh tét tệ lắm cũng mất bốn, năm cân nếp, họ có chi mô mà nấu”,
trong khi nhiều học trò của cô có ngày một nắm xôi chấm chẻo (muối giã với ớt,
đọt sắn) cũng không có kia mà.

https://www.facebook.com/YNGACANADA
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Sao Em Xé Bỏ Thơ Hay?
(Trích tuyển tập EM TẬP VIẾT)

Em không là thi sĩ
Chỉ tội thích làm thơ
Vận, vần học rất kỹ
Vẫn điệp vận ngu ngơ.
Anh khen thêm xấu hổ
Chỗ này sai vần bằng,
Câu kia lỗi vần trắc
Tại em chưa siêng năng.
Nhập đề gieo vần tréo (cách),
Kết luận lại vần ôm*
Em luôn luôn tự trách
Xé bỏ khỏi mòn gom (tẩy)!
“Thi sĩ” mọc như nấm
Trên khắp các diễn đàn
Bao thi vương bình phẩm
Ai mà dám thi gan?
❋
Viết sai như nấm độc
Hại thế hệ đi sau
Càng học càng thấy dốt
Văn chương phải chuốt, trau!
Anh ơi! Anh đừng tiếc
Vận vần chưa ngọt ngào
Tứ thơ chưa hoàn hảo
Vất sọt rác đi nào!
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Mình tôn trọng độc giả
Học “Cẩn tắc vô ưu” *
Không bạ đâu viết đó
Mua danh, giả nai, trừu…*
Ý Nga, 2.8.2019
*“Cẩn tắc vô ưu”: cẩn thận thì sau sẽ không phải lo lắng gì
*Giả nai: làm bộ ngây thơ, ngơ ngác
*Các cách gieo vần trong 1 đoạn thơ 4 câu: vần chéo (vần cách: TD: như bài
này), vần ôm (vần 2 câu giữa , vần 3 tiếng, vần tiếp (2 câu gieo vần bằng, 2
câu gieo vần trắc)
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BỆNH ƠI, MỞ LƯỢNG TỪ BI!
(Trích tuyển tập KHAM NHẪN)

Mệt kia cộng với nhọc này
Nghe thân thể tựa ai bày bão giông
Gió mưa vồ vập tranh công
Thi công biển động, võ gồng đành… rên.
Buồn tênh ủ kín mông mênh
Lênh đênh không Mẹ, chênh vênh một mình
Bấp bênh, bất hạnh, tội tình
Nên em xin tiễn: “Độc hành, bệnh đi!”

Ý Nga
14-8-2013.
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NGƯỜI BỆNH NHỚ VƯỜN
(Trích tuyển tập TÌM NIỀM VUI)

Cỏ dại đã mọc… khôn
Người bệnh: khôn hóa dại
Vườn hoa có bồn chồn?
Đất đai không thoải mái?

Ý Nga
12-8-2013.
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ĐỎ SON, NGỌT MẬT.
(Trích tuyển tập ANH ƠI!)

Họ thề non, hẹn biển
Mình thề biển, hẹn non
Hẹn thề càng khó hơn:
Hoài thương nhau vĩnh viễn!
Khiếm khuyết thành hoàn thiện
Nếu lành, hiền. Nhé anh!
Tình càng kết, càng thành
Như xà cừ óng ánh.
Hâm nóng hoài kẻo lạnh
Giữ an ổn, yên lành
Đường gian khổ đồng hành
Biển non thua sức mạnh.
Như đường trong kẹo bánh
Phải ngọt, dẫu ít nhiều
Thiện tánh giữ tình yêu
Muốn ràng thởi phải buộc!

Á Nghi
17-8-2013.
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“CÓ TỘI, LỘI SÔNG HẾT TỘI”
(Trích tuyển tập CHƯA VÀNG, VỘI CHI ÚA?)

Niềm vui giữ lại khoe khoang
Điều buồn bỏ hết, không mang nặng người
Anh ơi! Hãy thử rong chơi
Kìa hoa, cỏ, lá đang cười khắp nơi!

Á Nghi
14.7.2013

*Tục ngữ
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*

THƯƠNG ANH!
(Trích tuyển tập EM ƠI!)

Em học từ hồi nào,
Ai dạy em môn đó,
Có thẹn thùng, nôn nao,
Mà hôm nay nói nhỏ?
Hóa ra em, kiếp trước
Người thành thật không yêu,
Nên bây chừ lận đận
Phải thương anh thật nhiều?
❋
Em học gì thì học
Kiếp này phải thuộc làu
Yêu mình anh tha thiết
Còn kiếp khác tính sau!
À mà anh nghĩ khác:
Kiếp trước em làm tàng
Hành hạ nhiều công tử,
Nên kiếp này... rảnh rang.
Chừ có anh cao giá
Công nương có dừng chân,
Hay lại chê xa quá,
Ngắt, véo cũng chẳng gần?
Á Nghi và Anh**
4-4-1977.
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NHẬT VÀ
VIỆT… CỘNG
(Trích tuyển tập thơ văn QUỐC HẬN)

Soi cho sáng ngọn nến vàng hộ mạng
Giữ sắc vàng bản đồ sáng, Việt Nam
Kẻo tham lam Tàu Cộng tống “công hàm”
Đảng bảo đảm phán, đàm “màu bi thảm”!
Chưa đánh đấm đã tập tành, dọ dẫm
Bằng dị tâm ngăn cấm dân biểu tình*
Đám kiêu binh bất chính thật đáng khinh
Thua Nhật tính, kiêu hùng: -Không đàm phán!*
Toàn nội gián, Việt gian trò bội phản!
“Đoàn Thanh Niên Cộng Sản”* khắp ba miền:
Bận kiếm tiền sao biến mất, ngủ yên?
Trước quốc biến, sao khiếp hèn, nhu nhược?
Bày “chiến lược” hèn ươn, trò hài hước
“Cấm đám đông!”: thao lược Bộ Quốc Phòng
“Phòng” tiên phong: địch đóng hay người dân?
“Phòng” ngoại nhân hay người cùng tổ “quốc”?
Ngu hết sức Bộ Công An Bùn Đất
“Rèn khả năng tác chiến”? Sao cao nguyên
Đang bình yên, đem dâng hiến chủ quyền?
“Tập” với “diễn”: biển, đất liền rước giặc!

Ý Nga
19-1-2013
*VC đã tổ chức những cuộc tập trận “giả định” để ngăn cản người dân biểu tình chống quân xâm lược Tàu Cộng
*Nước Nhật đã tuyên bố tuần này: nhất quyết không đàm phán với Tàu Cộng về sự tranh chấp chủ quyền trên vùng biển của Nhật
*Khẩu hiệu của VC: “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”
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PHIN CÀ PHÊ BUỒN
(Trích tuyển tập XIN MỜI BẠN TÁCH CÀ PHÊ CHỐNG CỘNG)

Ly cà phê sáng gọi thơ
Em tìm cây viết mộng mơ giùm người
Mơ chi? Chẳng thấy ai cười
Chị, anh nô lệ; em thời bán thân.
Việt Nam mỗi lúc một gần
Trái tim nhích mãi ai vần ra xa?
Hương cà phê của người ta
Nấu không bằng nước Biên Hòa, Đồng Nai
Nên chi giọt ngắn, giọt dài
Vẫn đòi nước ngọt: Gia Lai, Điện Bàn,
Lâm Đồng, A Lưới, Hội An,
Long An, Châu Đốc… nhắc mòn trái tim.
Khuấy đường cho ngọt, để tìm
Những thương nhớ vẫn nằm im đợi chờ
Tấm dư đồ, Cộng làm nhơ
Thương Quê em ngắm, ngẩn ngơ giọt buồn.

Ý Nga
11-1-2013
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HÀNH TRÌNH GIAN NAN VÌ ĐẤT TỔ.
*Cảm tác nhân chuyến thăm Arlington National Cemetery, USA.
(Trích tuyển tập TRI ƠN CHIEN SI VNCH, tập 2)

Về hướng khác, người nằm yên an nghỉ
Tuổi thanh xuân lập chí vì Tự Do
Dệt giấc mơ đứng đầu gió giữ Cờ
Cờ rực rỡ ôm thịt rơi, máu đổ!
Thôi phẫn nộ, từ nay không đau khổ
Cỏ hoa thơm, chim hót đó ngọt ngào.
Ngàn đời sau, trăng vẫn bóng tìm vào
Ngày hoàn hảo, mặt trời vinh danh mãi!
Kính người, lại thương dân tôi chốn ấy
Chiến sĩ tài chết uất chẳng ai hay
Không toàn thây, chết trong cảnh lạc loài
Tim nhân ái, mộng Nam Ai, ai thấy?

Ý Nga
22.6.2013.
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Nhạc phổ từ thơ Ý Nga, Á Nghi
-Anh Bằng, trình bày: ca sĩ NGUYÊN NHUNG
MẤT ANH ĐÊM GIÁNG SINH
https://www.youtube.com/watch?v=VhmZ2TRidrs&noredirect=1
http://www.youtube.com/watch?v=FHm9UflUNDE
http://www.youtube.com/watch?v=PpOqi9k3Uis
-Nhóm Dân Chủ Ca – trình bày: Ca Nhạc Sĩ Nguyễn văn Thành
http://www.danchuca.org
CHỊ EM ƠI CHUYỀN LỬA!
http://www.danchuca.org/128kbps/ChiEmOiChuyenLua.mp3
http://www.youtube.com/watch?v=wTVaRjqRNuw
CHỢ XUÂN MỒNG BA
http://www.danchuca.org/128kbps/ChoXuanMongBa.mp3
CỐ GẮNG LÊN!
http://www.danchuca.org/128kbps/CoGangLen.mp3 (hi-speed)
ĐẦU HÀNG, EM PHẢI CHỊU THUA.
http://www.danchuca.org/128kbps/DauHang.mp3
http://www.danchuca.org
ĐỌC THƠ TIỀN NHÂN
http://www.danchuca.org/128kbps/DocThoTienNhan.mp3
http://www.danchuca.org
GIỮ LỬA ANH EM ƠI! (#28)
http://www.danchuca.org/128kbps/GiuLuaAnhEmOi.wma
KHÔNG RIÊNG TÂY NGUYÊN
http://www.danchuca.org/128kbps/KhongRiengTayNguyen.mp3 (hi-speed)
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KHỞI ĐẦU, CHẤM DỨT Ở ĐÂU?
http://www.danchuca.org/128kbps/KhoiDauChamDutODau.mp3 (hi-speed)
LÀM CHO HAY
http://www.danchuca.org/128kbps/LamChoHay.mp3
MAI CHỊ VỀ
http://www.danchuca.org/128kbps/MaiChiVe.mp3 (hi-speed)
MẬU THÂN, ANH NHỚ GÌ KHÔNG?
http://www.youtube.com/watch?v=PpOqi9k3Uis http://www.danchuca.org/1
28kbps/MauThanAnhNhoGiKhong.mp3 (hi-speed)
Xem PPS: Lỗ Trí Thâm
MẬU THÂN ANH NHỚ GÌ KHÔNG-Ý NGA
LỖ TRÍ THÂM
MỞ MÀY, MỠ MẶT
http://www.danchuca.org/128kbps/MoMayMoMat.mp3 (hi-speed)
MƯA ĐÊM VÀ 1 DẤU HỎI
http://www.danchuca.org/128kbps/MuaDemVaMotDauHoi.mp3 (hi-speed)
MƯA, SAO EM NHỚ QUÁ!
http://www.danchuca.org/128kbps/MuaSaoEmNhoQua.mp3 (hi-speed)
NẾU “LẠNH” QUÊ NHÀ ANH CÓ CHIA?
http://www.danchuca.org/128kbps/NeuLanhQueNhaAnhCoChia.mp3 (hispeed)
NẾU LẠNH QUÊ NHÀ ANH CÓ CHIA-THƠ Ý NGA
THÁNG TƯ CÒN BUỒN!
http://www.danchuca.org/128kbps/ThangTuConBuon.mp3 (hi-speed)
THÁNG TƯ NÀY LẬT TRANG SỬ SANG CHƯƠNG!
http://www.danchuca.org/128kbps/ThangTuNayLatTrangSuSangChuong.mp
3 (hi-speed)
THÁNG TƯ TƯỞNG NIỆM
http://www.danchuca.org/128kbps/ThangTuTuongNiem.mp3 (hi-speed)
THÁNG TƯ TƯỞNG NIỆM-THƠ Ý NGA-LỖ TRÍ THÂM PPS
LỖ TRÍ THÂM
THÊM 1 NỐT NHẠC (ONE MORE MUSICAL NOTE)
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www.lmstflorida.com/?1018 (.mid + .gif + .pdf)
http://www.danchuca.org/128kbps/OneMoreMusicalNote.mp3 (hi-speed)
“THƠ”
Nhạc sĩ Trần Quan Long phổ nhạc năm 2000
Hòa âm và hát: Nguyễn văn Thành 14-1-2011
http://www.danchuca.org/128kbps/Tho.mp3 (hi-speed)
THỦ PHẠM
http://www.danchuca.org/128kbps/ThuPham.mp3 (hi-speed)
THUYỀN NHÂN LẠI NHỚ THUYỀN NHÂN
http://www.danchuca.org/128kbps/ThuyenNhanLaiNhoThuyenNhan.mp3 (hi
-speed)
http://www.danchuca.org/22Kbps/ThuyenNhanLaiNhoThuyenNhan.mp3 (dia
l-up)
THƯƠNG CA
http://www.danchuca.org/128kbps/ThuongCa.mp3 (hi-speed)
http://www.danchuca.org/22Kbps/ThuongCa.mp3 (lo-speed)
http://www.youtube.com/watch?v=9JCZ_XcJc_s
http://my.opera.com/aihuuninhthuan2/blog/2011/08/09/video-thuong-ca
THƯƠNG THỜI QUÁ THƯƠNG!
http://www.danchuca.org/128kbps/ThuongThoiQuaThuong.mp3 (hi-speed)
TIẾC QUÁ ANH À!
http://www.danchuca.org/128kbps/TiecQuaAnhA.wma
TRẬN TÀN TA VẪN CHƯA THUA
http://www.danchuca.org/128kbps/ThuRoiAnh.mp3 (hi-speed)
TƯ TƯỞNG
http://www.danchuca.org/128kbps/TuTuong.mp3 (hi-speed)
http://www.danchuca.org/22Kbps/TuTuong.mp3 (lo-speed)
Video: NDT
http://www.youtube.com/watch?v=f7soPRr9dRw
ƯỚC NGUYỆN
http://www.danchuca.org/128kbps/UocNguyen.mp3 (hi-speed)
VIỆT NAM ƠI! VIỆT NAM!
http://www.danchuca.org/128kbps/VNOiVN.mp3 (hi-speed)
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VÔ SẢN
http://www.danchuca.org/128kbps/VoSan.mp3 (hi-speed)
XÉ LỤA
http://www.danchuca.org/128kbps/XeLua.mp3 (hi-speed)
VÌ TỒ QUỐC
http://www.danchuca.org/128kbps/ViToQuoc.mp3 (hi-speed)
Thơ Á Nghi, phổ nhạc Dân Chủ Ca
http://www.danchuca.org/DanChuCaPhoTho.shtml
MAI ĐẰNG
SỐNG VÌ DÂN, CHẾT VÌ NƯỚC!
https://www.youtube.com/watch?v=e9uoKyEwkTw&feature=emupload_owner
NGUYỄN HỮU TÂN, youtube HUỲNH TÂM HOÀI
LỜI TÌNH TỰ TRONG MƯA
https://www.youtube.com/watch?v=cBMGILRAlDE&feature=youtu.be

https://youtu.be/cBMGILRAlDE
PHIÊU BỒNG
NGUYỆN LÒNG
http://vietnamlibrary.informe.com/viewtopic.php?t=4600&highlight=
TRẦN QUAN LONG & Nguyễn văn Thành: 1 bài
“THƠ“
http://www.danchuca.org/128kbps/Tho.mp3 (hi-speed)
Thơ diễn ngâm: Trúc Minh
CHỊ EM ƠI CHUYỀN LỬA!
http://www.youtube.com/watch?v=wTVaRjqRNuw
Trình diễn trong Hội chợ Xuân Tân Mão 2011 tại Thành phố Garden Grove, do: Tổng Hội SV-HS Nam California tổ
chức. Photographer: Nicholas Trần - Gavin Ho. Thực Hiện: Anh chị em Paltalk - Nam California, Lời Dẫn Nhập : Trần Kim Bằng, Âm
Thanh: Danny Lưu - Nicholas Trần, Prodigiwaves Studio, Hình Ảnh: Tiết mục Vua Quang Trung Đại Phá quân Thanh được

Lê Trung Diệu Châu: nhạc & trình bày 4 bài
CHỊ EM ƠI! GIẶC TRONG, GIẶC NGOÀI!
http://lhccshtd.org/LHCCSHTD_VT/YN/LHCCSHTD_VT_YN_DT_ChiEmOiGiacTrongGiacNg
oai_2011JUN25.htm
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DẪY NGHENG!
https://www.youtube.com/watch?v=Tk6OGvNYjGA&feature=youtu.be
EM QUÊ HƯƠNG
http://www.youtube.com/watch?v=gyxM1UJPdzc
http://www.youtube.com/watch?v=gyxM1UJPdzc&feature=youtu.be
ƠI NHỚ NHÀ!
Thơ Ý Nga, nhạc Lê Trung Diệu Châu
SAO NỠ THỜ Ơ (TÌNH NGHỆ SĨ)
http://www.youtube.com/watch?v=Apl08lzaEsU
T242 - NGUYỄN BÁ TOẢN: 2 bài
1-Vì Tổ Quốc!
http://lhccshtd.org/LHCCSHTD_VT/YN/LHCCSHTD_VT_YN_DT_ViToQuoc
_2011MAR20.htm
<div class="yiv0098911590MsoNormal" style="text-align:left;c

...
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EM HÃY TRÁNH XA!
*
Thương tặng các em nữ Hướng Đạo Sinh
Trích tuyển tập thơ văn và bút ký HƯỚNG ĐẠO SINH HẢI NGOẠI

*

Ngồi lê đôi mách? Chuốc phiền!
Chỗ này dí mũi? Chúng ghiền mùi tanh!
Chỗ kia mồm chõ lanh chanh?
Học đòi bất chánh, tập tành ố danh!
*
Bạn bè nhớ chọn tâm thành
Công, dung, ngôn, hạnh, hiền lành, nết na.

Ý Nga
15-11-2014
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THƯƠNG ĐÓA HOA RƠI
*

Trích tuyển tập KHAM NHẪN
*

Hoa rơi, rơi dưới ánh trăng
Rơi trong tĩnh lặng, buồn chăng hoa về?
Hoa về! Chúc ngủ thật mê!
Thiện lành kiếp khác, tràn trề niềm vui!

Ý Nga
25-7-2013
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ĐÓI TRONG VÒNG LẨN
QUẨN CỦA ĐẢNG.
*

Trích tuyển tập KHAM NHẪN
*

Kẻ bắt trộm trở thành tên ăn trộm
Chỉ vài giờ đã hoán đổi nhau thôi
Tại cái nghèo nhân phẩm đành bỏ rơi
Không lúa mới, rách mồng tơi trong đói.

Ý Nga
21-8-2013.

Ý Nga kính chuyển và cám ơn:
Sent: Sat, Mar 26, 2011 2:16 pm
Subject: GDVBDL Giới Thiệu Nhà Thơ Ý Nga - Master Lỗ Tri Thâm
Huynh đệ kính mến !
Hân hạnh giới thiệu cùng huynh đệ nhà thơ Ý Nga.
Ý Nga không những chỉ là nhà thơ cách mạng chống lại CS mà cũng là nhà thơ
rất tình cảm, cái tình cảm cuả quê hương rất nhẹ nhàng qua bài thơ mang tên
"Thương Ca", nhạc Dân Chủ Ca, hòa âm & trình bày: Ca, Nhạc Sĩ Nguyễn văn
Thành, video youtube do Lỗ Tri Thâm thực hiện…
http://www.youtube.com/watch?v=9JCZ_XcJc_s
Huynh đệ lắng nghe những câu thơ ngọt ngào cuả tác giả ví dụ như:
“Như thương anh, tính khiêm nhường,
Nhẹ như vạt nắng, tan sương từ từ.”
Huynh đệ click vào link sẽ xem được.
Thân Kính và Cảm Ơn
NDT272K29

THƯƠNG CA
Thơ Ý Nga, nhạc NGUYỄN VĂN THÀNH, video: LỖ TRÍ THÂM
http://www.youtube.com/watch?v=9JCZ_XcJc_s
http://www.danchuca.org/128kbps/ThuongCa.mp3 (hi-speed)
http://www.danchuca.org/22Kbps/ThuongCa.mp3 (lo-speed)
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HÔN NHÂN
*
(Trích tuyển tập KHUYÊN ANH)
*

Thương nhau giữ tiếng cho êm
Nhà không êm, rối rắm, thêm phiền người
Hôn nhân đẹp, nức tiếng cười
Như tuần mới cưới, mật mời cả trăng.

Á Nghi
11-8-2013.
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NHẤT ĐỜI NẾU
ĐƯỢC SÓNG ĐÔI
*

(Trích tuyển tập SAO MÀ TỘI NGHIỆP!)
*

-Em ơi! Em lấy anh đi!
Anh không giỏi, chỉ nhất nhì yêu thơ
Nghen em! Cưới gấp đi mờ!
Mình cùng mộc mạc, đơn sơ học trò.
Cùng yêu thuở nọ tự do;
Chung thương khổ hạnh, cam go dân mình;
Không làm thinh, cùng thưa trình,
Dùng thơ: liều lĩnh trải tình Việt Nam.
*
-Yêu quê hương, anh chẳng lầm
Tiếc rằng tôi đã nhất tâm cùng người.

Á Nghi
19-7-2013
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GIÂY PHÚT NỒNG ẤM
*

(Trích tuyển tập RƯỢU TRĂNG)
*

Đêm quay ngược dòng thời gian mới cưới
Tuổi năm mươi, mình lên núi hưởng trăng
Đang lang thang, anh tặng nụ hôn càn
Trăng sao sáng vô ngần, em chúm chím...

Á Nghi**
14-8-2013.
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Thơ Á Nghi phổ nhạc
TIẾC QUÁ ANH À! -Thơ Á Nghi, nhạc: DÂN CHỦ CA
http://www.danchuca.org/128kbps/TiecQuaAnhA.wma
ĐẦU HÀNG, EM PHẢI CHỊU THUA.
http://www.danchuca.org/128kbps/DauHang.mp3
http://www.danchuca.org
NGUYỄN HỮU TÂN, youtube HUỲNH TÂM HOÀI
LỜI TÌNH TỰ TRONG MƯA
https://www.youtube.com/watch?v=cBMGILRAlDE&feature=youtu.be
https://youtu.be/cBMGILRAlDE
MƯA, SAO EM NHỚ QUÁ! -Thơ Á Nghi, nhạc: DÂN CHỦ CA
http://www.danchuca.org/128kbps/MuaSaoEmNhoQua.mp3 (hi-speed)
DẪY NGHENG! -Thơ Á Nghi, nhạc: LÊ NGỌC CHÂU
https://www.youtube.com/watch?v=Tk6OGvNYjGA&feature=youtu.be
4 bài thơ Á Nghi-Thơ Á Nghi, nhạc: LMST
http://www.lmstflorida.com/?mode=music&searchType=lyricsBy&searchText=
%C3%81+Nghi
Lá Rơi www.lmstflorida.com/?776
Người Đang Yêu www.lmstflorida.com/?596
Người Ta Đã Có Người Ta - www.lmstflorida.com/?350
www.trinhnu.net/nhac/?7121
LÍNH THỦY: Youtube video
LỆ MÔ MÊ LỘ?
Thơ: Á Nghi**., Nhạc : Người ở đừng về / Đàn Bầu/ Đức Thành, Thực hiện
khung thơ & Kèm nhạc: Lính Thuỷ.
M4V:
https://drive.google.com/file/d/0B2ZjFvrqtlbYlplbThfb242NlE/view?usp=sharing
Youtube :
https://www.youtube.com/embed/L6ydqYnPF10
Thơ Á Nghi, phổ nhạc Dân Chủ Ca
http://www.danchuca.org/DanChuCaPhoTho.shtml
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XÂM MÌNH THẤY GHÊ!
(Trích thi tập sẽ xuất bản: CHƯA VÀNG VỘI CHI ÚA?)

-Kìa làn da sạch sẽ
Họ xâm sạch sành sanh?
Càng nhìn càng thấy bẩn
Anh chớ nên tập tành!
Đồi mồi, già sẽ trổ!
Cần chi vẽ sớm, khoe
Nhiễm trùng da: sướng, khổ?
Rồi xúm khóc oe oe?
*
-Nhìn thân hình nóng bỏng
Em ớn lạnh cho đành?
Xâm mình thây kệ “ổng”
Hay em đã ghiền anh?
*
-Vậy cứ khoe bỏng, nóng
Cho quý bà thích… hoa
Hét cho họ nghe ngóng:
Đau máu đổ, rạch da?

Á Nghi và Anh**
23-2-2015
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LẮC RỒI, CHƯA QUẬY
Chia sẻ với nỗi buồn của H.
(Trích tuyển tập AI BIỂU)

-Em tai nghe, mắt thấy,
Bao nhiêu điều sằng bậy
Đi gió lại về mây
Lắc, quậy, vây, vùng vẫy
Hay học lái máy bay?
-Anh yên, không động đậy,
Em lắc đầu quầy quậy.
Muốn phụ chàng từ đây?
Sao mà như cỏ sậy!
-Em lắc đầu thật đấy
Vì anh làm điều quấy
Cứ Đuông Đất, Bọ Rầy
Vẫn “chứng nào tật nấy”!

Á Nghi**
20-2-2013.
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NŨNG NỊU
Trích tuyển tập NHÕNG NHẼO

-Anh gọi em ơi ới
Mà em cứ làm thơ
Ra đây giúp anh với
Bữa com ngon đang chờ!
*
-Anh chê em nấu dở
Sao giả vờ ngu ngơ
Không tự đơm, tự xới?
Em vốn dĩ khù khờ!
*
-Đậu kho vàng, gạo mới,
Cá chiên sả gọi mời,
Canh ổ qua chín tới
Ăn một mình? Buồn ơi!

Á Nghi
26-11-2014

www.vietnamvanhien.org
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