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Thơ Mục  

1- Độc Lạ …                              2- Chuyển Lửa                        3- Cái Đầu Sao Để giặc Ngồi? 

 4-   Mía Hấp                               5- Chúc Mừng Giáng Sinh     6- Chỉ Một Lần Thôi 

 7-   Con Gọi Thăm Má             8- Nếu Lạnh Quê Nhà Anh…  9- Giáng Sinh Buồn Tênh 

10- Quân Nhân Chưa Hề…     11- Lòng Tri Ân Chân Thành    12- Tình Việt 

13- Người Lính Thời Chiến     14- Đừng Bỏ Tôi Một Mình     15- Yết Hầu Hải Vân 

16- Khi Người Lính Làm Việc  17- Những Phi Vụ Cuối Cùng  18- Thà Chết Vẫn Hơn 

19- Ngụy Biện                           20- Người Lính Luôn Hào …    21- Vinh Danh 

22- Hướng Đạo Sinh Quân…  23- Chén Cơm Chan Máu        24- Quân Đội Vì Dân 

25- Sài Gòn Sẽ Viết Trang…    26- Lại Gây Chiến Nữa             27- Ai Người Ai Ngượm? 

28- Hoa Dại và Người Dại       29- Đi Theo Chính Nghĩa         30- Chúng Con Vì Quê … 

31- Bó Đủa Quốc Gia               32- Người Lính Già                   33- Cưỡng Chiếm: Ai Ấm … 

34- Đừng Quên “Vĩ Đại”…      35- Ai Ngụy Mà So Sánh?        36- Ai Tảo Mộ Hoang? 

37- Đã Là Lính Phải Góp…      38- Tạ Ơn Chiến Sĩ VNCH         39- Năm Nào Cũng Chẳng… 

40- Tri Ân Chiến Sĩ VNCH       41- Bạn Phải Cần Tỉnh Táo       42- Nghe Nhạc Đấu Tranh 

43- Hậu Phương Nào …         44- Màu Góa Phụ Thời “Bình”  45- Cơm Lính 

46- Đừng Quên Người Lính.. 47- Chiếc Nón Trận                     48- Tiềm Thủy Đỉnh… 

49- Quốc Gia, Cộng Sản          50- Sống VÌ Dân -Chết Vì …      51- Những Người Tù Bất… 

52- Lính                                     53- Thân Gởi Tuổi Trẻ VN         54- Sư Đoàn 23 BB 

55- Lấy Chồng                          56- Giánh Công                           57- Thơ Yết Hậu 

58- Chiến Sĩ VNVCH                59- Những Tấm Gương Soi       60- Cờ Vàng Và Chính… 

61- Ăn Cướp Nùm Nượp       62- Đi Là Đi                                   63- Ngu-Yên-Bác 

64- Tặng Thơ Đấu Tranh        65- Nhi Nha Nhi Nhô                  66- Điều Tâm Ước 

67- Đảng Ở Đâu Mà Giặc…    68- Giặc                                         69- Thương 

70- Muốn Sao Còn                  71- Ai “Cải Tạo” Ai?                     72- Phải Bước Song Hành 

73- Giặc Ngoài Đã Trong        74- Thiếu Nhi Thành Hồ             74- Đừng Khoe Bằng Cấp 

75- Ai Là                                    76- Đâu Người Yêu Nước           77- Khai Thác 

78- Muốn Được Thương        79- Cạo Gió                                   80- Tới Bến 

81- Trời Trở Gió                        82- Nhỏ Sài Gòn                          83- Sư Tử Tìm Mèo 

84- Dặn Nhau                            85- Đang Nghèo Em Bán ai…    86- Tình Sao Tiếc 

87- Lém Quỳ Chân Địch           88- Xem Hài Kịch Mà …              89- Bờ Hy Vọng 

90- Khúc Xuân                           91- Xếp Hàng                               92- Đường Cách Mạng… 

93- Bảng Tổng Kết Phải…        94- Người Mình Ngộ Quá…       95- Lòng Vòng Chợ Xuân 

96- Mê Lầm…                            97- Đầu Năm Tự Nhắc                98- Vươn Lên 

99- Nhìn Người Mà Học…      100- Đúng Là Cộng                      101- Chuyện Trong Nước 

102- Chi Em Ơi Chuyền Lửa   103- Lòng Dân Trên Hết             104- Nụ Xuân 

105- Tài                                      106- Hỏi                                        107- Nào Sầu Tháng Giêng 

108- Không Vui Như Tết         109- Xuân Xuân                            110- Đón Tân Niên 

111- Tích Lũy Ác Nghiệp          112- Mây Xanh Khói Trắng        113- Sống 

114- Tâm Vô Lượng                 115- Ghép Bóng                           116- Em Là Bách Khoa… 

117- Mưa Ơi Sao Nhớ Quá     118- Khùng Ơi …                          119- Tiếc Quá Anh À 

120- Tết Gì Ở Xứ Người?         121... 122 …   123 … 124 … 125 … 126 … 127 … 128. 
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ĐỘC LẠ CÁCH HƯỞNG 

ĐA LỘC 

Phản quốc! Tài chuyên lùng “lạ” 

Làm gì quản PHÚC của DÂN 

Hưởng cao toàn bọn vô dụng 

Cân, giũa sáng trưng ngọc, vàng. 
  

Dân nói? Đánh cho sưng trán! 
Năng dối trá, mò kiếm ăn 

Nói “Vâng!” cả trò bán Nước 

Cao thấp cũng bợ, vói, nâng! 
  

Họ làm chính trị độc lạ 

Lạ: độc ác cách lạ lùng 

Hay lạ lùng quá độc ác 

Lợi, quyền, lừa lọc mánh mung? 

Ý Nga, 19.12.2020 
 

*Nói lái và biếm: lạ lùng/lùng lạ, Phản quốc/quản PHÚC, của dân/cân, giũa, sáng trưng/sưng 

trán, dân nói/vói, nâng/Nói “Vâng!”/Năng dối . 
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CÁI ĐẦU SAO ĐỂ GIẶC NGỒI? 
 

Thiên tà, thiên tả lòi ra 

Lắm nàng “tiên” thả ngải bùa rồi la: 

“Ai tin cực hữu ruột rà? 

Phe ta, Tàu Cộng: một nhà Á Châu!” 

  

“Một nhà” hay phận chư hầu? 

Nhột mà mòn gối quỳ, tâu, thảm sầu! 

“Một nhà” cộng sản: Việt, Tàu? 

Tha hồ mà nhột cái đầu ngàn năm! 
 

Ý Nga, 18.12.2020 
 

Nói lái và biếm: Thiên tà, thiên tả lòi ra/“tiên” thả rồi la, 1 nhà/mà nhột/nhột mà. 
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CHÚC MỪNG GIÁNG SINH. 
 

Xin kính chúc bao người trong bệnh viện 

Được bình yên, bệnh tan biến, sớm về 

Từ thôn quê đến thành thị no nê 

Được một bữa Chúa vỗ về an ủi. 

  

Chốn rừng núi những tù nhân lủi thủi 

Được ngày vui có bè bạn tới lui 

Ngục tối thui lộ ánh sáng mặt trời 

Chuyền thêm LỬA để rèn trui ý chí. 

  

Chúc nam nhi đang cùng đường quẩn trí 

Sẽ làm chi và nghĩ được cách gì 

Tự cứu nguy, dưới thống trị hồng kỳ 

Hưởng ơn Chúa giáng sinh vì trần thế. 

  

Chúc toàn thể phường hề đang chễm chệ 

Hút máu xương dân tộc: sớm quay về 

Thoát u mê, trốc tận rễ Mác, Lê 

Học tử tế với người dân ngoan đạo. 
 

Ý Nga, 19-12-2013. 
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CON GỌI THĂM MÁ 
 

Bên này tuyết trắng Má ơi! 
Bên kia bệnh sởi hại người bao nhiêu? 

  
Sao nhiều em bé đói meo? 

Đảng giàu nhìn trẻ yếu nghèo có đau? 

Đói meo, nuốt rác nghẹn ngào 

No nê chỉ đảng, ồn ào: “-Ấm no!” 
 

Ý Nga, 3-5-2014 
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Thơ  Ý Nga 6.1.2005, Nhạc: Nhóm Dân Chủ Ca– 
21.11.2007 

Kính mời Quý Vị bấm vào link để nghe nhạc: 
http://www.danchuca.org/128kbps/NeuLanhQueNhaAnhCoChia.mp3 (hi-speed) 
http://www.danchuca.org/22Kbps/NeuLanhQueNhaAnhCoChia.mp3 (lo-speed) 

http://www.danchuca.org 

http://www.danchuca.org/128kbps/NeuLanhQueNhaAnhCoChia.mp3
http://www.danchuca.org/22Kbps/NeuLanhQueNhaAnhCoChia.mp3
http://www.danchuca.org/
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GIÁNG SINH BUỒN TÊNH! 

 
 

Hôm nay ngày giỗ của Ba 

Âm dương, ôi lịch! Sao là Giáng Sinh? 

Chúc người vui vẻ chân tình 

Mà tim ứa lệ lung linh hương trầm. 

  

Lộ trình sinh tử trăm năm 

Ba chưa qua đủ, âm thầm Ba đi 

Sinh, thành, trụ, hoại, oai nghi 

Chưa ai thoát khỏi chỉ huy ý Trời! 

  

Ơn Ba soi sáng tâm, ngời: 

-Khuyên con tiếp bước, viết lời cho dân 

Đáp cho đủ nợ dương trần 

Nhớ lời Ba dạy, thọ ân phải đền! 

* 

Giáng Sinh nào cũng buồn tênh 

Khóc con! Nhang khói bồng bềnh khóc Cha! 

 
 

Ý Nga**Giáng Sinh 2015 
 

*Giáng Sinh 1979: mất con 
*Giáng Sinh 2010: mất Ba 
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Kính xin Quý đôc Giả Nhà Binh bổ túc thêm giùm những binh chủng mà tác giả còn 

thiếu xót để sự vinh danh được đầy đủ ý nghĩa hơn khi sách đem in nhé! 

Ý Nga đa tạ! 
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LÒNG TRI ÂN CHÂN THÀNH 

* 

Thành kính tri ân: tất cả các QUÂN, BINH CHỦNG, cùng 

toàn thể QUÂN, DÂN, CÁN, CHÍNH và LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT VIỆT NAM CỘNG HÒA 

đã và đang chiến đấu cho một VIỆT NAM KHÔNG CỘNG SẢN. 

*  

Kính tặng những Người Lính Yêu Quê Hương. 

* 

Đa tạ Thiếu Tá Kỵ Binh Hà Mai Khuê đã cung cấp 

Tài liệu về binh chủng Thiết Giáp Binh/QLVNCH. 

 * 

Việt Cộng chạy, bỏ tăng còn nổ máy 

Thiết Giáp Binh, Tiểu Đoàn Sáu thật hay! 

Đã trổ tài nhanh, gọn, ra tay ngay 

Trận Xa Chiến Phượng Hoàng hào hùng quá!* 

  

M48 Chiến Xa hạ tất cả 

Tăng địch nào lọt căn cứ của ta 

Dù ngụy trang, ẩn núp vẫn nhận ra 

Ta bắt sống được tăng T59. 

 

  

Những người lính nón Mũ Xanh Tùng Thiết 

Giữ thành trì bằng khí tiết can trường 

Máu quật cường, quyết liệt vì quê hương 



- 11 - 
 

Chận đúng hướng đối phương vượt Bến Hải. 

* 

Những Mũ: Đỏ, Đen, Xanh, Nâu... lợi hại 

Đem sức, tài cùng vượt Ải Cam Go 

Vì ấm no, dân chủ và tự do 

Chịu khốn khó lo cho dân, cho Nước. 

 

Hải, Lục, Không Quân: người sau, kẻ trước 

Từng thăng trầm sánh bước cho miền Nam 

Nhìn giặc Đỏ ai an hưởng cho cam? 

Tiền, Hậu Thám quyết tìm ra chánh phạm! 

  

Lực Lượng Nhảy Dù, Thủy Quân Lục Chiến, 

Địa Phương Quân, Quân Cảnh, Biệt Động Quân, 

Biệt Cách Dù, Thiết Giáp, Nữ Quân Nhân 

Uy dũng hiên ngang trên từng màu nón! 

  

Công, Kỵ, Pháo*: đánh đến nơi, đến chốn 

Ngành Truyền Tin, Thám Thính cũng lập công 

Nghĩa Quân, Tình Báo cùng một tâm đồng 

Vận Tải, Tuần Giang, Lực Lượng Đặc Biệt, 

 

 

  

Dã Chiến, Khinh Chiến tràn đầy tâm huyết 

Biệt Hải, Liên Đoàn An Ninh Thủ Đô… 

Đã truy lùng, tận diệt giặc Cộng nô 
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Kể sao hết ơn giữ gìn công ích? 

  

Bao binh chủng, bấy kiêu hùng chiến tích! 

Phá tàn hung theo nhịp trống Quang Trung 

Nêu chí hùng, gươm súng giữ Nhà Chung 

Những khí phách oai hùng: danh rạng rỡ! 

 

Ý Nga, 9-11-2014 

  

*Công Binh, Pháo Binh, Kỵ Binh 

*Theo Thiếu Tá Kỵ Binh HÀ MAI KHUÊ: 

“Trước năm 1972, quân cộng sản Bắc Việt chưa bao giờ tấn công các đơn vị thuộc Lục 

Quân/QLVNCH trên lãnh thổ miền Nam Việt Nam. Cuối tháng 3-1972, đột nhiên vc vượt Bến Hải, lần 

đầu tiên tấn công các đơn vị bộ binh VNCH ngay trên lãnh thổ miền Nam tự do. Báo chí và dân quân 

miền Nam bắt đầu nhắc đến Tăng T54 của Nga, nhưng không biết hoặc chưa quen tai với T59 của 

Tàu. Vì thế, cụ phóng viên chiến trường lừng danh của báo Chính Luận đã tường thuật trận xa chiến 

ngày 9 tháng 4 năm 1972 tại căn cứ Phượng Hoàng, giữa M48/QLVNCH và T54 của quân cộng sản 

Bắc Việt. Chiến Xa M48/VNCH đã tiêu diệt xe tăng T54 của cộng sản và bắt sống một tăng T54. 

Thêm chi tiết về trận xa chiến tại căn cứ Phượng Hoàng-Quảng Trị sáng ngày 9 tháng 4 năm 1972 

giữa Tăng T54 của cộng quân và Chiến Xa M48 của VNCH: Chi Đoàn 2/20 Chiến Xa M48 bắn hạ tất 

cả tăng địch đã lọt vào căn cứ Phượng Hoàng và những tăng địch ngụy trang, ẩn núp xung quanh 

căn cứ. Đặc biệt, Thiết Giáp Binh/QLVNCH đã bắt sống một tăng T59 của địch. Tăng này đã bị Chiến 

Xa M48 bắn văng mất cây thượng liên được gắn trên nóc tăng, nhân viên xa đội đã leo ra khỏi pháo 

tháp, trốn chạy, trong khi tăng này vẫn còn nổ máy, nhưng chúng không thoát khỏi họng súng của 

những người trai can trường Mũ Xanh Tùng Thiết, thuộc Tiểu Đoàn 6/TQLC/QLVNCH. Kết quả: Chi 

Đoàn Chiến Xa M48 hoàn toàn vô sự! 

  

Kỵ binh Trung sĩ nhất Phan Ngọc Tuấn, người Hạ Sĩ Quan thông minh, lạnh lợi đã được thụ huấn tại 

Armor School Fort Knox- Kentucky-USA, Trưởng Xa, xạ thủ xuất sắc nhất của Chi Đoàn, đã mang lại 

vinh dự cho Chi Đoàn 2/20 Chiến Xa và Binh chủng Thiết Giáp Binh / QLVNCH khi phát hiện 

một tăng sau cùng trong căn cứ chưa bị bắn hạ: tăng này núp sau 2 "conex" nhưng không che giấu 

được cây thượng liên trên nóc tăng. Qua tiềm vọng kính và với tài bắn chính xác, Mũ Đen Phan Ngọc 

Tuấn sử dụng đại bác 90 ly trên Chiến Xa M48, đã bắn văng tung cây thượng liên trên nóc tăng địch. 

Khi tiến vào trong lòng căn cứ Phượng Hoàng, Kỵ binh Tuấn và tôi leo lên tăng địch đã được ngụy 

trang như một bụi cây lớn, bên trong pháo tháp, chữ Tàu được ghi trên những cơ phận, quân dụng, 

thực phẩm... Tôi lấy được một địa bàn của Tàu Cộng. Lúc ấy tôi mới biết đơn vị tăng địch tấn chiếm 

căn cứ Phượng Hoàng không thuần nhất là tăng T54 của Nga, mà gồm cả tăng T59 của Tàu Cộng. 
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Tăng T59 này được chuyển về Thủ Đô Saigon, trưng bày trước Tòa Đô Chánh trong mùa hè 1972 và 

tôi được vinh dự, thay mặt anh em trong đơn vị, kính tặng Kỵ Binh Đại Tá Trần Tín, Lữ Đoàn 2 Kỵ 

Binh, chiếc địa bàn  của Tàu Cộng khi Đại Tá ra thăm anh em kỵ binh chúng tôi tại căn cứ Phượng 

Hoàng./.” 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Danh_s%C3%A1ch_hi%E1%BB%87u_k%E1%BB%B3_Qu%C3%A2n_l%E1

%BB%B1c_Vi%E1%BB%87t_Nam_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a  

 

TÌNH VIỆT 

 

Anh là lính chân phương 
Rất xứng đáng được thương 
Biết yêu dân, thương Nước 

Lại giữ vững lập trường. 
  

Em một mình cô đơn 
Nhìn người dân căm hờn, 
Không làm sao lơ đễnh, 

Biết làm sao báo ơn? 
  

Thù trong không mơ hồ, 
Giặc ngoài rất chính xác, 

Dân đã mất tự do 
Bây giờ thêm trói buộc. 

  
Ta đồng tâm hướng về 

Cùng anh em bốn bể 
Gắng: thay đổi thảm thê 
Bằng hân hoan, đẹp đẽ. 

 
Ý Nga, 1-11-2014 

 
 

 

 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Danh_s%C3%A1ch_hi%E1%BB%87u_k%E1%BB%B3_Qu%C3%A2n_l%E1%BB%B1c_Vi%E1%BB%87t_Nam_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a
http://vi.wikipedia.org/wiki/Danh_s%C3%A1ch_hi%E1%BB%87u_k%E1%BB%B3_Qu%C3%A2n_l%E1%BB%B1c_Vi%E1%BB%87t_Nam_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a
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ĐỪNG BỎ TÔI MỘT MÌNH 
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* 

Viết thay một Người Lính Cộng Hòa trong nước 

* 

Thành kính tri ân: Tất cả các QUÂN, BINH CHỦNG, cùng 

toàn thể QUÂN, DÂN, CÁN, CHÍNH và LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT VIỆT NAM CỘNG 

HÒA đã và đang chiến đấu cho một VIỆT NAM KHÔNG CỘNG SẢN. 

* 

Là người lính Cộng Hòa chưa buông súng 
Đêm nhớ rừng, ngày chiến đấu không ngưng 

Dù còng lưng, sức chịu đựng chưa dừng 
Vẫn giử Lửa phừng phừng nuôi lý tưởng. 

* 
Tôi vẫn là người lính, 
Khi dân còn điêu linh, 

Không phản suy, phù thịnh. 
Đừng bỏ tôi một mình! 

  
Hãy nêu cao sĩ khí, 

Cùng chiến đấu với tôi, 
Ngăn chận cơn Hồng Thủy: 

Kên Kên Đỏ rỉa mồi. 
  

Bao khoa bảng, học vị 
Đỏ một bè, lắm ngôi; 
Tung phi tiêu ám khí 

Bắn vào chính dân rồi! 
  

Hãy cùng tìm lối thoát 
Giải bài toán Uất Hờn! 
Xin Bạn chớ lạnh nhạt! 
Đừng bỏ tôi cô đơn! 

  
 
 
 

 
Đất còn chi để hưởng? 
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Đảng chường mặt tráo trâng 
Việt gian ăn chơi mãi 
Dân còn gì để dâng? 

  
Hỡi anh hùng đồng chủng 

Việt Nam là của chung 
Cha Ông dày công dựng 
Đâu rách nát bần cùng! 

  
Giặc tràn vào hà hiếp 

Thật tội nghiệp người dân! 
Không có quân ứng tiếp 

Tôi chỉ là cô quân. 
  

Xin đừng trốn chạy nữa 
Máu chảy ruột sẽ mềm! 

Vận Nước đà nghiêng ngửa 
Tình riêng sao ấm êm? 

  
Vì quốc gia, dân tộc 

Phải dẹp hết vô thần! 
Đừng bỏ tôi cô độc 

Một người lính cô thân 
Chưa buông súng, chưa cựu! 

 
Ý Nga* 9.6.2017 
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YẾT HẦU HẢI VÂN 

 

An ninh quốc phòng trọng yếu 
Sao để Tàu Cộng vào ngồi? 

Ngu xuẩn cũng vừa vừa thôi 
Đúng là Ngu khoe lắm kiểu! 

  
Tây Nguyên, Vũng Áng (Hà Tỉnh) 

Thừa Thiên, Huế, đèo Hải Vân 
Toàn là vị trí chiến lược 

Hiểm họa quốc phòng bất cần? 
  

Chẳng nhìn cho kỹ, nghĩ sâu 
Giao giặc vị trí yết hầu 

Hỏi đảng làm sao phòng thủ? 
Ngu này ngu nhất hoàn cầu! 

  
Bán tháo, bán đổ đất đai 

Ôm tiền chạy đâu bọn chúng? 
Dân rồi sống chết nay mai? 

Trong tay bọn người dị chủng? 
  

Nếu dân cứ sợ đụng chạm 
Với đoàn, đảng, bọn Việt tham 
Nghĩa là đem kim cương nạm 

Chờ ngày Hán thuộc Việt Nam.  
Ai gian? 

 
Ý Nga, 16-11-2014 

  
*Tà quyền VC ở Thừa Thiên-Huế đã cho Tàu Cộng thuê 200ha ở đèo Hải Vân, 

núp dưới danh nghĩa giặc sẽ kinh doanh khu du lịch 
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Tóm tắt theo Bách khoa toàn thư Wikipedia: 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C6%B0%C6%A1ng_tr%C3%ACnh_Ra_%C4%91i_c%C3%B3_Tr%E1%BA%AD

t_t%E1%BB%B1 

Chương trình Ra Đi Có Trật tự (Orderly Departure Program, viết tắt là ODP), là một chương trình của Hoa Kỳ 

cho phép người Việt Nam tỵ nạn nhập cảnh vào Hoa Kỳ sau 30.4.1975. Chương trình này được tiến hành từ 

năm 1979 dưới sự hổ trợ của Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn. Sau khi quan hệ ngoại giao giữa 

Hoa Kỳ và Việt Nam được bình thường hóa, Hoa Kỳ trực tiếp đối thoại với chính phủ Việt Nam để tạo điều 

kiện thuận lợi cho người di cư từ Việt Nam theo chương trình đó. Chương trình ODP từ đó có tên là Chương 

trình Tái Định Cư Nhân đạo (tiếng Anh: Humanitarian Resetlement Program, viết tắt là HR). 

Các văn phòng của Chương trình được thành lập đầu tiên tại Bangkok, Thái Lan vào tháng 1, 1980. Chương 

trình thực hiện trong ba diện nhắm vào ba nhóm: 

-Diện HO (Humanitarian Operation, đọc là "hát ô") là các cựu tù nhân QL VNCH có tên chính thức là Special 

Release Reeducation Center Detainee Resettlement Program (Chương trình tái định cư phóng thích đặc biệt tù 

nhân). 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C6%B0%C6%A1ng_tr%C3%ACnh_Ra_%C4%91i_c%C3%B3_Tr%E1%BA%ADt_t%E1%BB%B1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C6%B0%C6%A1ng_tr%C3%ACnh_Ra_%C4%91i_c%C3%B3_Tr%E1%BA%ADt_t%E1%BB%B1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Vi%E1%BB%87t_Nam_(%C4%91%E1%BB%8Bnh_h%C6%B0%E1%BB%9Bng)
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%8B_n%E1%BA%A1n
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Nh%E1%BA%ADp_c%E1%BA%A3nh&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Hoa_K%E1%BB%B3
https://vi.wikipedia.org/wiki/1979
https://vi.wikipedia.org/wiki/Cao_%E1%BB%A7y_Li%C3%AAn_Hi%E1%BB%87p_Qu%E1%BB%91c_v%E1%BB%81_ng%C6%B0%E1%BB%9Di_t%E1%BB%8B_n%E1%BA%A1n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Quan_h%E1%BB%87_ngo%E1%BA%A1i_giao_Hoa_K%E1%BB%B3_%E2%80%93_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Quan_h%E1%BB%87_ngo%E1%BA%A1i_giao_Hoa_K%E1%BB%B3_%E2%80%93_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Hoa_K%E1%BB%B3
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%ADnh_ph%E1%BB%A7_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Lo%C3%A0i_ng%C6%B0%E1%BB%9Di
https://vi.wikipedia.org/wiki/Di_c%C6%B0
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BA%BFng_Anh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Bangkok
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A1i_Lan
https://vi.wikipedia.org/wiki/1980
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-Diện U11 là các cựu nhân viên chính phủ Hoa Kỳ 

-Diện V11 là các cựu nhân viên của công ty tư nhân hoặc tổ chức của Hoa Kỳ 

Trong thời gian thực hiện, ODP đã hỗ trợ được gần 500.000 người tỵ nạn Việt Nam đến được Hoa Kỳ. Vào 

ngày 14 tháng 11 năm 1994, ODP chính thức khép lại. Đến năm 1999, các văn phòng ODP ở Bangkok cũng 

đóng cửa và chỉ cứu xét các trường hợp đặc biệt từ Thành phố Hồ Chí Minh. 

Ngày 15 tháng 11 năm 2005, Hoa Kỳ và Việt Nam ký kết một thỏa thuận cho phép những người Việt vì trễ 

hồ sơ khi kết thúc Chương trình Ra đi có Trật tự năm 1994 được tái xét đến định cư tại Hoa Kỳ. Thỏa thuận 

này đã hết hiệu lực vào ngày 20 tháng 6 năm 2008. 

Bảng sau tóm tắt các nước nhận nhiều người nhập cư nhất trong chương trình. Vài ngàn người khác đã tái 

định cư sau năm 1997. Hơn 40 quốc gia đã tham gia vào chương trình. 

Quốc gia Số người nhập cư năm 1980-1997 

Hoa Kỳ 458,367 

Canada  60,285 

Australia  46,711 

Pháp  19,264 

Đức  12,067 

Anh  4,842 

Na Uy 3,998 

Bỉ 3,106 

Thuỵ Điển  3,079 

Đan Mạch 2,298 

Các quốc gia khác 9,492 

Tổng cộng 623,509 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%ADnh_ph%E1%BB%A7_li%C3%AAn_bang_Hoa_K%E1%BB%B3
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%8B_n%E1%BA%A1n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Hoa_K%E1%BB%B3
https://vi.wikipedia.org/wiki/14_th%C3%A1ng_11
https://vi.wikipedia.org/wiki/1994
https://vi.wikipedia.org/wiki/1999
https://vi.wikipedia.org/wiki/Bangkok
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91_H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh
https://vi.wikipedia.org/wiki/15_th%C3%A1ng_11
https://vi.wikipedia.org/wiki/2005
https://vi.wikipedia.org/wiki/Hoa_K%E1%BB%B3
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Vi%E1%BB%87t
https://vi.wikipedia.org/wiki/1994
https://vi.wikipedia.org/wiki/Hoa_K%E1%BB%B3
https://vi.wikipedia.org/wiki/20_th%C3%A1ng_6
https://vi.wikipedia.org/wiki/2008
https://vi.wikipedia.org/wiki/Hoa_K%E1%BB%B3
https://vi.wikipedia.org/wiki/Canada
https://vi.wikipedia.org/wiki/Australia
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A1p
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%A9c
https://vi.wikipedia.org/wiki/Anh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Na_Uy
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%89
https://vi.wikipedia.org/wiki/Thu%E1%BB%B5_%C4%90i%E1%BB%83n
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90an_M%E1%BA%A1ch
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NHỮNG PHI VỤ CUỐI CÙNG 

 

Thành kính vinh danh quân chủng KHÔNG QUÂN VNCH 

(Thi hóa vài trang Quân Sử kiêu hùng của quân chủng KHÔNG QUÂN VNCH) 

 

Trang Quân Sử Không Quân 

Ghi lại bao chiến tích 

Những phi vụ không kích 

Rất xứng đáng tri ân! 
  

Bao nhiêu lệnh di tản, 
Bấy nhiêu những nhọc nhằn 

Ngàn khó khăn phải vượt 
Cứu huynh đệ nguy nàn! 

  
Công bảo toàn lực lượng 

Những chuyến bay cuối cùng 

Khi di tản binh sĩ 
Họ can đảm kiêu hùng!   

 
Có phi công quyết định 

Giữa dở khóc, dở cười 
Bốc được mấy trăm người 

Liều lĩnh gặp may mắn! 
  

Trong những lúc hỗn loạn, 
Cất cánh không an toàn, 

Bao trục trặc kỹ thuật, 
Bấy mạng người nát tan! 

  
Bay khắp các trận tuyền 
Thiếu vô tuyến liên lạc, 
Thiếu luôn cả “headset” 

Vẫn bay, không than phiền! 
  

Phòng lái không có điện, 
Không hiểu đồng hồ xăng, 
Nhiều thứ bất khiển dụng, 

Cứu đồng đội: phải… thăng! 
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Những Biệt Đội oai phong 

Rước gấp đôi hành khách 

Lăn bánh rời phi đạo 

Có phập phồng trong lòng?  
  

Bánh lăn qua xác rồi! 
(Người chết vì pháo kích) 
Nghe sao thật ngậm ngùi! 
Mục đích hay… cùng đích? 

  
Khi nhiên liệu thiếu thốn 

Nhiều máy bay bị rơi 
Bao sĩ quan cao cấp 

Đền nợ Nước, về… trời! 
   

Vì không: hèn, chết nhát, 
Không muốn làm tù binh, 

Họ sẵn sàng tự sát, 
Hơn là chịu nhục hình!* 

  * 

Mang trọng tải quá nặng, 
Chim sắt bay dặm ngàn: 
Kia, Chinook trúng đạn 

Mạng người vẫn lo toan! 
  

Không muốn vào tay giặc, 
Kìa, “pilot” bị thương, 
Sau khi vừa hạ cánh, 

Những người lính chọn đường: 
  

Họ không cần lối thoát. 
Đồng đội bắn giùm nhau 

(Theo như lời yêu cầu) 
Rồi kề súng tự sát.* 

  
Thương Binh từ muôn phương 

Quá trễ để di tản 

Các Anh đã nằm xuống 

Vĩnh viễn vì quê hương! 
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Đáp xuống Cù Lao Ré, 
Hay hạ cánh Chu Lai… 

Tìm xăng, bay, tránh né 

Đa số không gặp may! 
  

Những cánh chim tao loạn: 
Chiếc trúng đạn phòng không, 

Chiếc đền nợ Non Sông… 

Biết bao nhiêu tử nạn! 
  

Chiếc rơi ở Sa Huỳnh. 
Tưởng đã tàn lửa binh? 

Tưởng làm xong phận lính? 

Thương anh hùng vô danh! 
  

Thương Anh rớt rừng sâu, 
Anh vô phần, bạc phước, 
Anh tóc còn xanh đầu… 

Ôi oan hồn uổng tử!  
* 

Làm sao quên cho đành! 
Thương ơi là các Anh! 
Bây giờ giặc rước Hán 

Vào thao túng lộng hành. 
  

Toàn dân cùng đau xót 
Ai bảo vệ cơ đồ? 

Máu Lạc Hồng từng giọt 
Hào hùng, chẳng ngây ngô! 

  
Các anh ở chiến trường 

Bao máu xương đã đổ! 
Nén hương lòng cay, vương 

Cám ơn hoài không hết!  
 

Ý Nga, 14-8-2015 
            

*Một chiếc phi cơ bốc được khoảng 268 người, trong đó có 150 binh sĩ thuộc Đại Đội HẮC BÁO, Sư Đoàn 1 BỘ BINH 

*Đại Úy HOÀNG BỒI và Trung Úy NGUYỄN VĂN TÁM, thuộc Phi đoàn 247, chở theo 17 người, bị VC bắn hạ 

khi bay qua không phận Sa Huỳnh, phải đáp khẩn cấp xuống xã Vĩnh Tuy, Phú Thạnh.  

*Trung Úy bị thương NGUYỄN ĐÌNH HƯƠNG yêu cầu Đại Úy NGUYỄN ANH DŨNG bắn mình. Sau đó Đại Úy Dũng tự sát 

theo (hai vị này và Đại Úy PHẠM VĂN KIẾN đều là phi công trên 1 chiếc Chinook chở gần 60 người)  
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THÀ CHẾT VẪN HƠN! 

 

Thành kính vinh danh quân chủng HẢI QUÂN VNCH 

(Thi hóa vài trang Quân Sử kiêu hùng của quân chủng HẢI QUÂN VNCH) 

Cảm tác nhân đọc đặc san Đệ Nhất Song Ngư Họp Mặt 2000, trang 212,  

bài “NHỮNG NGÀY CUỐI THÁNG TƯ” của TÂM U 

 

Chuyện chiến hạm Hải Quân 

Đón quân, dân di tản 

Khỏi ách bọn vô thần 

Nghe mà đau vô hạn! 
  

Ở bãi biển Tiên Sa* 

Tàu chưa vào tới bãi 
Dòng người đã túa ra 

Dân cố bơi lõm bõm. 
  

Càng vào sát hơn nữa, 
Càng tránh người bấp bênh 

(Không còn đường chọn lựa,Bám theo, hy vọng lên.Có ai bị đè chết Mà trên tàu không hay?) 

Cộng vào: đời chấm hết 
Ai thương giùm, xót vay? 

 
Khi cửa “Ramp” vừa mở 

Dân chúng đã bu đen 

Quyết liều lĩnh một phen 

Phải tìm ra đường thở! 
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Kể cả các ổ súng 

Người tràn ngập, rã rời, 
Trong khắp các ngõ ngách 

Tử thần đều trêu ngươi! 
  

Đóng cửa “ramp”, rút bãi 
Người lính đầy hoang mang: 

Vẫn còn dân: hốt hoảng 

Bơi xấc bấc, xang bang. 
  

Dưới màu cờ “giải phóng” 

Sẽ sống đục, khó trong! 
Dân: bơi tìm hy vọng 

Quân tuyệt vọng, lệ ròng! 
  

Máy lùi, tàu không nhích 

Dân tiến! Quân thở than: 
Lắm người sẽ nguy nàn 

Nếu tàu bị mắc cạn. 
  

Hạm Trưởng tăng tốc độ 

Cố vượt thoát đường cùng 

Nước cuồn cuộn bắn tung 

Dưới sức quay "chân vịt" 
  

Cuốn theo người đang bơi 
Về… cuối đường mơ ước 

Máu loang đỏ mặt nước, 
Tiễn con tàu ra khơi. 

  
“Chân vịt” chém chết người 

Chân người quanh “chân vịt” 

Giữa biển có đất, trời 
Ông Trời có thút thít? 

  
Nào phải đâu Thiên Lệnh, 
Xác người nổi lềnh bềnh 

Trên dòng nước mông mênh 

Thương người đi không đến! 
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Ai cứu người lúc ấy? 

Tim chắc triệu niềm đau 

Như rong biển quanh tàu 

“Tiên” không “sa”! Dân đấy! 
  

Lòng chắc hẵn xót xa: 
Bao nhiêu kẻ được sống? 

Bao nhiêu người thành ma, 
Vì QUYẾT KHÔNG THEO CỘNG! 

 
Di tản buồn! (Đà Nẵng 

Ngày 28 tháng Ba) 
Bốn mươi năm đằng đẵng 

Khá hơn chi Quê Nhà? 

  
Đảng: nội thù kiêu căng 

Rước ngoại xâm bán Nước 

Thưa Bạn Đọc: rõ ràng 

CHÍNH NGHĨA TA ĐÃ THẮNG! 
 

Ý Nga, 14-8-2015 
 *Tiên Sa, Đà Nẵng 

 

 

 

NGỤY BIỆN 

Cướp nhà đảng giết “ngụy quân”, 
Đói thì đảng gọi “ngụy dân” gửi tiền, 

Làm hư đảng chửi: “Ngụy quyền!” 

Bán nước thời đảng tuyên truyền nhố nhăng. 
  

Bán dân, miệng đảng hung hăng 

Mua về quốc nhục ai bằng “tam vô”! 
Lòng dân tức nước vỡ bờ 

Đảng còn chưa sợ, phớt lờ ăn chơi. 
* 
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“Ma cô, đĩ điếm…” nặng lời 
Rồi khen: “Khúc ruột…” gọi mời về thăm 

“Ngụy” nào là chữ đảng lầm? 

“Ngụy” nào là chữ đảng cầm trên tay? 

Giàu sang hưởng thụ: một “bầy” 

Nghèo nàn bán máu lất lây: dân hiền. 
* 

Đọc thơ nếu có ai điên 

Xin đừng tin đảng, đem tiền về dâng 

Bài thơ khóc với điệu vần 

Viết trong tức tưởi ngại ngần nhắc nhau 

Nhắc ai còn biết thương đau 

Từ ngày rời nước, đồng bào vẫn thương! 
 

Ý Nga, 28.6.2007 
 

NGƯỜI LÍNH LUÔN HÀO HÙNG 

Thành kính vinh danh quân chủng NHẢY DÙ VNCH 

 

“Ngoktu”, Huế, khe Sanh… 

Đã ghi bước chân Anh 

Thật kiêu hùng, ngạo nghễ 

Bao chiến tích lừng danh. 

Cánh dù còn lơ lửng 

Đạn veo véo xuyên đầu, 
Dù kiên gan chịu đựng, 

Cái chết cũng thật… mau! 
  

Từ “Trị Thiên vùng dậy” 

Dân vẫn hằng biết ơn 

Cuộc hành quân Lam Sơn 

Rồi “Mùa hè đỏ lửa”: 
  

Lửa nháng, mắt Anh cay 

Đạn nổ, rồi miểng bay 

Tiền Sát Viên bị pháo 

Áo trấn thủ máu nhầy. 
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Lính Mủ Đỏ oai hùng 

Đến viên đạn cuối cùng 

Anh vẫn còn chiến đấu 

Trong bom đạn mù tung. 
  

Dù tử thần cận kề, 
Anh tung “M 26”* 

Mở đường máu chở che 

Cho bạn bè được thoát. 
  

Tử thần vẫn còn chê 

Bàn tay anh can đảm 

Quăng thêm nữa, ngược về 

Vị trí vừa xuất phát. 
  

Ơn các Anh khôn cùng 

Từ “Kon Tum kiêu hùng” 

Đến “Bình Long, anh dũng” 

Vì dân đã hết lòng! 
  

Ống liên hợp ép tai 
Miệng vẫn còn van nài, 

Gọi: “Tăng cường yểm trợ!” 

Anh đã chết bi ai! 
  

Bao trận chiến ác liệt: 
Từ Quảng Trị, Nhị Bình, 
Sông Pô Kơ, Tân Cảnh, 

Đều nhuộm máu chiến binh! 
  

Bao anh hùng Khinh Binh 

Giành giật từng sự sống 

Gương can đảm, hy sinh 

Chiến đấu cho dân lành! 
  

Câu thơ viết cho Anh 

Những người đã nằm xuống 

Bài thơ hóa… long lanh 

Nhang tàn, vòng một hướng. 
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Hướng Quê Nhà xa xăm 

Có bao người âm thầm 

Lời cầu kinh đêm vắng 

Cho những người thác oan. 
 

Ý Nga, 1.7.2007 

--- 
*M 26 = lựu đạn M26 
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CHÉN CƠM CHAN MÁU. 

 

Thành kính tưởng niệm những CHIẾN SĨ VNCH đã hy sinh tại chiến trường để 

bảo vệ tự do cho miền Nam VN & kính tặng những CHIẾN SĨ đã từng phục vụ 

tại Trung Tâm Phối Hợp Hỏa Lực (Hỏa Yểm) của Pháo Binh, Quân Đoàn II, 

Tiểu Đoàn 14. 

 

 

 

Khi cần thiết Anh ra đi biền biệt 

Cầm súng thề cương quyết giữ Đất Cha 

Đã bao lần Anh hát Khải Hoàn Ca 

Mang chí cả vì San Hà chiến đấu. 

  

Địch pháo kích, giao thông hào mờ ảo 

Anh nghẹn ngào giữa pháo, đạn ồn ào 

Máu tuôn trào trên áo lính xanh xao 

Cơm chan máu, đớn đau chưa kịp trối. 

  

Bao đồng đội hỡi ôi cùng một lối 

Tay buông xuôi, xác rửa thối núi đồi 

Chết nằm, ngồi giữa chiến tuyến xa xôi 

Những Tử Sĩ trả nợ đời oanh liệt. 

  

Em đã biết! Thưa Anh, dân cũng biết! 

Chiến trận xưa, bao tâm huyết âm thầm 

Những anh hùng vang khí tiết miền Nam 

Anh tử biệt nhưng anh linh bất diệt! 

 

Ý Nga, 16-9-2013. 
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QUÂN ĐỘI VÌ DÂN 

 
Kính tặng Gia Đình QUÂN Y HẢI QUÂN và những CHIẾN SĨ VNCH 

Cảm tác nhân đọc KỶ YẾU HẢI QUÂN QUÂN Y 2016 
 

Đứng nghiêm nghe sỉ vả 

Học: phục tùng, tiến lên 

Bậc đàn anh kẻ cả 

Huấn nhục lừng tuổi tên. 

  

Lính cũ hù lính mới 

Khai vị món ăn chơi 

Nạt nộ và chửi bới 

Chuyên trị, rõ tơi bời! 

  

Những cây đinh vũ trụ 

Nhờ thao trường tả tơi 

Ra sĩ quan ưu tú, 

Được mài dũa sáng ngời! 

  

Chịu huấn luyện đầy đủ, 

Biết tuân thủ lệnh trên, 

Khổ cực đời quân ngũ 

Ơn Tiên Tổ đáp đền. 

  

Dù nghiên cứu chiến lược, 

Hay đổ máu chiến hào; 

Dù Bình Long, An Lộc 

Hay Bình Giã, A Sao 

  

Đều không hề khiếp nhược 

Quyết giải cứu đồng bào 

Thoát vòng vây cộng sản. 

Thương là thương biết bao! 

 

Ý Nga      *19.10.2016 
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SÀI GÒN SẼ VIẾT TRANG SỬ MỚI 

Cảm tác nhân đọc ĐA HIỆU số 105/2015 

 

Sài Gòn của chúng tôi 

Không chú “bác” gì cả 

Sài Gòn! Sài Gòn! Ôi! 

Không ai được phép xóa! 

  

Sài Gòn! Hai chữ thôi! 

Không “chí” rận dơ bẩn! 

Không “hồ” hiếc ngập trôi! 

Không “minh” Min gốc Hán! 

  

Sài Gòn! Gọi mềm môi 

Âm rộn ràng, ra rả 

Dù gần gũi, xa xôi 

Tên quen, không nhận “lạ” 

  

Bao chiến sĩ chiến đấu 

Cho Sài Gòn thảnh thơi. 

Sài Gòn đã bao đời 

Là thủ đô yêu dấu. 

  

Sài Gòn! Sài Gòn ơi! 

Cờ vàng bay phất phới 

Sài Gòn từng một thời 

Vươn lên cùng thế giới. 

  

Chúng tôi đi khắp nơi 

Nhưng vẫn luôn mong đợi 

Thấy lại ánh mặt trời 

Trên Sài Gòn: Sử Mới! 

 

Ý Nga, 16-10-2015 
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LẠI GÂY CHIẾN NỮA? 

* 
Kính tặng quý Chị mê văn chương và Gia đình QUÂN Y HẢI QUÂN VNCH 

* 
Đây là khu Phi Quân Sự 

Anh đừng gây chiến đó nha 

Bắt đầu chương trình Triệt Thoái 

Mà sao anh… tiến hoài à? 

  

Người ta đến giờ viết lách, 

Bếp núc xong đã khuya lơ, 

Nhà in đang chờ giao sách, 

Chữ nghĩa đang tuôn tràn bờ. 

  

Ranh giới xâm lăng bành trướng? 

Căn Cứ Hỏa Lực phản công, 

Thì dù cho anh là Tướng, 

Miểng đạn cũng văng “đại đồng”! 

  

Chớ sang nằm vùng gây hấn, 

Bởi vì em sẽ không ngoan, 

Khi bị Người Ta xâm lấn. 

Đây là hành lang an toàn! 

  

Ngoài kia có Tuần Dương Hạm 

Đừng hòng lấn biển tham lam 

Em mà gọi Dương Vận Hạm* 

Thì mong chi chuyện hòa đàm! 

 

Á Nghi    *19.10.2016 

                
*Dương Vận Hạm (Langding Ship Tank) 
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HOA DẠI VÀ NGƯỜI DẠI 

 

Hoa dại nở nhiều quanh đụn rơm 
Dại! Rơm! Vừa đẹp lại vừa thơm 

Anh người quân tử khôn bao mấy? 
Rơm rạ quê mình: ấy quý cơm! 

  
Lúa đẹp vàng sân ai góp phần? 
Nông dân chăm bón thật ân cần 
Miền Nam vựa lúa nhiều vô tận! 

Nổi tiếng bao đời lúa tốt cân! 
  

Người Dại nở nhiều từ “rác, phân” 
Trồng người, người thối, cố nông bần 
Bần nông, đói, rách… Hô hào: “Cố!” 
“Bác cháu” trồng gì? Toàn bất nhân! 

 

Ý Nga, 7-2-2015 
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CHÚNG CON VÌ QUÊ HƯƠNG 

* 
Thành kính tưởng niệm tất cả Những CHIẾN SĨ QL VNCH đã hy sinh vì Tổ 

Quốc và chết trong các trại tù VC. 

 
* 

Thành kính tri ân: 
tất cả các QUÂN, BINH CHỦNG, toàn thể QUÂN, DÂN, CÁN, CHÍNH và LỰC 

LƯỢNG CẢNH SÁT VIỆT NAM CỘNG HÒA  
đã và đang chiến đấu cho một VIỆT NAM KHÔNG CỘNG SẢN. 

 
* 

Cảm tác nhân đọc ĐA HIỆU số 105/2015 
* 

 
Nén hương: Mẹ không rời 

Cầu Trời và chờ đợi. 
Ba anh em ba nơi 

Đứa sống giấu đứa chết. 
  

Xuân chiến trường: trọng pháo 
Xuân ở nhà ra sao? 

Mà Mậu Thân rướm máu? 
Huế, Sài Gòn đớn đau? 

  
Đại liên vang ồn ào, 
Anh bắn trả rào rào 

Nơi tuyến đầu lửa máu 
Tội ác Cộng: biết bao! 

  
Em tử thủ, giữ Nhà 
Mẹ ơi Mẹ! Đêm qua 
Nó trối trăn gọi Mẹ 

Rồi niệm Phật Di Đà! 
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Gió mơn man quạt hầu 
Em một mình, Mẹ đâu? 
Dưới trăng sao rất sáng 

Nó nhớ màu áo nâu. 
  

Tránh cao xạ phòng không, 
Né hỏa tiễn tầm nhiệt, 

Con từng bay lòng vòng 
Trên chiến trường khốc liệt. 

  
Bao may rủi lạ thường 

Thoát được nhiều tai ương 
Lằn tử sinh khó tưởng 
Tạ ơn Trời đã thương. 

  
Rời Cam Lộ, Gio Linh 
Sang Pleime, Bình Giả, 
Lại bay về Khe Sanh 
Rồi Dakto, An Lộc… 

  
Bạn vẫy tay lia lịa 

Bên này rồi bên kia 
Con tưởng như tận số 

Cứu người: mạng phải chia! 
  

Tội ác người cộng sản 
Không đơn giản dã man 

Mà là tội diệt chủng 
Của cả một tập đoàn! 

  
Bốn mươi năm nhìn lại 
Xuân này và xuân xưa 
Tết nào Cộng cũng bại. 

Thắng chỗ nào? Ai thưa? 

 

Ý Nga, 16-10-2015 
 

 

 

 

 



- 39 - 
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NGƯỜI LÍNH GIÀ 

* 
Kính tặng những người Lính Già VNCH trong và ngoài nước  

vẫn đã và đang âm thầm góp sức vào công cuộc đấu tranh tìm tự do cho VN 
* 

Cảm tác nhân đọc ĐA HIỆU số 105/2015 
* 

Đồng đội già, cười, khoe chính nghĩa 
Tiếc chi thêm nữa mà dùng dằng 
Cười to, khoe sắp rụng hàm răng: 
Ta thắng! Địch thua, về cuối bảng! 

Ha ha ha! 
 

Ý Nga, 16-10-2015 
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ĐỪNG QUÊN “VĨ ĐẠI”:  

XÍU XIU, ĐẠI ĐỒNG! 
 

* 
Cảm tác nhân đọc ĐA HIỆU số 105/2015 

* 
 

“Tuổi nào tình nấy” thưa em 
Hom hem, mắt kém? Lèm nhèm càng hay! 

Chung chăn được đắp ngày ngày 
Vẫn hơn một thuở đi đày mọt gông: 

  
Nhìn đâu cũng đỏ chập chồng 

Ước sao khuất mắt không trông thấy gì 
Đổi ngôi một bọn ngu si 

Chỉ mong tuẫn tiết cấp kỳ cho xong! 
  

Tự do: giờ được thong dong 
Em đừng than vãn, ước mong thêm nhiều. 

Thương nhau, được phép nâng niu, 
Ốm đau được phép dắt dìu, tưng tiu 

Cần chi “vĩ đại” xíu xiu 
Chốn nào cũng chẳng phẳng phiu: đại đồng! 

 

Ý Nga, 16-10-2015 
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AI TẢO MỘ OAN? 

* 

Thành kính tri ân quý CHIẾN SĨ VNCH đã vị quốc vong thân 

* 

Anh hùng yêu kính đáng vinh danh 

Lính đợi chờ ai? Lính một mình! 

Khổ ải tù đày sâu hóc núi 

Cỏ đầy, ai nhổ dịp thanh minh? 

 

Ý Nga, 11-8-2015 

 

 

 

 

 

ĐÃ LÀ LÍNH PHẢI GÓP SỨC 

* 

Cảm tác, nhân đọc đặc san BẤT KHUẤT “Hội Ngộ 2015”, của Khóa 8/72 B + C TB/TX 

* 

-Trà trộn khắp nơi việt Cộng 

Lách, luồn, phá rối Đông, Tây… 

Lính nào vào chỗ lính đó! 

Thấy Cộng lấp ló: dẹp ngay! 

  

Em xin nộp mạng Niên Trưởng 

Tùy Cụ định đoạt Bắc, Nam… 

Anh sai chi, em cũng làm 

Cả núi công việc căng thẳng. 

  

Không cần tìm bia đỡ đạn 

Việt gian loạng quạng: dẹp liền! 

Xung phong làm tất tần tật! 

Không súng? Vẫn còn bút nghiên! 
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Tây, Đông đã gài lính trẻ, 

Nam, Bắc lính già ra quân, 

Khi cần: ra tay gọn, nhẹ 

Nhân bản luôn thắng phi nhân! 

  

Đánh cho Cộng không đường đỡ 

Người lính không thể về hưu! 

Cho đến khi ta ngừng thở 

Góp tay dẹp sạch kẻ thù! 

 

Ý Nga, 28.9.2015 
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NĂM NÀO CŨNG CHẲNG THỜ Ơ! 

* 
Thành kính tưởng niệm: 

Tất cả Những CHIẾN SĨ QL VNCH đã hy sinh vì Tổ Quốc. 
 * 

Thành kính tri ân: 
Tất cả các QUÂN, BINH CHỦNGcùng toàn thể QUÂN, DÂN, CÁN, CHÍNH 

và LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT VIỆT NAM CỘNG HÒAđã và đang chiến đấu cho một VIỆT NAM KHÔNG CỘNG SẢN.* 
(Cảm tác nhân đọc cuốn “HAI MƯƠI NĂM SAU” của NGŨ LANG) 

* 
Gương bao chiến sĩ rạng ngời 

Hai mươi tuổi, ấy là thời hoa niên 

Năm sau, năm trước võ biền 

Ngũ quân* tham chiến giữ yên thành trì 

Lang bang bất kể xuân thì 

Lúc nào cũng dưới quân kỳ vì dân. 

* 

Chiến y bạc giữa ba quân 

Thương màu áo trận phong trần lập công 

Chiến trường ứng biến Tây, Đông… 

Xuyên rừng, vượt suối… non sông gót mòn. 

 

Bạn bè kẻ mất, người còn 

Bao nhiêu là trái tim son Cộng Hòa 

Đem chính nghĩa, dẹp gian tà 

Tiếp ơn lập Quốc, dựng Nhà ấm no 

Cờ vàng bảo vệ tự do 

Có đâu nhuộm đỏ, dâng cho kẻ thù. 

* 

Đêm buồn, trời mới chớm thu 

Đọc trang sách kể chuyện tù mà thương! 

Bao nhiêu Chiến Sĩ can trường 

Vì đâu vận Nước đủ đường nhiễu nhương? 

Chiến trường chiến đấu thơm hương 

Những trang quân sử lừng gương hào hùng! 

* 

Ai khua hồi trống Quang Trung, 

Hồng tâm bắn trúng, giương cung bây giờ? 

Không ai được phép thờ ơ! 

Chúng ta phải quyết đổi cờ ngay thôi! 

 

Ý Nga, 23-9-2015 
  

*Ngũ quân = 5 đạo quân: trung, tiền, hậu, tả và hữu quân 
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BẠN PHẢI CẦN TỈNH TÁO! 

Phải vạch mặt Việt gian! 

Phải dẹp sạch cộng sản! 

Chủ nghĩa đỏ đã tàn 

Ai mua mà rao bán? 

  

Tại sao lại bôi nhọ 

Những người lính Cộng Hòa 

Và tập thể Quốc Gia 

Nếu không là Việt Cộng? 

  

Ảnh hưởng chủ thuyết đỏ 

Làm rầu nồi canh chung 

Những con “sâu” nho nhỏ 

Nếu không điên cũng khùng! 

  

Không phải là đa số 

Trong tập thể chúng ta 

Sao hùa nhau “đấu tố” 

Y như bọn Cộng tà? 

  

Nằm vùng khắp Cộng Đồng 

Theo nghị quyết 36 

Trà trộn bọn hồng hồng 

Khoác áo vàng, “ngậm máu” 

  

Tung: tiền, quyền, lợi danh 

Khắp nơi chúng lộng hành 

Len vào ta, láu lỉnh 

Xúi em, chị đánh anh. 

  

Chia rẽ mọi đoàn thể, 

Gây xào xáo trăm bề, 

Tung tiền to mua chuộc, 

Chúng đạo diễn lắm hề! 

  

Cộng sai khiến lũ điên 

Xúm đánh phá tôn giáo, 

Tạo kỳ thị ba miền 

Bạn phải cần tỉnh táo:  

Chúng chính là Việt gian! 

Ý Nga, 22-8-2015 
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MÀU GÓA PHỤ THỜI “BÌNH” 

 

* 

Kính tặng những người vợ lính VNCH đã có chồng chết trong các trại tù VC 

* 

Thọ tang, sao vẫn ngùi trông? 

Xanh xao nỗi nhớ, mỏi mong bóng Người! 

Lòng em tím lịm ưu tư 

Trắng đêm không ngủ khi thù ra… oai. 

  

Đêm đen trăng chẳng khoe tài 

Để cho dế khóc trắng bài nỉ non 

Má hồng em đợi sắt son 

Cờ thay sắc đỏ, ôm con tủi hờn. 

  

Áo nâu vai rách, gấu sờn 

Bo bo xám mốc héo hon phận nghèo 

“Đổi đời”? Bạc bẽo, vòng vèo! 

Mẹ già bếp khói lam chiều hắt hiu: 

  

Cọng rau, trái bí khô queo 

Cá ươn trơ mắt, sắc cam ghẹo người 

Con đi “cải tạo” hết đời 

Lấy ai chiến sĩ phục khôi Cờ Vàng? 

 

 

Ý Nga, 14.8.2006 
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ĐỪNG QUÊN  

NGƯỜI LÍNH VNCH! 

 

Chè mấy chén cũng ngọt ngào không thẹn 

Cứ chong đèn bên giấy trắng, mực đen 

Vinh danh OAI cho rõ mặt Cộng HÈN 

Đời lính chiến vì đồng bào, chính nghĩa. 

  

Mài bút lực sao cho thật sắc bén 

Khuyên các em tránh chè chén, đảo chao 

Nuôi thơ văn thai nghén niềm tự hào 

Cùng dâng hiến lời ngợi khen Chiến Sĩ 

 

Ý Nga  *21.9.2016 
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QUỐC GIA, CỘNG SẢN 

Kính tặng những CHIẾN SĨ QL VNCH tại quốc nội  

vẫn đã và đang âm thầm chiến đấu cho một Việt Nam Tự Do 

 
Trăng xưa cười với người tù 

Trăng nay khóc với “thất phu” cuối đời 
Giận lòng, thương lính, buồn khơi 

Bao tình dâng nước, thương ơi tuổi chiều! 
Hào hùng đời lính bao nhiêu 

Bây giờ móm mém thêm nhiều suy tư. 
  

Trăng cười, trăng khóc đã dư 
Đúng sai, sau trước, cộng trừ, lạ quen? 

Chánh, tà đã rõ trắng, đen! 
Quốc gia, cộng sản, chê, khen? Thử bàn: 

  
Gái trinh đảng bán… Đại Hàn, 

Thanh niên đảng bắt xếp hàng lao nô. 
Ban ngày loa bắt bô bô 

Truy lùng, tận diệt, quật mồ… về đêm. 
  

“Đỏ” lòe, “đỏ” loẹt, lem nhem 
Bán dân không vốn, mua thêm nhục Nhà 

Tặng không Tàu Cộng sơn hà 
Bắt: Dân Oan Kiện Đòi Ra Công Bằng. 

 
Ý Nga, 3.11.2007 
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PLAYLIST nhạc phổ thơ YN  

(trong đó có bài thơ này, do MAI ĐẰNG phổ nhạc) 

https://www.youtube.com/watch?v=w21wcfxfI5M&list=PL2yY7l5vnochdkdgJS

Rgv9MfHHAOyu5Lr&index=0 

https://www.youtube.com/watch?v=w21wcfxfI5M&list=PL2yY7l5vnochdkdgJSRgv9MfHHAOyu5Lr&index=0
https://www.youtube.com/watch?v=w21wcfxfI5M&list=PL2yY7l5vnochdkdgJSRgv9MfHHAOyu5Lr&index=0
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NHỮNG NGƯỜI TÙ BẤT KHUẤT 

* 

Cảm tác, nhân đọc đặc san BẤT KHUẤT “Hội Ngộ 2015”, của Khóa 8/72 B + C TB/TX 

* 

Chân quen gót “botte de saut” 

Vì ai lê lếch héo khô chân trần? 

Bàn chân “Bảo Quốc, An Dân” 

Mọi miền đất nước dấn thân tuyến đầu. 

  

Bây giờ đất nước về đâu? 

Thương bao chiến sĩ sống lâu, buồn nhiều: 

Bạn bè đồng khóa bao nhiêu 

Ai còn, ai mất cô liêu Quê nghèo? 

  

Ai đem tâm huyết mang theo 

Lưu tryền hậu bối: cột kèo Nhà Nam? 

 

Ý Nga, 280915 
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Thân gửi Tuổi Trẻ Việt Nam Quốc Nội 

& Hải Ngoại 

  
Longer with no freedom 

What and how Vietnam will become?  

Không còn tự do nữa 

Việt Nam sẽ về đâu? 

   Câu này chúng tôi viết về biến cố 1975, nhưng nhìn tình hình hiện tại về sự 

việc csVN táo tợn dâng đất cho ngoại bang lộ liễu qua những "đặc khu kinh 

tế" thì tương lai một Việt Nam quay trở lại vòng nô lệ Tàu đang rất gần. Tương 

lai ấy chắc chắn sẽ đen tối hơn cả những gì các Bạn đã thấy từ sau 

30.4.1975. 

   "Quân Đội Nhân Dân" trong nước đã làm gì mấy chục năm qua để  bảo quốc 

an dân như Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hào hùng?  

   Các Bạn hãy tìm hiểu và sẽ thấy Việt Cộng sai chỗ nào ngay!  

   Cho nên, vinh danh QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA không bao giờ là 

điều dư thừa cả.  

  

   Ngày nào còn sống, tôi sẽ còn nhắc lại mãi mãi điều này với các Bạn. 

   Chúng tôi muốn tha thiết kêu gọi quý Bạn: hãy nhìn những bước chân hào 

hùng đã đi qua của những CHIẾN SĨ CAN TRƯỜNG này để tiếp nối tấm 

lòng yêu dân, thương nước mà vùng lên lật đổ bạo quyền và đuổi hết giặc 

Tàu ra khỏi nước. 

    Cộng sản không bao giờ đem lại tự do cho dân tộc xứ họ, mà nhất là cộng sản 

Tàu, càng không thể nào lại thương dân tộc VN! 

    Mấy chữ "Độc lập, tự do, hạnh phúc" mà Việt Cộng đã nói từ mấy chục năm 

nay không hề có, và một khi bị Tàu xâm lăng, Bạn sẽ không có nhiều thứ khác 

nữa trên chính quê hương mình. 

  

   Mong các Bạn hãy tự đứng dậy mà đi! 

   Không phải chỉ bây giờ những người Việt tỵ nạn hải ngoại mới ủng hộ anh em 

đấu tranh trong nước mà ngay từ khi rời nước, đa số đều hướng lòng về quê 

hương, chỉ có điều chúng tôi rất sáng suốt để phân biệt và tránh xa thành phần 

cò mồi của Việt Cộng. 

  

Ý Nga, 11.6.2018 
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SƯ ĐOÀN 23 BỘ BINH HÀO HÙNG  

và KONTUM tháng 5,6-1972  

* 

Kính tặng tất cả những CHIẾN SĨ QLVNCH đã chiến đấu  trong trận đánh Kontum 
hào hùng. 

* 

Trừ Bị** được tung ra, 
Tank 41 quân ta, 

Dưới đất có Đội Pháo, 
Mục tiêu quyết không tha. 
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Trên trời có phi công, 
AD6*** anh hùng. 

Đạn từ trên bắn xuống, 
Đưa giặc vào đường cùng. 

  
Màn oanh kích tuyệt vời, 
Ngoạn mục giữa đất, trời; 

Ta tha hồ biễu diễn, 
Giặc tha hồ… xác phơi! 

  
Không làm mồi phi pháo, 

Địch giơ tay đầu hàng! 

Dân lấy lại tinh thần, 
Quân chủ động tình thế, 

* 

Nhận tiếp tế thả dù 

Có  lúc địch và  ta 

Cách nhau một con lộ, 
Một dãy phố dân cư. 

  
Dù bị địch bao vây, 

Bộ Binh vẫn dạn dày, 
Tuyến kháng cự phòng thủ, 

Làm chủ tình hình ngay. 
* 

Một Sư Đoàn chọi ba* 

Từ dòng sông Dabla, 
Thuộc tỉnh lộ mười bốn: 

Sư Đoàn Hai Mươi Ba, 
  

Gồm: Chi Đoàn Chiến Xa, 
Ba Trung Đoàn Cơ Hữu. 

Bốn mươi ngày tự cứu, 
Địch đọ sức với ta. 

  
Một ngàn xác Việt Cộng, 
Năm trăm súng tịch thu, 
Chiến xa cháy khói mù. 

Dân reo hò: CHIẾN THẮNG! 

  

Ý Nga, 6.8.2006 

 *Dựa theo “Hồi ký 25 Năm Khói Lửa” [trang 129-132] của vị tướng cầm quân tại mặt 
trận: Tướng Lý Tòng Bá: 1 Sư Đoàn 23 BB/QLVNCH bị cả 3 Sư Đoàn khét tiếng của địch là 

SĐ 2 Sao Vàng, SĐ 10 và SĐ320  bao vây tại Kontum từ 14.5 đến hết tháng 6.1972 
**LựcLượng Trừ Bị 

***Khu Trục AD6 của Không Quân QLVNCH 
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GIÀNH CÔNG 

 

Tiến quân nhịp bước hùng hồn, 
Hàng hàng lớp lớp bồn chồn súng gươm, 

Chiến Binh lưu sử hương thơm 

Dù “đồng minh” bỏ vẫn luôn kiêu hùng. 
  

Địch quân vũ khí điệp trùng, 
Cán cân quân số vô cùng khác nhau, 

Sả thân bảo vệ đồng bào, 
Hy-sinh mạng sống, anh hào lừng danh. 

  
Hỏi ông-trốn-lính đất lành, 

Ở đâu lúc ấy? Chiến-tranh không… giành. 
Bây giờ viết sách, nhe nanh 

Bút vung, phỉ báng những Anh Hùng nhà? 
 

Ý Nga, 23.4.2006 
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CHIẾN-SĨ VIỆT NAM CỘNG HÒA 

 

 

Người ra bưng, lên núi, 
Nguời âm-thầm trở về, 
Mặc vợ con tiếc nuối 

Đường chiến-đấu nhiêu khê! 
  

Gom ước mơ, lý tưởng 
Anh chọn đường hy-sinh 

Quyết khước từ không hưởng 
Dù đang sống thanh-bình. 

  
Rõ hẹp-hòi bụng đảng 

Đánh người không chỉ roi, 
Giết người, giả “rộng lượng” 

Nên tự-do phải đòi! 
  

Vì tự-do không có 
Chữ thúc ép em ghi 

Cho đồng-bào cố quốc 
Lời của người-đã-đi. 

  
Mấy tâm hồn tìm đọc 
Lời người viết cô-đơn 
Suốt nửa đời kêu cứu 

Khi dân ngày… khổ hơn? 
  

Nghe bằng tim mấy kẻ 
Những uất nghẹn im-lìm, 

Đã chôn vùi đáy biển, 
Và núi rừng Việt Nam? 

 
Ý Nga, 27.3.2006 
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ĂN CƯỚP NƯỜM NƯỢP  

  
Đố anh đảng ăn gì, 

Mà dân chê nhơ nhớp, 
Món nào cũng tinh vi? 

Ăn cướp! 
  

Hèn chi đảng ô hợp, 
Cướp của dân tươm tướp, 

Mạnh ai nấy tóm, gom, 
Nườm nượp!  

 
 

Ý Nga, 21-4-2012 
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NGU-UYÊN-BÁC 

 (Cho cháu T.H.) 

  
Cháu đừng học “văn chương” phường Việt Cộng 

Chúng vỡ lòng còn chưa hết, dạy ai? 

Đảng với đoàn cũng một lũ tay sai 
Tỉnh, phường, quận đều ăn mày Lê, Mác 

  
Thường Vụ, Ủy Viên đều ngu… uyên “bác”* 

Gian ác trong nhà, ngơ ngác ngoài sân 

Để “láng giềng gần” nuốt trửng lương dân 

Ngu vẫn cứ… đần: -Chẳng quen! Rất… lạ! 
  

“Ma” không biết, “quỷ” không hay mọi phía 

Nhưng một thây thối rửa lại sống thừa* 

Xúm thi đua: biến hóa ma xó nhà 

Nguyên xác “bác” khề khà ra… tư tưởng* 

  
Ý Nga, 25-10-2011 

*NGU-UYÊN-BÁC: đánh vần thành: “nguyên…bác” = rập khuôn y như Hồ Chí Minh 

*Xác HCM vẫn còn trình diễn ở lăng Ba Đình, Hà Nội 

*“Tư tưởng HCM” 
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NHI NHA, NHI NHÔ 

* 
Kính tặng những Quả Phụ Tử Sĩ QL VNCH 

đã hy sinh cho một VN Tự Do. 

* 

Móm răng nuốt cháo phập phèo 

Tuổi già nói ít, nghe nhiều khỏe hơn 

Dễ thương bên những trẻ con 

Nghe vui bập bẹ, cười giòn, ngây ngô. 
* 

Già nhi nha, trẻ nhi nhô 

Ru nhau câu hát điệu hò “Ngủ Ngon”* 

Ru cho giấc mộng thật tròn 

Ru bà bớt nhớ hương thôn xa vời. 
Nỉ non mạch nối ngọt bùi 

Cháu say, bà vẫn ngậm ngùi nhớ Quê. 
 * 

Ạ ơi… ơi ạ… Nẻo Về 

Đàn con tìm mãi vẫn lê thê dài. 
À ơi… Giấc Mộng Nam Ai 

Ru con, ru cháu: -Đất đai phải đòi! 
Thân già chặng cuối sắp rời 

Mong chi khuấy nước, chọc trời cháu ơi! 
San hà một mảnh tả tơi 

Máu Cha Ông đổ cả đời vì đâu? 
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Ngủ ngoan, chóng lớn, về sau 

Nên công, nên phận, đồng bào phải thương! 
Chớ nên lỡ bước, lạc đường 

Khí hùng bất tử: noi gương. Ơi à… 

Ạ ơi… Ơi ạ… giữ Nhà!  
 

Ý Nga, 6.6.2010. 
*CADAO: “Cái ngủ mày ngủ cho say 

Để mẹ đi cấy, đi cày đồng sâu.” 

  
 
 
 
 
 

ĐIỀU TÂM ƯỚC 

Đi tìm chính khí Việt Nam 

Tạo thêm sức mạnh nội tâm đang cần 

Giữ anh luôn vững tinh thần 

Giữ em không được vong ân Nước Nhà 
 

Ý Nga, 27-6-2010. 
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ĐẢNG Ở ĐÂU  

MÀ GIẶC ĐẦY? 

  
Ban ngày chui rúc vào dân 

Moi tiền, rỉa ráy, cười rần thỏa thê, 
Đêm về đảng nhậu no nê 

Như dòi: mập mạp phủ phê nhảy, bò. 
  

Dòi To béo tốt hét hò: 
-Tiến lên! Tiến! Tiến! Đảng no đã đời! 

Đáng đời sặc rượu máu tươi 
Đã đời? Xin hỏi hết thời chưa đây? 

  
Bao… đời dân phải ăn mày 

Nuôi thêm Dòi, Bọ, giặc: đầy Nhà Nam? 
 

Ý Nga, 25.12.2015 
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THƯƠNG 

  
Viết hoài cũng vẫn chữ THƯƠNG 

Thương em chút ít, Quê Hương rất nhiều 

Viết hoa cho đậm thương yêu 

Còn chừa một chút mỹ miều, thương anh 

  
Ý Nga, 27-6-2010. 

  
  

   

 AI “CẢI TẠO” AI? 

* 
Mến gửi các em Sinh Viên Học Sinh trong nước & 

Thành kính vinh danh những NGƯỜI LÍNH VNCH đã bất khuất trong các trại tù của CS 

* 

Bo bo, bắp, sắn, rau rừng 

Đảng nuôi chiến sĩ tưng bừng… vọt, roi 
Lào Kai, Vĩnh Phú dư khoai 

Mỗi người một… lát, nằm soi đói nghèo. 
  

“Mười ngày lương thực mang theo” 

(Đảng chưa học đếm), mạng treo chỉ mành 

Mùa đông vách đất, mái tranh 

Áo không, quần chẳng, mong manh da người. 
  

Vậy mà ngạo nghễ Lính cười: 
-Chúng ta mới thắng! Chính ngươi bạo tàn! 

 

Ý Nga, 28-12-2015 
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 SONG HÀNH  

Đường xa không muốn độc hành 

Anh đi chung nhớ phải thành tâm nha 

Đường gần chân vẫn nõn nà 

Chông gai, chướng ngại mới ra anh hung 
 
 

Ý Nga, 27-6-2010 * 
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GIẶC NGOÀI ĐÃ TRONG 

          * 
“Khẩu hiệu Không Có Gì Quí Hơn Độc Lập Tự Do sao lại dán trước cổng tù?”   

(Đỗ Bình) 
* 

Số đề, cá ngựa khắp nơi, 
Lô tô, sổ xố, ăn chơi vô lường, 
Nhà hàng, sòng bạc tán dương 

Đá banh cá độ, đầy đường bia ôm. 
* 

Đảng say, ngọt giọng, mát mồm” 

“Phồn vinh! Lạc thú!” Om sòm khoa trương. 
Sì ke buôn bán cổng trường, 

Học sinh hút sách sao tường chí trai? 

  
Hát ca, nhậu nhẹt đắm say 

Lấy ai giữ nước? Giặc ngoài đã trong! 
Tham ăn, bóc lột, bất công, 

Đất dâng, biển nhượng, nhuộm hồng Việt Nam. 
  

Ép dân muôn vạn sóng ngầm! 
Đày dân lưu xứ, âm thầm lao nô, 

Trẻ thơ nín thở ngồi chờ 

Ngoại nhân hãm hiếp: ngẩn ngơ, kinh hoàng* 
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Cộng Tàu dãy dọc, hàng ngang 

Thêu rồng, vẽ rắn, ngang tàng nước ta 

Nhởn nhơ, Cộng Việt ba hoa: 
“Tự do!” giả tạo, thịt thà say sưa. 

  
Cổng tù, khẩu hiệu khó ưa: 

“Tự do! Độc lập!”* Thượng thừa mỉa mai: 
“Quý” gì? Khẩu hiệu nhàm tai! 

“Quý” gì chúng rước Hán ngoài vào trong? 

  
Ý Nga, 11.4.2009.  

 
*Những trinh nữ Việt 12, 13 tuổi ngây thơ; không những bị bọn Việt Cộng và Tàu Cộng “hãm hiếp 
lấy hên” mà còn bị VC bán sang Miên, Thái và khắp nơi để làm giàu cho bọn con ông cháu cha VC. 
*Khẩu hiệu “Không Có Gì Quý Hơn Độc Lập Tự Do” thường bị treo ở tất cả mọi nơi, kể cả tại các 

cổng tù. 
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ĐỪNG KHOE BẰNG CẤP ĐẢNG! 
 

Đã hay lễ độ là gì 
Cớ sao vô lễ? Dạy chi trẻ nè? 

Nói năng chẳng cần người nghe 

Học bài phép tắc hãy khoe cấp, bằng! 
 

Ý Nga, 25.12.2015 
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ĐÂU NGƯỜI YÊU NƯỚC?  

 (Tưởng niệm người bạn đã chết trên đường tìm tự do.) 

* 

Nhiều khi thiếu, đủ điều, để nương tựa 

Lắm khi thừa: sầu, đem chứa. Khổ chưa? 

Mấy cho vừa những lời hứa dễ ưa? 

Tim lạnh giá ngày mưa, ai chia Lửa? 

  
Cùng một lứa, bạn bè thân mấy đứa, 
Chút thương yêu ấm áp có ai thừa? 

Tìm thượng thừa ý chí có ai thưa? 

Tôi chọn lựa, ai cho vừa thân thiết? 
 

Ai tâm huyết, không kiêu căng, sao biết? 

Toàn nhập nhằng trò háo thắng, hung hăng, 
Không lập trường, chẳng đứng đắn, lăng nhăng, 

Không ngay thẳng còn nhố nhăng, quái đản. 
  

Nhang* lẩn quẩn, khói sầu không gió tản 

Thắp bạn thân duy nhất, bỏ đường trần 

Đã hóa thân rong biển, chẳng mộ phần 

Buồn vô tận không tri âm, tri kỷ! 
 

Ý Nga, 11-12-2015 
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MUỐN ĐƯỢC THƯƠNG 
 

 
Thương em, anh phải hào hùng 

Thương Quê trước nhất, Chuyện Chung lăn vào 

Tấm lòng phải thật thanh cao 

Để em được học: đồng bào hoài thương! 
 
 

Ý Nga, 27-6-2010 
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TỚI BẾN! 

Tôi lên bến, tính lang thang hành thiện, 

Em xuống thuyền, rón rén thấy mà thương 

Nên tôi đành đảo ngược cả đoạn đường 

Lại bước xuống, đưa tay dìu giúp đỡ. 

 

Lây rón rén, tôi làm quen bỡ ngỡ 

Chèn đét quơi! Em không nói, chỉ cười 

Chẳng trả lời, đầu cúi. Ngắm… nước trôi? 

Tôi độc thoại cho đến khi… tới bến! 

Á Nghi, 4.1.2021 
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NHỎ SÀI GÒN 

-Đi đâu mà vắng hổm nay 

Cô em có biết hổm rày tôi mong? 

Dzui hen, kẻ quá thong dong 

Rong chơi giáp đủ một vòng hay chưa? 

Thôi à nghen, Nhỏ Khó Ưa 

Dìa làm chi dzậy? Xin chừa tui ra! 

* 

-Khó ưa sao hỏi hoài cà? 

Ai đi, ai ở kêu ca suốt ngày 

Nhớ tui, bày đặt đắng cay 

Mai mua thêm vé máy bay mới à! 

Nói coi, muốn chiến hay hòa? 

Để tui mang mấy gói quà dìa thôi! 

  

-Sao “coi nói”, được hở trời? 

Mở ra mới biết đi chơi mua gì? 

Ai con gái, cũng kiêu kỳ 

Thiệt tình hổng hiểu nhất, nhì à nghen? 

 

Á Nghi        *14.9.2016 
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DẶN NHAU. 

-Mỗi bà là một sư… tử! 

* 

-Còn sư bá, ai vậy ông? 

Sư bá, sư… thúc cũng không 

Mình đừng họ hàng gì nhé! 

 

Đi tu làm gì cơ chứ? 

Đang yêu sao muốn thành “sư”? 

Yêu thương, sao không hiền từ? 

Tử, bá, thúc gì cũng … tử! 

 

Á Nghi và Chàng, 25-9-2013. 
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Dân Chủ Ca phổ nhạc bài này 

Kính mời quý Độc Giả bấm vào link #1  

(hoặc vào link #2 của trang DÂN CHỦ CA PHỔ THƠ)  

để nghe nhạc dưới dạng "WMA" 

(Khi bấm vào link, computer sẽ tự động lưu vào và hiện ra bản nhạc TIẾC QUÁ ANH À,  

bấm  tiếp vào mũi tên hình tam giác ở phần thanh ngang màu xanh đậm và chờ vài giây 

thì sẽ nghe được nhạc) 

http://www.danchuca.org 

1 

http://www.danchuca.org/128kbps/TiecQuaAnhA.wma 

2 

http://www.danchuca.org/DanChuCaPhoTho.shtml 

 

 

 

ĐANG NGHÈO EM BÁN AI MUA? 

Lệ em rơi đẹp tuyệt trần 
Suối nguồn vô tận mỗi lần mỗi thương. 

* 
Xin đừng phung phí bất thường 

Để dành ướt-át-đại-dương chờ mùa 
Bao giờ hạn hán anh mua 

Đem về tưới tắm thi đua cùng người. 
  

Nhà nông được dịp vui cười 
Khoe công lệ mặn bốc hơi ruộng đồng  

Ngoài tầm, xin chớ tấn công 
Phải lòng, người-lính-tay-không: đầu hàng! 

 
 

Á Nghi        *16.9.2016 
  

  

http://www.danchuca.org/
http://www.danchuca.org/128kbps/TiecQuaAnhA.wma
http://www.danchuca.org/DanChuCaPhoTho.shtml
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❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉ 

Trang Face Book của Á Nghi 

https://www.facebook.com/YNGACANADA 

 

 

https://www.facebook.com/YNGACANADA
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XEM HÀI KỊCH  

MÀ TIM RƯỚM MÁU. 

Những hài kịch chứa toàn điều dung tục 

Văn hóa nhiều, tủi nhục còn bao nhiêu? 

Chúng bày điều trần tục, ai đăm chiêu? 

Khoe lắm kiểu, bốn nghìn năm còn mấy? 

 

Ý Nga, 24-12-2013 
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BỜ HY VỌNG. 

Việc gì khi bỏ là xong! 

Giữ đừng tuyệt vọng mới mong cặp bờ 

Không bơi tiếp, sóng chẳng chờ 

Thờ ơ, chán nản? Vật vờ về đâu? 

 

Ý Nga, 19-12-2013 
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NHỊP THỜI GIAN 

Năm lăm tuổi đã già chưa anh nhỉ? 

Hơn nửa đời, vẫn thủ thỉ trẻ con 

Tuyết mới rơi? Vẫn nhẹ, gọn bông gòn 

Băng cứng, nhọn? Bởi mỏi mòn băng giá. 

Ý Nga** 25-12-2013 

 



- 84 - 
 

 

HỌC SỐNG THANH TỊNH 

Hoa nở, hoa sẽ tàn 
Có hợp thời có tan 

Trăng tròn, trăng sẽ khuyết 
Cố sống thật bình an. 

 
Bình minh rồi hoàng hôn 

Nước xuống từ thượng nguồn 
Rửa trôi bao phiền não 

Nhờ chờ ngày mưa tuôn. 
 

Ý Nga, 31-10-2013. 

 

 

VẪN CÒN NGƯỜI XẾP HÀNG. 

Mơ chi trúng số hỡi anh? 

Bao người rét rách, ấm lành ước mơ 

Ơn Trời hãy để người nhờ: 

Cơm ăn đủ bữa, áo hờ đủ che. 

Ý Nga, 29-12-2013 
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Ý Nga kính chúc Quý Vị năm 2021 AN VUI.  

❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉ 

https://www.facebook.com/YNGACANADA 

 
 

https://www.facebook.com/YNGACANADA
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BẢNG TỔNG KẾT  

PHẢI CHẮC NHƯ CỔNG TẾT 

Biết mang máng, nghe uềnh oang 

Mà làm tổng kết? Rõ ràng chưa khôn! 
Em ơi! Cóc nhái rất ồn! 

Sao em tin tưởng tiếng đồn bất minh? 

  
Hãy nhìn những kẻ vây quanh 

Càng lời xu nịnh càng tranh gian tà! 
Sau lưng em, chúng điêu ngoa 

Rằng em: -Dốt nát, nhưng mà dễ sai! 
 

Ý Nga, 24.12.2015 
*Nói lái: TỔNG KẾT > CỔNG TẾT 
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NGƯỜI MÌNH NGỘ QUÁ TRƯỞNG! 
  

Dương Lịch 

Tháng Hai có 28 ngày 

Ba năm lãnh một mề đay: 
Nên ngày đếm ra 29 

Thiếu thiếu nhưng ngộ và hay! 
  

Âm Lịch 

Tý Sửu Dần, Mẹo Thìn Tỵ* 

Khi giờ dương lịch 23 

Là âm lịch vào giờ Tý. 
(Giờ âm hai tiếng lận nha!) 

  
Ngọ Mùi Thân, Dậu Tuất Hợi 
Mười hai con giáp vẽ chơi: 

  
Sửu 1, Mẹo 5, Tỵ 9 

Cứ thế em cộng cho trôi 
Là biết chút âm lịch rồi! 

  
THƯỢNG TUẦN: từ 1 đến 10 

TRUNG TUẦN: 10 đến 20 

HẠ TUẦN: 20 đến cuối 
Em cứ vừa học vừa chơi 

 

Ý Nga, 4.1.2016 
*23 giờ = 11 giờ khuya (11pm) 
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ĐẦU NĂM TỰ NHẮC 

Khó ưa khi trẻ lẻ loi, 
Về già dễ ghét, chẵn chòi với ai? 

Cả đời cô độc dài dài! 
Dễ thương, vui vẻ thuận tai mọi người! 

 

Ý Nga*27.1.2017 
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VƯƠN LÊN 

Trật chân vấp té bên ngoài 
Nhờ tay, đứng dậy. Mệt nhoài bên trong 

Tự thân phải học thuộc lòng 

Không ai không té mùa đông một lần. 
  

Hai chân dù vững đường trần 

Vẫn thua ý chí rất cần: vươn lên! 
 

Ý Nga, 3-12-2014 
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ĐÚNG LÀ CỘNG! 

Cán Bộ Tuyên Huấn Huyện: 
Chặn tiền quyên góp thiên tai 

Là tên cán bộ huyện này, đâu xa 

Giỏi tài “tuyên huấn”? Ha ha: 
“Nghèo, ai hưởng Tết? Đúng là phúc ta!” 

 

Bí Thư Tỉnh Ủy: 
Quan đưa tiền bẩn, bạc tà 

Sai ông mua chức? Khà khà! Khỏe re! 
Quan đi, ông cứ cặp kè 

Thiên phương, bách kế chia phe làm… giàu! 

  
Phó Ban Tổ Chức Tỉnh Ủy: 
-Giờ làm việc, lẻn đi đâu? 

-Bia ôm, rượu, gái… nhu cầu cao hơn! 
Được chòi đũa mốc: mâm son 

Tội chi chẳng hưởng cháu con đảng đoàn? 

  
Giám Đốc Đài Phát Thanh, Trung Tướng Công An: 

Đảng không thích xã hội… đen 

“Côn” An móc ngoặc bằng khen thiếu gì 
Nói năng chi? Cứ thường thì 

Những con Vẹt Đỏ Vô Nghì: mỵ dân! 

  
Phó Cục Trưởng: 

Cục gì Cục thật tối tân? 

Tối… tăm thì có! Truồng trần mua dâm 

Hại bao trinh tiết trẻ em 

Người hay Vượn Vẹm mà nằm tênh hênh? 

  
Bách Thiên Bộ Trưởng: 

Bách thiên chuyện đã đóng đinh 

Vẫn vờ vĩnh, giả hiền lành nai tơ 

Nhám tay tham nhũng vét vơ, 
Quơ quào khét tiếng, trơ trơ ngồi hoài. 

 
Ai liêm chính, chẳng tay sai; 

Ai cần kiệm, ai thực tài Cộng quân? 

Toàn theo giặc Hán ân cần, 
Toàn gieo tội ác ngút ngàn Bắc Nam! 
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Tàu Cộng: 

Đi mua hậu thuẫn: phán, đàm; 
Thập thò giặc Hán cứ tìm đảng tham 

Việt gian, Việt Cộng trọng tâm 

Cứ sai là chạy, sao lầm được cơ? 
 

Ý Nga*28.9.2017 
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Thưa Quý Vị và Các Bạn, 

Trong mục đích CHUYỀN LỬA, Dân Chủ Ca luôn sưu tầm những vần thơ Lửa từ những nhà thơ hải 

ngoại cũng như quốc nội để phổ nhạc, hầu có thể tiếp tay CHUYỀN LỬA và GIỮ LỬA CHÍNH NGHĨA 

cho Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia, nhất là những vần thơ LỬA hiếm hoi từ các ngòi viết nữ tỵ nạn 

chính trị ở hải ngoại. 

… Xin cùng tiếp tay cất lên tiếng thét bi ai của thi hữu Ý Nga, qua bài thơ CHỊ EM ƠI CHUYỀN LỬA: 

Chờ gì nữa? 

LÀM gì đi việc Nước! 

Đừng khiếp nhược! 

Vùng lên Chị Em ơi! 

Con cháu “bác” đốn hèn 

Thời nhi nữ “chém tràng Kình, đạp sóng”... 

Đó có phải là niềm ước vọng của tất cả những phụ nữ Việt, những người đã phải trả một giá rất đắt 

cho chính bản thân, đã liều mình vượt lên trên cái chết để ra đi tìm tự do? 

Có phải họ, dù sống trong tự do, no ấm nhưng vẫn luôn khắc khoải khi nhìn về nơi họ đã sinh ra và 

lớn lên mà cất tiếng khóc thay cho những người con gái đang bị rao bán khắp năm châu; khóc cho 

những trang quốc sử nhục nhã kể từ sau 1975, mà vẫn không quên khích lệ tinh thần con cháu 

Trưng Triệu còn ở lại cố quốc? 

DanChuCa.org kính mời Quý Vị và Các Bạn vào “link” sau đây để nghe bài hát cùng tên: 

Chị Em Ơi Chuyền Lửa 

http://www.danchuca.org/128kbps/ChiEmOiChuyenLua.mp3 

Và cũng kính mời Quý Vị và Các Bạn ghé thăm trang nhà danchuca.org qua “link” sau đây: 

http://www.danchuca.org 

http://www.danchuca.org/DanChuCaPhoTho.shtml 

 

CHỊ EM ƠI CHUYỀN LỬA! 

http://www.youtube.com/watch?v=wTVaRjqRNuw 

Thơ Ý Nga 
Giọng Ngâm: Trúc Minh 

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 trình diễn trong Hội chợ 
Xuân Tân Mão 2011 tại thành phố Garden Grove, do Tổng Hội SV-HS Nam California tổ 

http://www.danchuca.org/128kbps/ChiEmOiChuyenLua.mp3
http://danchuca.org/
http://www.danchuca.org/
http://www.danchuca.org/DanChuCaPhoTho.shtml
http://www.youtube.com/watch?v=wTVaRjqRNuw
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chức.  
Photographer: Nicholas Trần - Gavin Ho 

Thực Hiện: Anh chị em Paltalk - Nam California 
* 

Lửa của nữ tướng Triệu Trinh Nương (Bà Triệu): 
“Tôi muốn cỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá tràng Kình ở bể Đông, 

quét sạch bờ cõi, cứu dân ra khỏi nơi đắm đuối chớ không thèm bắt chước người 

đời cúi đầu khom lưng làm tì thiếp người ta!” 

Lửa! Lửa! Lửa! Chị Em ơi chuyền Lửa! 
Tự ngàn xưa, hét ra Lửa Quần Thoa!* 

Trước Ác Ma chớ an phận hiền hòa! 
Đừng tịnh tọa khi san hà nguy biến! 

  
Từng ứng biến khi vượt biên, vượt biển; 

Từng truân chuyên ra tận Bắc thăm chồng 

Từng lẻ loi, ôm oan ức chập chồng, 
Nuôi con dại, thay mặt chồng quán xuyến. 

  
Từng nhục nhã mà vẫn tìm đích đến, 

Bao thuyền nhân, bao góa phụ trung kiên, 
Đầu thọ tang chữ “Ngụy” của bạo quyền, 
Vẫn hãnh diện ngước lên, chờ rửa nhục! 

  
Ta nên sống cho các anh nể phục! 

Đã bao năm ôm quốc nhục hờn căm? 

Đã bao năm, Cộng đục khoét Việt Nam, 
Bắt con cháu ta bán thân nuôi… đảng? 

  
Cuộc cách-mạng-tay-ngang về… cuối bảng: 

Từ kinh hoàng những tàn ác, dã tâm; 
Từ ngông cuồng phường nội ứng, ngoại xâm 

Dám bán nước, rước giặc về sách nhiễu! 
  

Cả miền Bắc, Chị Em từng tiên liệu: 
-Tiến vào Nam thời sẽ thoát đói nghèo. 

Vâng! Vào Nam: toàn… đảng, có ai nghèo? 

Chị Em tức thì làm gì nhau được? 

  
Chờ gì nữa? LÀM gì đi! Việc Nước! 

Hãy tin tôi! Đừng khiếp nhược! Vùng lên! 

Chị Em ơi! Con cháu “bác” đốn hèn 

Thời nhi nữ “chém tràng Kình, đạp sóng”! 
 

Ý Nga, 19-3-2011. 
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TÀI! 

Chưa một trận chiến nào nổ 

Đã làm mạnh thêm cơ đồ 

Đánh Tàu Cộng đau tứ phía 

Bảo sao dân không trầm trồ! 
  

Tôi học nơi người tấm lòng 

Tận tụy vì dân, vì Nước 

Mừng ông vạch mặt “đỏ, hồng” 

Thành công thắng lớn từng bước. 
  

Kẻ sau sẽ nhớ ơn trước 

Thực hành toàn vẹn giấc mơ: 
Dẹp sạch hết bọn xâm lược 

Nội gián theo giặc trở cờ! 
 

Ý Nga, 22.1.2021 
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HỎI? 

Bà “Phù Thủy” bán cà rem 

Mua thêm mặt nạ Đàn Hặc 

“Khuyến mãi” đặt hàng ai xem? 

Ngày ngày thu toàn bạc cắc. 
  

Phù Thủy làm sao thù Phỉ, 
Giặc đặt ở đâu mà hàng? 

Bí Đen chọn đường đen, bí* 

Chưa lo trốn gươm bén đi? 

  
Cờ nào tim đen Bí ủ? 

Cắm đất mấy trăm ngàn cờ 

Rồi có lừa lọc, phản quốc: 
Cờ đỏ sao vàng phất phơ? 

  
Người chết cũng bị lạm dụng, 

Người sống bảo sao không ngờ 

Ứng cử: bắt “âm” phù trợ, 
“Đắc cử”? Lại cũng mập mờ! 

  
Nghe dịch “Bảy Đần”, Tám, Chín, 

Chắc hẳn đầy bẩn vây quanh, 
Hay bị kẻ đần đặt bẫy, 

Làm vua nhưng bị Bẩn đày? 
 

Ý Nga, 22.1.2021 
 

*Nói lái và biếm: Đàn Hặc/đặt hàng, Phù Thủy/thù Phỉ, Bí Đen/đen, bí (đường cùng, tắc, 

không thông)/bén đi/đen, Bí [danh từ riêng] 

“Bảy Đần”/đầy bẩn/đần bẫy/Bẩn đày. 
 
 

Tên những nhân vật được phiên âm ra Việt ngữ dùng trong bài không phải của 
tác giả. 
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NÀO SẦU THÁNG GIÊNG! 
 

Tháng Giêng sầu chuyện tháng Tư 

Sầu riêng trộn lẫn sầu chung Nước Nhà 

Riêng sầu: chuyện những kiếp “Hoa”* 

Chung sầu đại cuộc: san hà nát tan. 
  

Tháng Giêng sầu nẫu tim gan 

Tháng Tư sầu tiếng thở than dân mình. 
Người siêng… rầu, người cùng đinh, 
Thơ rầu, siêng khóc, tội tình tại ai? 

  
Một năm đếm tháng: mười hai! 

Ai thương Nước, đếm: sầu dài mấy năm? 
 

Ý Nga, 25-2-2014. 
 

*Hoa: các em nhỏ bị VC bán làm nô lệ tình dục khắp nơi trên thế giới 
*Nói lái: Giêng sầu/Sầu riêng/Riêng sầu/siêng… rầu/rầu, siêng 
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XUÂN XUÂN! 
 

Một người nói chuyện nắng mưa 

Một người cứ hỏi: “Sao chưa chịu về?” 
Một người uất nghẹn tái tê 

Nhớ-nhung chất-ngất đường về ở đâu? 

*** 

Họ rủ nhau về! Trời lập đông 

Lạnh căm đất lạ, xuân bao Mồng? 

Anh cười cười nhắc: - Quê vào Tết! 
Em hỏi anh: -Mùa xuân có không? 

  
Mỗi độ đông về, Tết? Chẳng xuân! 
- Xuân! Xuân! Anh nhắc đã bao lần 

- Xuân! Xuân! Âm vọng nghe buồn quá! 
Cộng đỏ phong bì! Dân khổ thân! 

 

Ý Nga 30.5.2005 
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TÍCH LŨY ÁC NGHIỆP 
 

Họ có “Mùa Xuân Ả Rập” 

Việt Cộng vẫn xuân Mậu Thân: 

Chém, giết, đánh người bầm dập. 
Lập cập rặt phường nịnh thần! 

  

Họ cho dân no, ấm áp. 

Việt Cộng bắt bỏ tù dân 

Tội chống Tàu Cộng xâm nhập 

Không cho chúng bán nước dần. 

* 

Họ phất Cờ Vui nườm nượp 

Đốt tan hết cờ phi nhân 

Việt Nam vẫn cờ ăn cướp 

Trong tay một bọn ngu đần. 

 

Ý Nga, 11-6-2012 
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SỐNG 

Nhân lành nếu đã không gieo 

Quả đắng sẽ gặt, dù nghèo hay sang 

Đường đời không lót sẵn vàng 

Nếu tâm không thiện thiên đàng sẽ xa. 
  

Làm sao trong cõi ta bà 

Tạo nên thiện ghiệp, thứ tha kẻ hèn? 
 

Ý Nga, 1.10.2005 
  

  

 

 

TÂM VÔ LƯƠNG  

NÀO CÓ LƯƠNG TÂM!  

Thương dân mình sao mà khổ! 
Phẫn nộ phơi hoài chẳng khô* 

Dưới sự cai trị điên rồ 

Cờ đỏ nhuộm máu mê lộ. 
  

Dân bị chà đạp nhân phẩm 

Thế hệ tương lai sai lầm: 
Vùi thân ăn chơi, rối rắm 

Vực thẳm chẳng còn xa xăm! 
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Đất nước ngày càng lâm nguy 

Đảng Đoàn Bán Nước, thấy chi 
Chỉ vơ vét của, thống trị 
Dìm dân vào vực ngu si? 

  
Dân khổ lắm rồi biết chưa? 

Đừng làm khổ dân thêm nữa! 
 

Ý Nga, 13-10-2013. 
*Chỉ toàn là nước mắt! 

 

 

 

 

❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉ 
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Đón Xuân sang, 

Á Nghi kính mời quý Độc Giả thưởng thức những bản nhạc 

do Nhạc Sĩ NGUYỄN VĂN THÀNH 

vừa làm xong youtube 

 

 

 

♫ ♫♫ ♫♫ ♫♫ ♫♫ ♫♫ ♫♫ ♫♫ ♫♫ ♫♫ ♫♫ ♫♫ 

♫ 

(21) Ghép Bóng - Thơ Á Nghi - Nhạc Nguyễn Văn Thành - An Minh TB - YouTube 

Bấm vào link này để nghe nhạc: 

https://www.youtube.com/watch?v=fgZe_s4dC4s 

http://www.danchuca.org/DanChuCaPhoTho.shtml 

http://www.danchuca.org 

DanChuCa.org 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fgZe_s4dC4s
https://www.youtube.com/watch?v=fgZe_s4dC4s
http://www.danchuca.org/DanChuCaPhoTho.shtml
http://www.danchuca.org/
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EM LÀ  BÁCH KHOA TOÀN THƯ! 

Hiền từ em Bách Khoa Thư 
Cái gì cũng rõ y như người thầy 

Rõ từng bông bí, rau đay, 
Đến cây ớt hiểm loại cay, loại vừa. 

  
Nên ghen cay, vốn rất thừa 

Vòng tay, anh hứa đã chừa Chỉ Thiên 
Ớt Xiêm, Tím, Hiểm em ghiền 

Sừng Trâu, Thái, Kiểng liên miên tháng ngày. 
  

Ớt Bi, ớt Bí, ta, Tây 
Chìa Vôi, xanh đỏ em bày biện luôn 

Ớt Kinh, ớt Mọi, Chuồn Chuồn… 
Cay môi, rát lưỡi, toát nguồn mồ hôi! 

  
Xin thề hết dám lôi thôi 

Ớt Chuông cảnh cáo: sợ rồi ớt Bom! 
 

Á Nghi, 7-2-2014. 

*Những chữ viết hoa: tên các loại ớt,  

ám chỉ những nàng mà kẻ không chung thủy thường bay bướm là đà 

 

Mưa, Sao Em Nhớ Quá! - Thơ: Ý Nga - Nhạc: Nguyễn Văn Thành - Trình Bày: 

An Minh - YouTube 

Bấm vào link này để nghe nhạc: 

https://www.youtube.com/watch?v=bzgjnPk5Rd0 

http://www.danchuca.org/128kbps/MuaSaoEmNhoQua.mp3 

https://www.youtube.com/watch?v=bzgjnPk5Rd0
https://www.youtube.com/watch?v=bzgjnPk5Rd0
https://www.youtube.com/watch?v=bzgjnPk5Rd0
http://www.danchuca.org/128kbps/MuaSaoEmNhoQua.mp3
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KHÙNG ƠI! KHUA GUỐC NHẸ THÔI! 

Đi chung họ bảo anh già 

Đi riêng, guốc nhịp, em à nhẹ thôi! 

Sáu mươi đã “lão” thật rồi 

Mơ chi được nữa một thời bảnh trai! 

  

-Than hoài em sẽ đổi vai 

“Anh, ông” lên “lão” chì chài mất chung. 

Thương dân thì phải Người Hùng 

Guốc khua mặc guốc, Người Khùng cũng thương. 

 

Á Nghi, 7-2-2014. 

 

 

TẾT GÌ Ở XỨ NGƯỜI TA! 

Dư âm ngày ấy còn hoài 

Những gì lãng mạn khó phai theo tình. 

  

Anh ơi! Nhớ mãi chúng mình 

Khi bên rơm rạ yên bình ngày Xuân, 

Lúc cùng ngồi giữa non ngàn 

Anh nương theo gió hát vang góc rừng 

Bầy chim xúm xít vui mừng 

Hòa âm điệp khúc tưng bừng tình yêu. 

 
Ngàn năm em vẫn thương nhiều 

Những yêu dấu nhuộm mỹ miều tình ta 

Xuân này nhớ những Xuân xa 

Anh mau đem Tết về Nhà cho em! 

 

Á Nghi, 6.1.2019 
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♫ 

Tiếc Quá Anh À! - Thơ: Á Nghi - Nhạc Nguyễn Văn Thành - Trình bày: An Minh - 

YouTube 

Bấm vào link này để nghe nhạc: 

https://www.youtube.com/watch?v=LTo8XinERGU 

http://www.danchuca.org/128kbps/TiecQuaAnhA.wma 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LTo8XinERGU
https://www.youtube.com/watch?v=LTo8XinERGU
https://www.youtube.com/watch?v=LTo8XinERGU
http://www.danchuca.org/128kbps/TiecQuaAnhA.wma
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VALENTINE NÀY 

Người Sai nếu chọn đúng đường 

Người Thương sẽ hóa ngọt dường mạch nha 

Ấm êm trong cửa, ngoài nhà 

Mâm khoe hạnh phúc, vườn hoa khoe tình. 

 

Á Nghi, 7-2-2014 
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AI BIỂU ANH CHÊ NHÀ QUÊ 

(Nghe chị E. kể chuyện) 

Lưới tình vừa thoát hôm nay 

Cám ơn ai mở! Từ rày dung dăng, 

Thênh thang đường rộng đêm trăng, 

Dạo chơi cùng với chị Hằng, làm thơ. 

  

Thoát rồi những chuỗi dại khờ, 

Xuân này dạo phố chẳng chờ đợi ai 

Cám ơn sắc sáng vàng mai 

Lạc quan đón Tết hoài hoài chân quê. 

Á Nghi 

2.2.2016, #6063 
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VÒNG TÌNH MẤY PHẦN? 

-Anh thương em: chín chín 
Gần khít khịt khìn khin! 

  
-Vẫn còn chừa lại một? 

Dễ buôn vạn, bán nghìn. 
  

-Ai mua mà buôn bán? 
Người sao thiếu đức tin? 

Vậy mà siêng lễ Phật. 
Uổng công anh giữ gìn! 

  
Anh có dư khả tín? 

Bay bướm rõ như in 
Ai nhẹ dạ, cả tin 

Rằng Vòng Tình sẽ khép? 
 

Á Nghi, 7-2-2014 
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TÂM SỰ 

Vừa thân thiết ai tỏ lòng trắc ẩn 

Tôi chạnh lòng tâm sự khúc bi ai 

Mình chia nhau bao thông cảm Đường Dài 

Đông khép nép, Xuân tưng bừng sức sống. 

 

Á Nghi 

22.5.2008#2006 
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Kính mời đọc thêm những sáng tác khác của tác giả tại: 

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

 

www.vietnamvanhien.net 

 

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

