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THƠ MỤC 
 

1- Rõ Đỏ                                   2- Tứ Trường Lưỡng Đoản                 3- Quốc Nạn 

4- Hương Chân Quê                 5- Ưu Việt Hay Ưu Diệt                      6- Thương Binh 

7- Hiểm Họa Bắc Thuộc          8- Người Tốt Kẻ Xấu                           9- Tháng Tư 

10- Long Đong Phận Bạc        11- Biết Bao Người Không… Xuân   12- Một Tháng Tư … 

13- Lại Một Giấc Mơ              14- Bánh Xe ..XHCN                          15- VC 1968 

16- Mậu Thân Anh Nhớ …?   17- Họp Hành                                      18- Tưởng Rồng Đỏ… 

19- Màu Góa Phụ Thời Bình   20- Thành Tích Đảng                          21- Đêm Nhớ Thầy 

22- Lạc Đàn                             23- Sinh Viên Hiện Đại                       24- Mang Mang Dạ Sầu 

25- Mấy Mươi Năm Đảng…   26- Hôm Nay Là Ngày Giỗ…             27- Tháng Tư Nhìn Lại 

28- Từ Tháng Tư Năm Ấy       29- Tưởng Niệm Và Quốc Hận           30- Thơ Tháng Tư 

31- Người Lính Của Em          32- Giọt Mưa Trên Vai Em                 33- Chí Minh 

34- Cướp Nhà Là                     35- Đời Lính Gian Khổ                       36- Cá Mè Một Lứa 

37- Đọc Thơ Tiền Nhân           38- Ai Lại Chôn Chủ                          39- Bọt Không Cần Vớt 

40- Hồn Oan Thuyền Nhân      41- Chưa Chắc Cụ Khôn                    42- Hành Trang 

43- Không Thể Nín Thinh        44- Như Bình                                     45- Đùa Bông 

46- Chính Nghĩa Quốc Gia       47- Buồn                                            48- Xa Quê 

49- Xưa Và Nay                        50- Giải Gì Phóng Chi?                     51- Tam Vô: Ra Đâu? 

52- Đảng Hay Ăn Cướp            53- Tiên Phong                                  54- Rồng Đất Đỏ 

55- Thu Nguyệt                         56- Nhà Nước Toàn Trị…                 57- Nỗi Nguy Mất Nước 

58- Nhỡn Nhơ Phường Bất …  59- Tiềm Thủy Đỉnh….                     60- Tiếng Mình Ngộ… 

61- Vọng Quốc                          62- Chóng Mặt                                  63- Gà Nhà Đừng Đá… 

64- Ca “Sỉ” Thứ Thiệt               65- Bạo Trị Sao Trường Tồn?           66- Ai Là “Ngụy”? 

67- Thiếu Nhi Thành Hồ           68- Cán Bộ Ăn                                   69- Chân Tu… 

70-  Sài Gòn Sẽ Viết …            71- Sài Gòn                                         72- Sài Gòn Của Tôi 

73- Ngọc                                   74- Nhớ Sài Gòn Quá                          75- Xót Xa 

76- Giặc Dọn Đường…            77- Quan Không Biết Nhậu…             78- Tháng Tư Đảng… 

79- Quy Hán                             80- Người Lính Cộng Hòa                   81- “Ăn” Mừng … 

82- Trò Nằm Vùng                   83- Tháng Tư Buồn                              84- Đủ Rồi 11/4 

85- Cầu Siêu                             86- Ai Ăn, Ai Mừng?                           87- Lính 

88- Trong Mơ Nhớ Mộng         89- Tế Sống                                         90- Cút 

91- Em Mơ                                92- Ngày Xui                                       93- Đỏ Đò Đo 

94- 30 Tháng 4                          95- Đọc Thư Bạn                                 96- Mật Ước Hay… 

97- Giờ Đã Điểm                      98- Hãy Để Thuyền Nhân…                99- Địa Ngục Vô Sản 

100- Tháng 4 Không Thể …   101- 41 Năm Biệt Xứ                           102- Tháng 4 Nhìn Lại 

103- Đảng Đã Theo Giặc         104- Con Đảng                                     105- Mời Giặc Vào? 

106- Đảng Còn Tập Đi            107- Tháng Tư Kìa Em                         108- Yết 

109- Việt Cộng Khen Hán …  110- Tháng Tư Tang Đầy Trời             111- Độc Giả Thầm… 

112- Cộng Phỉ Thắng Hay…   113- Cà Phê Hợp Lực                           114- Tuổi Trẻ Miền… 

115- Cùng Hướng Về Mục…  116- Đối Tượng Hay Đối Thủ?            117-  Cờ Vàng và … 

118- Tháng Tư Rỉ Máu            119- Mê Sảng, Vô Sản                         120- Bí Quà 

121- Thưa Bạn                         122- Hồng Nhan Bạc Phận                   123- Đường Phải Đi… 

124- Bạn Hết Thân                  125- Ảnh Xưa                                       126- Chính Trị Gia 

127- Lửa Đâu Rồi                    128-  Năm Nào Cũng Nhớ 75               129- Tuổi Già Thà… 

130- Phó Tiến “Sỉ”                  131- Sáng Suốt                                      132- Vô Dụng 

133- “Giải Phóng”…               134- Văn Chương Thiên Tả                  135- Mắng 

136- Những Kẻ Đâm…           137- Khoe Bạn                                      138- Độc Giả 

139- Cám Ơn Em Chuyển Lửa   140- “Văn Chương” …                      141- Không Thể… 

142- Rút Ruột …                       143- Liệt Sĩ …                                     144- Đường Ra Trận 

145- Phải Viết                           146- Tháng Tư                                     147- Luật Rừng Mà 

148- Thư Đề Tặng                     149- Quả                                              150- Nuôi Đảng 

151- Nói Láo Như Vẹm             152-  Mẹ Lại Vào Bệnh Viện              153- Đòi Lại Hạt Giống 

154- Nằm Vùng Lấy Cán Ngố    155- Hợp Đồng Báo Bở                      156- Ai Căn Bả 

157- Ấm Áp                                158- Sao Mà Ngu Lâu?                       159- Ai Cút… 

160- Giữ Gìn Đất Mẹ                 161- Bạn Có Thấy                                162- Giữ Biển Đảo 

163- Hèn 
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TỨ TRƯỜNG LƯỠNG ĐOẢN* 
* 

Biếm thi chính trị  (Gửi phường Việt gian) 
* 

Ông Ngông Nghênh vốn ngang tàng 

Khoe giàu, khoe giỏi, khoe… hàng Vi Xi 
Bây giờ đã đến âm ty 

Tội cho con Ếch* chết vì thân ông. 
  

Nếu chưa, AID đã góp công 

Giết thêm mấy mạng như ông: trở cờ 

Áo quan ông mặc sáu tờ* 

Mua sơ-mi gỗ ngẩn ngơ cả nhà. 
  

Tứ trường thân được phủ hoa 

Còn dư lưỡng đoản, phúng quà: câu thơ! 
 

Ý Nga, 27.3.2006 
 

*Quan tài = gồm 4 mảnh dài và 2 mảnh ngắn **Ếch: aid, sida 
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HƯƠNG CHÂN QUÊ 

* 
Đọc thơ Giang Thiên Tường: 

“Phơn phớt dịu hiền tà áo trắng 

Hương thơm dìu dịu thoảng trong mơ” 
 

*Trích bài “Lưu Luyến”, trong tuyển tập thơ 2014, nhiều tác giả: “Quê Hương Trong Hồi Ức”, do Dư thị 
Diễm Buồn thực hiện, Bảo Linh xuất bản 

* 
Hương ai chẳng hiểu hương gì? 

Nào đâu con gái xuân thì mà thơm! 

Hương người tẩm nhớ rạ, rơm 

Thơm tre đầu ngõ, thơm cơm Mẹ hiền. 
  

Hương ai xuống ruộng úng phèn 

Cầu an lạy Phật dâng sen cúng dường, 
Cầu dân tứ hướng muôn phương 

Đồng lòng, cùng chí yêu thương Nước Nhà. 
  

Hương ai thơm ngát hơn hoa 

Biến thiên vạn hóa, hiền hòa chân quê. 
 

Ý Nga, 9-6-2014 
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HIỂM HỌA BẮC THUỘC 
* 

(Tưởng niệm một người bạn đã chết trong tù) 

* 

Xà lim đôi mắt anh sâu, 

Quầng thâm nhung nhớ, tìm đâu mẹ già? 

Nhìn qua song sắt nhớ nhà, 

Thấy em thơ dại, bán hương cho người. 

  

Giữa ngày bóng tối ngập trời 

Nước nhà càng nghĩ, càng bời ruột gan 

Rình mò mắt đảng đỏ gian 

Lòng dân sợ-hãi, tiếng than nén lòng. 
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Đấu-tranh, da thịt cứa… còng 

Trái tim bật máu, lệ ròng khóc quê 

Gương Hoàng Diệu, đã đam-mê, 

Gương oai Thái Học, vẹn thề đấu-tranh 

Soi gương sử sách rành rành 

Bao trang tuấn kiệt vén mành tự-do. 

  

Xà lim ứa máu, anh lo 

Quê-hương rồi sẽ ai cho hòa-bình? 

Bao tay cõng rắn về rình 

Việt-Nam, Trung Quốc: ai thương dân mình? 

 

Ý Nga, 23.4.2006 

 
 

 
 



- 9 - 

 

 

 

 

 

 

THÁNG TƯ 

Tháng tư tuyết hãy còn rơi 

Tháng tư tưởng niệm, rối bời bời ruột gan 

Chuyện nhà triệu cảnh nát tan 

Chuyện mình, nhắc đến Việt Nam: bùi-ngùi. 

* 

“Cô Dâu” đem bán cho đời 

Đảng mua quốc nhục, lỗ lời khinh khi? 

 

Ý Nga, 22.4.2006 
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DÂN CHỦ CA phổ nhạc thơ Ý Nga 

THÁNG TƯ NÀY LẬT TRANG SỬ SANG CHƯƠNG! 

http://www.danchuca.org/128kbps/ThangTuNayLatTran

gSuSangChuong.mp3 (hi-speed) 

http://www.danchuca.org/128kbps/ThangTuNayLatTrangSuSangChuong.mp3
http://www.danchuca.org/128kbps/ThangTuNayLatTrangSuSangChuong.mp3
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Biếm câu: “Thép đã tôi thế đấy!” với ý “thép giấy” 
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MỘT THÁNG TƯ NÀO ĐÓ 

* 

Kính tặng anh chị Nguyễn Hữu Luyện 

* 

Một Tháng Tư nào đó 

Tôi làm thơ hồi hương 

Báo cho Mẹ Già thương 

Rằng con yêu trở lại. 
  

Một tháng Tư nào đó 

Chúng ta về quê-hương 

Đi khắp các phố phường 

Thăm  ùng  , dòng họ. 
  

Vui lên đi chị, em! 
Vui lên, vì bóng đêm 

Rồi sẽ thua ánh sáng 

Khi mặt trời bừng lên. 
  

Một Tháng Tư nào đó 

Người mình từ bốn phương 

Sẽ quay về cố quốc 

Cờ Tự-Do cao dương. 
  

Tôi sẽ làm thơ tình 

Cho quê hương của mình, 
Cho bao  ùng  chiến-sĩ 
Đã một đời hy-sinh! 

  
Vui lên đi nhé anh! 

 
Ý Nga, 30.4.2006 
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LẠI MỘT GIẤC MƠ 

 (Thân tặng thi hữu TRẦN MINH HẢI) 

Chổi cùn, rế rách vào mơ 

Đống rơm, đụn rạ giữa bờ cỏ xanh 

Khói lam tỏa ấm mái tranh, 

Áo the, yếm thắm mong-manh gió chiều. 

  

Mẹ già cười đẹp bao  ùng  

Em thơ thỏ-thẻ bấy điều dễ thương! 

Nửa chừng hoa sứ mất hương 

Giấc mơ đứt đoạn còn vương… chút buồn! 

  

Khói Quê củi ẩm Mẹ đun, 

Xứ người tuyết giá con ngun-ngút thù 

Mấy mươi năm đã thoáng vù 

Con  ùng về được tuổi thu Mẹ chờ. 

  

Chổi cùn, rế rách… vẫn mơ, 

Đống rơm, đụn rạ… chỉ thơ con về 

 

Ý Nga, 16.11.2005 
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VIỆT CỘNG 1968 

 

Kẻ cưỡng chiếm vốn là  ùng man rợ 

Nhuộm kinh hoàng đất Huế, trận Mậu Thân 

Bao mồ chôn tập thể xác lương dân 

Để thăng chức và lập “đài bất nghĩa”. 

 Ý Nga, 1.8.2006 
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MẬU THÂN, ANH NHỚ GÌ KHÔNG?-Nhạc DÂN CHỦ 

CA, Youbube: LTT 

Kính mời Quý Vị vào links sau đây để xem video, PPS và nghe 
nhạc: 

http://www.dailymotion.com/video/x33io79 

http://www.danchuca.org/128kbps/MauThanAnhNhoGiKho
ng.mp3 (hi-speed) 

http://www.danchuca.org/22Kbps/MauThanAnhNhoGiKhong.mp3 (l
o-speed) 

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

http://www.danchuca.org 

 

HỌP HÀNH 

“Đối thoại văng qua, văng lại”* 

Áo giáp quên mặc về đêm 

Cử tọa tai nào  ùng rêm 

Sướng  ùng miệng người nhỏ mọn? 

  
Ông bà húc cho thù xem 

Chú thím chết có êm đềm? 

Hưởng lợi là Ngư-Ông-Vẹm 

Nhìn Cộng Đồng mình lấm lem. 
  

Ném đá, mỗi người một cách 

Bàn tay giấu kín sau rèm 

Quái chiêu, ai  ùng… tròm trèm 

Lề nát, giấy càng  ùng rách!* 
 

Ý Nga-California,19.7.2006 

*“Đối thoại văng qua, văng lại”: văn của Tam Ích 

*Tục ngữ: 

-Giấy rách phải giữ lấy lề 

-Ném đá, giấu tay 

http://www.dailymotion.com/video/x33io79
http://www.danchuca.org/128kbps/MauThanAnhNhoGiKhong.mp3
http://www.danchuca.org/128kbps/MauThanAnhNhoGiKhong.mp3
http://www.danchuca.org/22Kbps/MauThanAnhNhoGiKhong.mp3
http://www.danchuca.org/DanChuCaPhoTho.shtml
http://www.danchuca.org/
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Nhạc DÂN CHỦ CA phổ thơ Ý NGA 

Xé Lụa – Ý Nga – Nguyễn Văn Thành – An Minh – YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=PA35NtdxXYo 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PA35NtdxXYo
https://www.youtube.com/watch?v=PA35NtdxXYo
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MÀU GÓA PHỤ THỜI “BÌNH” 

* 

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

* 

Thọ tang, sao vẫn ngùi  ùng ? 

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 

Anh đi “cãi tạo hết đời” 

Lấy ai chiến sĩ phục khôi Cờ Vàng? 

Ý Nga, 14.8.2006 
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ĐÊM NHỚ THẦY 

(Tưởng niệm giáo sư Lê Hòa-Huyền Thanh Lữ 

và  ùng tặng bạn bè trường Nguyễn Khuyến, Sài Gòn.) 

Về với Phật! Thế là Thầy đã mất! 

Thơ còn ai phê lời thật chân thành? 

Em nhìn quanh, ai sát cánh đồng hành? 

Toàn xu nịnh! Chuyện đấu tranh vờ vĩnh! 

* 

Thầy khả  ùng nhìn dân tình bất hạnh 

Đã chẳng đành chuyện đủng đỉnh nghỉ hưu 

Vẫn lẻ loi, bút không mỏi, liên hồi 
Chuyện Sông Núi, Thầy buồn lời phẫn nộ! 

* 

Em tiến bộ nhờ Thầy Cô dạy dỗ: 
“Bao học trò còn khốn khó bên kia 

Nếu đêm khuya  ùng chữ nghĩa sẻ, chia, 
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Đừng bội nghĩa trước Màn Đêm Dân Tộc! 

Như Lửa bốc, thơ hướng về nguồn gốc 

Trọn tấm  ùng phải lắng đọng thật trong 

Bút quần hồng tự trọng, chớ bẻ cong, 
Như nhịp trống Triệu, Trưng Vương mới quý!” 

  
Bao thiện chí Thầy khuyên: “Chân, thiện, mỹ 

Giữ lương tri, thơ đẹp ý, đẹp lời; 
Thơ vì người, hương sẽ toả muôn nơi!” 

* 

Hương tiếc nuối, thắp dâng lời tưởng niệm. 
 

Ý Nga, 11-6-2012 
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SINH VIÊN HIỆN ĐẠI 

* 

(Trích TỘI ÁC VÀ ĐỒNG LÕA đã xuất bản) 

* 

“Trời mưa bong bóng bập bùng” 

Bà ru cháu ngủ bềnh bồng nhớ thương 

Võng nào kẽo kẹt nhịp vương 

Tay nào gân guốc vẫn thường nhịp đưa. 

  

Nhớ ơi lời ru mỗi trưa 

Cơn mưa dịu mát, gió lùa “Ầu ơ…!” 

Ầu ơ theo bút vào… thơ 

Gửi em-mất-gốc, ngây thơ chợ đời 

Khoen đeo môi, lở miệng cười 

Mũi xâu toàn sắt, quên mùi… quê hương. 

  

Đôi chân vọng ngoại bất thường 

Lắc lư theo nhạc, biết đường về đâu? 

Em khoe rốn hở, tôi sầu 

Con “ông”, cháu Đảng  ùng… giàu gớm ghê! 

  

Cũng may tôi  ùng được về 

Nhìn em trên “lưới”, não nề tâm cang 

Đảng khoe sắp đến… thiên đàng 

Cháu con “rách rưới”, nạm vàng lả lơi. 

  

Bao  ùng  “đầy tớ” gặp… thời 

“Nhân dân làm Chủ” kêu trời ai nghe? 
 

Ý Nga – WoodRidge, 8.11.2006 
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Nhận được từ bạn bè và kính chuyển 

Video TƯỞNG NIỆM THÁNG 4 ĐEN – 46 NĂM QUỐC 

HẬN 30/4/1975–2021 

  

 TƯỞNG NIỆM THÁNG 4 ĐEN 

46 NĂM QUỐC HẬN – 30/4/1975 – 2021 

  

Xin được chia sẻ với Thầy Cô, Bạn hữu và ACE quen biết xa gần... những 

gì đọc được trên Internet và gói ghém vào trong video này theo thứ tự 

thời gian với nhiều điều đã xảy ra cho QUÂN-DÂN-CÁN-CHÍNH VNCH 

qua biến cố 30-4-1975 gồm 3 phần : 

  

-        Phần 1 : Cảnh sát Quốc Gia VNCH (CSQG) 

-        Phần 2 : Trường Võ Bị Quốc Gia VN (VBQGVN) 

-        Phần 3 : Quân Lực VNCH  (QLVNCH) 

  

TƯỞNG NIỆM THÁNG TƯ ĐEN 

46 NĂM QUỐC HẬN 30/4/1975 – 2021 
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Nhạc đệm: 

     1 & 4 : Secret Of Life & Black Sun – Russel Walder 

            2 : Promise – Toshiro Tasuda 

     3 & 5 : Long Revealing & Calling Wisdom – Karunesh 

Video 4/2021 :  https://youtu.be/Ext1PNC1UCA 

  

Quả thật là ... 

Không nến, không hương, không cả hoa... 

Chỉ có tấm lòng vẫn thiết tha... 

Khấn NGƯỜI tuẫn tiết, NGƯỜI nằm xuống... 

Tận hiến cuộc đời... cho QUỐC GIA... 

  

Để TƯỞNG NHỚ QUÂN-DÂN-CÁN-CHÍNH VNCH đã tuẫn tiết, 

hy sinh hay chết trong các “trại tù cải tạo” trải dài từ Nam ra Bắc... 

trước-trong-sau THÁNG 4 ĐEN 1975 qua video mà thôi ! 

  

K/T mời cùng xem và chia sẻ... 

th 

https://www.youtube.com/user/thienthuntth 

   

 

Quang Tran Tinh: Video clip Tưởng Niệm 30/4 trên đây là một công trình quý giá, tích tụ được 
những nét đẹp trong lực lượng vũ trang của VNCH. Đây là một tư liệu lịch sử đáng trân trọng và gìn 
giữ, cho các đời sau cần biết. Rất cám ơn công phu và tài trí của chị Thu Hà đã tạo nên công trình 
này để chia sẻ với Người Dân trong dịp Tưởng Niệm 30/4 này. 
Cám ơn 4 câu thơ trên đây của chị Thu Hà, thật súc tích và giàu xúc cảm lay động Lòng Người khi 
Tưởng Niệm Anh Linh của những Tử Sĩ đã tuẫn tiết ngày 30/4/1975   

 
Không nến, không hương, không cả hoa… 

Chỉ có tấm  ùng vẫn thiết tha… 
Khấn NGƯỜI tuẫn tiết, NGƯỜI nằm xuống… 

Tận hiến cuộc đời… cho QUỐC GIA… 
Yen Nguyen 

33 phút rất dài … sao quá ngắn? 
Giật mình bừng mắt, bao anh linh, 
Quẩn quanh ta đây, chia sẻ ân tình 

Huynh đệ chi binh , ngàn năm bất diệt … 

https://youtu.be/Ext1PNC1UCA
https://www.youtube.com/user/thienthuntth
https://www.youtube.com/channel/UCdfvjWgfVZLE-3_MHKX64FA
https://www.youtube.com/channel/UC7TbKsCpjkin1qHhEhTOjfA
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MẤY MƯƠI NĂM 

ĐẢNG “TRỒNG NGƯỜI” 

  

Thế giới đã tài trợ nhiều học bổng 

Sao chỉ toàn con cháu đảng hưởng không? 

Sang xứ người sống cỏ rác bềnh bồng, 

Rửa tiền Cộng, cuồng ngông trò hư hỏng. 

  

Bất khiển dụng, “đại đồng” đều lêu lổng 

Của cướp không, chi tiêu rộng, thỏa  ùng 

Đứa tội tù, đứa cờ bạc, long nhong 

Nhục chung gánh: cả Cộng Đồng Hải Ngoại! 

  

Ý Nga, 10.4.2021 

 
 

HÔM NAY LÀ NGÀY GIỖ CỦA TÔI 

* 

Thành  ùng tưởng niệm Thầy TTĐ 

(đã bị VC xử bắn năm 1979 tại Thủ Đức) 

và những Chí Sĩ yêu nước đã bị giết 

trong cùng một hoàn cảnh, 

sau ngày miền Nam VN bị VC cưỡng bức. 

* 
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Lời trăn trối, Mình và con không đợi: 
Hôm nay là ngày giỗ của chính tôi. 

Ruột bời bời thương con dại, vợ côi, 
Tim nhức nhối yêu giống nòi đen đủi. 

  
Các con phải thương yêu nhau, gần gũi 

(Như mẹ cha đã trao gửi các con) 

Đạo làm con, chăm sóc mẹ cho tròn 

Cha mong ước gia đình luôn vui, khỏe. 
* 

Anh thương lắm cảnh nhập nhòe, vắng vẻ 

Giữa khắt khe thời thế: ai vỗ về? 

Ai chở che, dìu dắt? Thật não nề! 

Mình quạnh quẽ, ai vuốt ve trìu mến? 

  
Đi  ùng đến, con tim đầy mệnh lệnh 

Đường gập ghềnh, tìm Đích Đến lênh đênh 

Anh phải dừng! Chưa Bến Đổ! Buồn tênh! 

Lòng uất nghẹn vì thời cơ  ùng đến. 
  

Tâm không thẹn, sống: không hèn, trơ trẽn 

Chí làm trai đã giữ vẹn vì dân, 
Chưa một lần công Tiên Tổ bội ân, 
Lòng căm phẫn nhìn tự do đã mất. 

  
Ta mất đất, nhà làm sao tươm tất? 

Lũ vô thần, duy vật quá nghênh ngang! 

Vĩnh biệt Mình, thăm con cháu, họ hàng, 
Nuốt cay đắng, bẽ  ùng: anh “về” trước! 

  
Ý Nga, 8-4-2015 
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Nhạc DÂN CHỦ CA phổ thơ Ý NGA 

VÔ SẢN 

http://www.danchuca.org/128kbps/VoSan.mp3 (hi-

speed) 

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

http://www.danchuca.org 

 

 

http://www.danchuca.org/128kbps/VoSan.mp3
http://www.danchuca.org/DanChuCaPhoTho.shtml
http://www.danchuca.org/
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TỪ THÁNG TƯ NĂM ẤY 

Tháng Tư có lắm thứ tang 

Táng thư, cáo phó… kinh hoàng  ùng dân. 
  

Tang chung: Quốc Hận bao lần 

Tang riêng: Chiến Sĩ chung phần chết oan. 
Bất toàn, cả nước gian truân. 

Hoan hô, “hồ hỡi”? Chỉ toàn Việt gian! 

  
Tháng Tư ứa lệ giang san 

Khói nhang tưởng niệm ngút ngàn về đâu? 

  
Ý Nga, 25.4.2016 

 *NÓI LÁI: Tháng Tư/thứ tang/Táng thư (biếm: cáo phó) 
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THƠ THÁNG TƯ 

  

Gom buồn chuyện của quê hương, 

Gom thương gói nhớ cho tường thơ văn 

Như roi lưu đậm vết lằn 

Cùng chia bao lệ thấm  ùng dân mình. 

  

Ý Nga, 7.4.2020 

 
Tranh VI VI 
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GIỌT MƯA TRÊN VAI EM 

*Thương  ùng tặng những góa phụ thuyền nhân trên đường tìm Tự Do 

*Vợ nói với chồng (đã hy sinh vì quê hương) 

 Anh cứ trụ trên vai em bé bỏng 

Thấm áo tơ mỏng mảnh, cùng thong dong 

Đường không đông, mình dạo bộ một vòng 

Cho hạnh phúc về hong khô áo trắng. 
  

Trong thinh vắng anh hát bài Gọi Nắng 

Mau mau về để anh lặn vào em 

Cho mỗi đêm giọt lệ ướt vai mềm 

Anh được nếm giọt thủy chung rơi rụng. 
  

Em cô phụ thờ chồng, không bất dũng 

Chít  ùng tang em vượt biển, đường cùng 

Gánh việc chung, em tay dắt, tay bồng 

Đưa cha mẹ thoát  ùng cùm cộng sản. 
* 

Chìm  ùng biển, người  ùng đành ly tán, 
Thương em tôi phải ở lại trần gian 

Hoa úa tàn theo Quốc Nạn lầm than 

Trong biển loạn khóc phận buồn: thất tiết! 
  

Em lực kiệt, cơn đau hoài thê thiết, 
Hải tặc kia hủy diệt cả tiếng rên, 

Cho nên em thầm kín với ưu phiền, 
Sống như chết cùng lời nguyền nghiệt ngã: 

  
“Dù Âu, Á phải nuôi hoài Ngọn Lửa 

Lửa phải nung! Lửa  ùng giục hồn ta! 

Chống  ùng   , lửa phải ngời tinh hoa 

Hoa dù cháy, thù Nhà không bội nghĩa!” 

 Anh cứ trụ trên vai em, chí cả!  
Ý Nga, 22.10.2011. 
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CƯỚP NHÀ LÀ “KINH TẾ MỚI” 

* 

Tưởng niệm THU NGUYỆT, người em gái đã mất 

vì chính sách đuổi dân, cướp nhà của VC. 

* 

Âm dương hỡi! Ngày chia phôi cách trở 

Chôn em nơi “kinh tế mới” xa vời 
Mưa liên hồi, trời tăm tối, than ôi 

Quan tài ướt, thương em tôi thật tội! 
  

Hai chú cháu khóc thương người vô tội. 
Chỉ hai người tay mỏi, ướt loi ngoi 

Nơi xa xôi, giữa lụt lội, đội trời 
Đất nhão nhoẹt trên áo quan hoài nổi. 

  
Tuổi mười bảy, em xinh như hoa mới 

Tội tình chi chết tức tưởi em ơi 
Khóc ran trời, Mẹ thét hỏi muôn nơi. 
Ba căm phẫn, cả đời  ùng nguôi hận! 

  
Ý Nga, 24-4-2014. 
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“CÁ MÈ MỘT LỨA” 

  

Về không về, đi không đi! 

“Trai đương độ, gái đương thì”* chi cam 

Tuổi đà lẩm cẩm, da  ùng 

Nỡ nào tàn nhẫn, lỗi lầm u mê: 
  

“Rẻ rề gái trẻ, chân quê 

Rành nghề, thiện nghệ nhậu thuê tràn trề! 

Rượu nho, rượu đế cận kề 

Thỏa thê mua sắm! Ê hề cuộc vui!” 

  
Vui, sao còn ngược trở lui? 

Phải chăng mi đã bốc mùi thối hoăng? 

Ở đây buồn mỗi ngày  ùng 

Từ ngày mất nước ai rằng vui cho? 

Đại tang: con nít còn lo 

Tại sao người “lớn” quanh co vai hề? 

 

 Không đi,  ùng chẳng phải về! 

“Cua” bò, “cóc” nhảy đủ nghề ăn chơi. 
Say men, mi nổ khắp nơi 

Việt gian, Việt Cộng bốc hơi “Việt kiều”! 
  

Ý Nga, 25-4-2014. 
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ĐỌC THƠ TIỀN NHÂN 

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

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

http://www.danchuca.org 

 
 

❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉ 

Trang Face Book của Ý Nga: 

https://www.facebook.com/YNGACANADA 
 

http://www.danchuca.org/128kbps/DocThoTienNhan.mp3
http://www.danchuca.org/DanChuCaPhoTho.shtml
http://www.danchuca.org/
https://www.facebook.com/YNGACANADA
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BỌT KHÔNG CẦN VỚT. 

(Truyện ngắn) 

 

Ý Nga 

                    Quán phở sáng thứ Bảy đông nghẹt khách xếp hàng ngoài cửa. 
          Mới có 11 giờ 30 mà cô hầu bàn đã chạy mỏi cả chân. Bực mình nhất là khi 
đến bàn số 13: chỉ có hai người đàn bà  ùng  ùng  cô lại phải trả lời đến mấy chục 
câu hỏi. Lần trở lại thứ tư, đứng chờ lâu quá mà vẫn  ùng thấy họ chọn xong món 
gì, cô bèn đề nghị: 

-Hai bác từ từ chọn nhé, chút nữa cháu quay lại. 
  
-Không quay “nại”, quay đi gì cả! Gớm! Xếp hàng gì mà “nâu… ơi… nà 

nâu”! 
Mang ngay cho bọn “lày” hai tô đặc biệt, “nớn” nhất và ngon nhất của 

nhà các cô đi “lào”! Nhiều thịt, nhiều “lước”, không “nấy” giá  ùng  bù cho ba đĩa 
“giau” thơm! 
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-Dạ, bù ba dĩa… dâu thơm gì? Bác muốn món tráng miệng nào? Quán chỉ 
có chè ba màu  ùng bác. 

  
-Không ba, bốn màu gì tất!  
“Giau” thơm để ăn phở mà cô không biết à? Giá tanh “nắm”, bọn tôi chỉ 

thích “giau” quế và ngò gai  ùng! Ba đĩa mới đủ!  
Mang “lước” béo, hành “chần” thái ngắn ngắn, ớt hiểm thái mỏng; đủ cả 

vào cho bọn tôi! 
  
-A! Cháu… hiểu rồi! 
  
Cô hầu bàn mừng rỡ quay ngay sang bàn khác  ùng  bị gọi giật ngược lại: 
  
-“Lày”! Thêm hai cốc cà phê sữa đá thật đậm “lửa” đấy! 
  
-Dạ! 
  
Miệng dạ, tay ghi ghi, chép chép. Không biết cô  ùng rành tiếng Việt hay tại 

cái màn “bù dâu thơm” với rể thối không có trong mã số quen thuộc của nhà 
hàng nên cô nguệch ngoạc hơi lâu.  Thế mà vừa dợm chân chạy là cô đã bị mụ ú 
hét vang: 

  
-“Lày”! Thêm một cà phê sữa đá tu-gô* “lửa” cho thằng con “giai” nhà 

tôi. Nhớ cho nhiều sữa vào, không thì “ló” “nại” chê đấy. 
  
-Dạ! 
  
Cô gái lúc này có vẽ hơi quạu với thái độ xấc xược của người đàn bà diêm 

dúa đeo vàng chói cả mắt kia rồi,  ùng  cô thấy có mấy cái bàn khách vừa  ùng 
xong, đang cần vệ sinh gấp để rước khách mới vào nên cô chỉ kịp ghim tờ giấy 
cho đầu bếp và nói vọng vào: 

  
-Số 13: hành trần cắt ngắn, ớt xắt lát. 

* 

                   Trong lúc lau bàn của khách cũ, dọn dẹp sạch để tiếp khách mới, cô 

nghe mụ ú, áo đỏ choét, đang thao thao trả lời mụ có cặp  ùng mày dữ tợn ngồi 
cùng: 
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-Thằng con tôi du học bên “lày”, tôi chuyển cho đám sinh viên Hà Lội vay 
“lặng nãi” mấy  ùng nghìn đô  ùng  chúng không trả  ùng hạn kỳ nên tôi phải đích 
 ùng sang Canada, cho đám “đầu gấu” đến hỏi tội bọn chúng, nhân tiện đi chơi 
một chuyến “nuôn” và mua sắm ít thứ hàng hiệu đem về bán “nại” cho mấy bà 
bên ngành Công An Thành Phố. 

  
Bà mắt xếch liền bàn  ùng kinh nghiệm cách nào để qua mặt sự khám xét 

ở phi trường Canada về những món mà đám cán bộ cao cấp ở Hà Nội đang  ùng: 
  
-… Chứ còn về tới phi trường Việt Nam thì đã có “công an” em út lo cả 

“giồi”! 
  
Thế là lắm thứ “lậu”, lắm tên… “công… an toàn” được hai bà oang oang 

mồm liệt kê đầy đủ và dư sức cho thực khách ngồi ở dãy bàn dài gồm 11, 12 và 
14 ghép lại nghe (họ toàn là những người lính VNCH bị VC bỏ tù hơn 15 năm, 
được người bạn đồng đội chủ quán đãi bữa trưa, đang bàn tán những kế hoạch 
cho phiên họp chiều nay, nhằm chống lại kế hoạch “văn hóa vận” và nhuộm đỏ 
Cộng Đồng của Việt Cộng như: đưa văn công của chúng sang trình diễn, đem gia 
đình, con cháu của chúng ồ ạt xuất ngoại sang Canada để rửa tiền và tẩu tán tài 
sản.v.v….). 

Thấy cháu gái sinh viên, cháu nội của người bạn cùng  ùng, tình nguyện ra 
chạy bàn cuối tuần để lấy tiền gây quỹ giúp cho một tổ chức hậu duệ đã bị hai 
mụ kiêu căng kia bắt nạt từ nãy giờ nên họ đã gai mắt, chướng tai lắm với sự 
trịch thượng kiểu “quản giáo” trại tù ấy nên từ đầu họ đã chăm chú lắng nghe 
hai mụ “tự khoe lý lịch” bằng những ánh mắt bực bội. Trừ người-mặc-áo-trắng 
ngồi ở đầu bàn cứ bận rộn, lăng xăng rời chỗ ngồi mấy lần ra, tất cả còn lại,  ùng 
thấy ai phản ứng gì cả. 

Rồi  ùng đến lúc phở, hành, “giau”, ớt, cà phê được cô gái lúc nãy đem đến. 
Hai tô phở vừa đặt xuống bàn, bên cạnh hai chén nước béo là có chuyện ngay: 

  
-“Lày”! Sao “nại” thái hành “gia” “lát” bấy thế “lày”? Thịt gì mà cứ đỏ tươi 

 ùng  kinh quá! Cô mang vào xối  ùng nhiều… nhiều… “lước”  ùng “nên” cho  ùng 
thịt! 

  
-Dạ phở đặc biệt thì lúc nào  ùng có thịt tái chung nữa, còn hành trần bà 

dặn xắt ngắn ngắn hồi nãy mà. 
  
-Ơ hay nhà cô “lày”, tôi bảo thế bao giờ? Mang vào! Đổi cái khác cho tôi! 
  
-Dạ đổi cái gì? 
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-Tôi không muốn hành thái văm “gia” cả thế “lày”! 
  
-Dạ chứ bà muốn hành làm sao? 
  
-Thì hành “chần” bình thường vẫn thái như thế… “lày… lày” 
  
Bà ủn ỉn đưa ngón tay út ra dí dí vào mặt cô gái, thấy điều như muốn đâm 

thủng mắt cô. 
Cô né thụt lùi một bước,  ùng  vẫn lễ phép hỏi: 
  
-Dạ sao bà biểu ngắn ngắn? 
  
-Thì tôi nói  ùng   hiểu “nà” hành “chần”  ùng vào trong cái chén “lước” béo 

riêng chứ không phải chung trong tô phở thế “lày”. 
  
-Dạ! Thôi để cháu đổi hai chén hành trần bình thường và làm  ùng thịt tái 

cho bà. 
  
 Nói xong cô lấy lại hai tô phở và hai chén nước béo, rồi đặt ba dĩa rau 

xuống bàn và định quay vô bếp,  ùng  bà chằn lửa đã chì chiết: 
  
-Khiếp! Bưng “giau” mà để cả hai bàn tay vào trong ấy thì ai mà ăn? 
  
Cô nghe câu móc méo phi lý  ùng  không trả lời chi cả, cha mẹ sinh cô ra 

không mang dị tật nào cả, nếu cô để cả 2 bàn tay vào đó thì lấy đâu ra bàn tay 
thứ III để bưng dĩa rau hầu bàn được? 

Đã thế, cô còn phải nghe bà này quay qua dạy bà ú ù kia: 
  
-Đám con nhà chúng tôi “ló” bảo bên Canada “lày” mà thế “nà” họ chê 

mất vệ sinh, họ chả đụng đến đâu bà! 
Rồi bà hét vào mặt cô gái: 
  
-Cô đổi “nuôn” mấy đĩa “giau” thơm khác. Mà “nấy” đĩa “lào” nhiều nhiều 

tí! Gớm! Vài cọng “noe” ngoe thế ăn chả bõ. 
  
-Dạ 3 dĩa rau cho hai tô phở  ùng mà. 
  
-Gớm! Ba mà cứ như một thế kia thì “nàm” sao đủ? 
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Cô gái tức anh ách, ăn phở với rau chứ ăn rau với phở hay ăn bánh tráng 
cuốn sao mà đòi nhiều rau, lắm nước vậy? Cô yên lặng quay đi. Vào bếp, cô yêu 
cầu y như ý hai khách muốn. Nhớ lại những lời đối thoại lúc nãy cô bực bội quá, 
thì ra bọn cán bộ Việt Cộng ra đây rửa tiền mà các chú bác hay nói chuyện với 
ông Nội và Ba mình đây. Tức mình, cô lượm lại hết mấy chục nhánh ngò gai, rau 
quế của thực khách ăn thừa,  ùng bỏ vào thùng rác (hãy còn nằm trong mấy cái 
dĩa ngổn ngang chờ rửa), đặt chúng cao ngun ngút lên trên ba cái dĩa “giau mất 
vệ sinh” cô vừa bị mắng lúc nãy. Khi hai tô phở  ùng nước  ùng vừa được đầu bếp 
chuyền qua tay thì chữ “gớm…” kéo dài của mụ phì lũ khiến cô… “gớm” vào mỗi 
tô một ngụm nước miếng cho bỏ ghét  ùng theo kiểu cả dòng họ nhà cô đã bị VC 
hành hạ dã man sau khi cưỡng chiếm rồi mới bưng ra. 

 
Rau ra, hai mụ khó  ùng nháy mắt nhau hài  ùng rồi cầm đũa vọc  ùng bừng 

mấy lát thịt, cười hí hửng: 
 
-“Giau” nhiều vậy thì mới đủ chứ! 
Nhớ  ùng cái túi đựng cốc cà phê cho thằng con giai và bỏ nhiều giấy 

vào cho “ló” “nau” mồm. Mà cà phê có  ùng như tôi dặn không đấy? 
  
-Dạ  ùng! 
  
Cô vẫn lễ phép trả lời, dù rằng cô chẳng dặn dò  ùng sữa hay  ùng cà phê 

chi cả. 
Bà mắt xếch lúc này mới lôi trong cái túi nylon ra hai ổ bánh mì to, xé một 

miếng “vĩ đại”,  ùng  vào tô phở xe lửa rồi hích bà xe…  ùng: 
  
-Gớm! Có vờ sai vặt thế thì bát phở của tôi mới được nhiều “lước”. Bà thử 

xem! Chúng “ló” về “lói”  ùng thật bà nhỉ, “lước” phở ngoài “lày” họ nấu ngọt ơi… 
“nà”… ngọt! Chỉ mỗi tội, hình như họ vớt bọt không khéo như ô-sin* nhà mình 
“lên” “lước”  ùng không trong. 

  
Cô gái nán lại, nhìn cho được cảnh hai bà lặt “giau” cho vô tô, chấm bánh 

mì vào, múc nước húp sùm sụp rồi mới quay đi. Nhìn thật là… mãn nhãn! Lòng 
cô vui phơi phới  ùng  không vui và đắc thắng bằng hai bà thực khách lắm chuyện 
đang toe toét, nhồm nhoàm bên hai tô phở-bánh-mì. 

Thằng con ông cháu cha nào đó chắc rồi  ùng sẽ… vui với ly cà phê “nhiều” 
sữa của cô! 

* 
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Độ chừng hơn một tiếng sau, cô gái lễ phép đến bên bàn số 12, đưa miếng 
giấy và được vị-ngồi-đầu-bàn-mặc-áo-trắng có vẽ bận rộn suốt buổi kia hỏi vài 
câu rồi nói thì thầm vào tai gì đó. Ông nói xong thì cười cười, đứng dậy; với giọng 
nói không cần bất cứ một thứ khuếch đại âm thanh nào cả của một vị sĩ quan 
ngoài chiến trường năm nào, ông chỉ tay về hướng hai mụ “đẫy đà nợ máu nhân 
dân” và nói sang sảng: 

  
-Chúng tôi xin phép thưa cùng tất cả Quý Vị: để giúp cảnh sát Canada kiểm 

soát tình hình an ninh chung của thành phố với bọn côn đồ, chúng tôi có đặt hệ 
thống quay phim trong quán. Hai bà ngồi ở bàn này vừa tự khoe là gia đình cán 
bộ cộng sản VN, luồn tiền chúng ăn cướp của đồng bào trong nước qua đây cho 
sinh viên Việt bên Canada vay nặng lãi. Họ còn khoe là có liên hệ với bọn du đảng 
ở địa phương này và là dân chuyên buôn hàng lậu, từ Hà Nội qua. 

Nhìn vào mảnh giấy nhỏ, ông chỉ vào cô sinh viên mà hù hai bà “đại gia 
đỏ” tiếp: 

Cô cháu nội của tôi cho biết, bọn cho vay cắt cổ này đã gọi: 
-4 tô phở đặc… biệt…, 
-3 ly cà phê sữa đặc biệt, 
-4 chén hành trần đặc biệt, 
-3 dĩa rau đặc… biệt…  
 ùng  không chịu trả tiền  ùng như thế. Chúng tôi có các nhân chứng ngồi ở 

bàn này chứng kiến mọi chuyện, vậy xin báo cùng mọi người: chúng tôi sẽ nộp 
cuộn phim quay hôm nay cho chính quyền địa phương cùng với lời “tự khai” và 
tự… khoe của hai thành phần bất hảo này. Nếu hai tên Việt Cộng này không trả 
đủ số tiền trong hóa đơn hôm nay thì Quý Vị giúp chúng tôi bằng cách: đừng cho 
chúng rời khỏi quán vì chúng tôi sẽ đóng cửa hôm nay để cùng bà con tỵ nạn ở 
thành phố chúng ta đưa bọn buôn lậu này tới sở cảnh sát. 

  
Khách đông nghẹt đang đói bụng, xếp hàng chờ được vô ngồi mà tự nhiên 

nghe “đóng cửa”, rồi thực khánh đang ăn ngon lành mà nghe có Việt Cộng thì 
tức thì mọi ánh mắt cùng đổ về một hướng. Yên lặng vài giây, rồi chợt tiếng vỗ 
tay vang lên rào rào nghe thật đã… tai cô sinh viên. Bây giờ cô mới hiểu trước 
đây ông Nội cô nói gì: 

  
-Không phải lúc nào  ùng “dĩ hòa vi quý” cả đâu nhé cháu! Ta lùi thì địch 

tiến, ta phải tiến mới dẹp được giặc! 
Cô mỉm cười với ý nghĩ: Bọt nào  ùng là bọt, bọt bèo mà! Rau đã nhiều và 

chắc chắn… thơm! Chỉ có hai mụ Việt Cộng này là… thối quá! 

* 
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Và từ đó, cái quán phở ấy không những chẳng còn thấy thực khách đòi 

lắm đặc-biệt-xã-hội-chủ-nghĩa bén mảng nữa mà ngày càng đông người Quốc 
Gia xếp hàng, nhờ công quảng cáo của hai mụ Vi Xi chấm bánh mì với nước bọt. 

Bọt này không cần vớt mà vẫn… trong veo! 
  

Ý Nga, 29-5-2015 

*Tu-gô: to go =  mang về 
*Ô sin: người giúp việc trong gia đình  

 
 

 

 

CHƯA CHẮC “CỤ” LÀ KHÔN! 

Ngày xưa cụ Mão nhàn du 

Cộng vào: cạo mũ cao su suốt ngày. 

* 

Cơm thiu phải nuốt ngày nay 

Nhai hoài bánh vẽ đỏ nhầy. Kêu thơm? 

 

Ý Nga, 29-5-2015 

 Nói lái: cụ Mão/cạo mũ. -Cơm thiu/Kêu thơm 
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KHÔNG THỂ NÍN THINH 

  

Thương thay Bó đũa Quốc Gia 

Để cho Búa Đỏ chẻ ra  ùng nghìn? 

Văn công đỏ áu: trơ nhìn 

Ca nô Áo Đỏ: không xin  ùng giàu. 

 

Ý Nga, 29-5-2015 

 Nói lái: Bó đũa/Búa Đỏ. -đỏ áu/Áo Đỏ. 
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ĐÙA BÔNG, BÔNG ĐÙA 

* 

(Để nhớ về những người phụ nữ đã gian truân trải qua bao nỗi uất hận  
trong khi  ùng nhân, bà con, họ hàng bị tù đày sau 

ngày miền Nam Việt Nam bị Việt Cộng cưỡng chiếm) 

* 

-“Ở trên, ở trển, ở trền”? 

Ta không hiểu hết, bắt đền cô Bông. 

“Ở trong, ở trỏng, ở  ùng ”? 

Nói nghe ngồ ngộ, có chồng hay  ùng? 

* 

-“Ở trền”? Bắt lỗi dư thừa 

Học  ùng? Ai nói? Đong đưa  ùng vòng 

“Ở  ùng ”? Thêm thắt quẹo cong 

Tròng gì? Tròng cổ hay  ùng, cùm người? 
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(“Tâu tắng nội lước”* ai cười?) 

Tràn vào cướp bóc, làm trời xưng vua 

Huênh hoang: “Thắng!”, thấy chi thua 

Còn đem chữ nghĩa bông đùa cười chê? 

  
Hay gì cưỡng chiếm tứ bề? 

Giỏi chi chỉ độc một nghề Tam Vô? 

Tưởng con ai, hóa cháu… Hồ 

“Đại đồng” xuống hố! Mấy bồ chữ hay? 

  
Vô đây bắt lính đem đày 

Bắt dân đem bán, tựa bầy hung nô 

Lại còn trêu ghẹo Thầy Cô* 

Mác, Lê thi thố, nhi nhô học trò? 
 

Ý Nga, 13.4.2021 
*“Tâu tắng nội lước” = Trâu trắng lội nước 

*Cô với 2 nghĩa: cô em (câu 2) và cô giáo (câu áp chót) 
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GIẢI GÌ? PHÓNG CHI? 

Một đảng reo vui “mừng giải phóng” 

Sao toàn dân khóc mất miền Nam? 

Ảnh Hồ đem dán như đồng bóng 

Cướp của, giết người, ngục khép giam! 

Ý Nga, 27.7.2018. 
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ĐẢNG HAY ĂN CƯỚP? 

Xin gì  ùng “bì thư”, 
Mở “bì”: đảng say nhừ, 

Dân ăn: đòn chí tử 

Ai phản đối? Khai trừ! 
  

Chỗ nào  ùng lách, luồn 

Dân nghèo lệ cứ tuôn 

Bán con đi mọi hướng 

Chẳng chừa lại một phương. 
  

Cả cơ cấu chính quyền 

Cướp của, hưởng,  ùng phiên 

Thế giới đều khinh miệt 

Trò hối lộ, ép, chèn. 
  

Kể từ Tháng Tư Đen 

Ăn hèn hạ, đảng quen 

Lòng dân càng uất nghẹn 

Sự việc càng ngang nhiên. 
  

Thật thương  ùng   đồ! 
Làm sao dẹp Tam Vô? 

Bao giờ Ngày Thịnh Nộ 

Lật hết  ùng Cộng nô? 
 

Ý Nga, 21-9-2013. 
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RỒNG ĐẤT… ĐỎ! 

Bao ký giả khinh Tàu “Phù”*, miệt thị 

Nhận xét nào  ùng tiểu tiết, khinh khi 

Thấm tháp gì “quỷ” đỏ vô lương tri 

Óc thống trị cần chi Cân Công Lý! 

 

Ý Nga, 8-9-2013 

*Rồng đất = giun 

*Tàu Phù = Tàu Cộng 
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NHỞN NHƠ PHƯỜNG BẤT CHÍNH 

Đảng ăn đến thịt Kobe 

Khi dân chết đói nằm lề tràn lan 

Trưa chiều tề tựu ác gian 

Sáng khuya đảng nhậu nhờ vàng “bội thu”. 
  

Đảng bày bàn: thịt Wagyu* 

Chuyện gì  ùng xúm tạc thù trơn tru 

Tiền vào lắm cửa kết sù 

Bạc ra như lũ! Ngục tù ai kham? 
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Tay Đoàn, Đảng lạm tham lam 

Tay dân bi thảm, lũ lam,  ùng cùm 

Một xâu cả nước chết  ùng 

Đảng kia từng cụm ăn… giùm nhân dân! 

  
Ý Nga, 21-9-2013. 

*Wagyu: thịt bò của Mỹ, giống như Kobe. 
 

 

 
NÓI LÁI: 

-Tiềm (thủy) đỉnh/điềm tỉnh 

-bậu đến/bến đậu 
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TIẾNG MÌNH NGỒ NGỘ 

VẪN HƠN NỊ, NGỘ 

 

Thức đen, thức trắng Người Mình 

Cớ sao đen đủi? Bất bình Trắng Tinh: 
Tái Xanh rình, Trắng Bóc nghinh, 

Đen Thùi Lùi, Tím Lịm, Xanh?* Xanh lè! 
  

Đỏ Lòm phun lửa vàng khè 

Đen thui, đen thủi im re song hành 

Vắng tanh, Xám Ngắt* vào thành 

Tìm nơi đông đúc dân lành thơm tho. 
  

Xanh Lơ, Tái Mét* dặn dò: 
-Dẫu rằng tím ngắt, giữ cho thơm lừng! 

Hôi Rình, Xấu Quắc hổng ưng: 
-Túi tiền xẹp lép, thẳng  ùng đủ rồi! 

  
Uống lè nhè, nói khơi khơi: 

-Giỏi giang, giỏi giắn, chạy thời phom phom 

Bèo Nhèo, Bẻo Nhẻo om sòm: 
-Nhão Mềm, Mập Ú, Ốm Nhom: rượu nè! 

* 

Vàng Khè vẫn khác: đỏ kè 

Vẫn  hơn “nị, ngộ” cận kề mới ghê! 
 

Ý Nga, 31-7-2013. 
 

*Những chữ viết hoa  ùng như đại danh từ: người miền Nam (viết đậm) 
và kẻ xâm lăng (màu đỏ) 

*Xanh lè: màu áo bèo nhéo của bộ đội Việt Cộng khi vào cưỡng chiếm miền 
Nam (đa số bọn chúng đều xám ngắt khi mới từ rừng vào thành phố) 

*Xanh lơ, tái mét: những chiến sĩ VNCH bị VC hành hạ và bỏ đói trong các 
trại tù từ Nam chí Bắc. 
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Tranh và trình bày: A.C.La 

 

http://a.c.la/
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CHÓNG MẶT. 

Đỏ lòe, đỏ loẹt tay sai 

Khiến dân xây xẩm mặt mày 

Đầy những “tham quan, ô lại” 

Chỉ lo vơ vét miệt mài! 

Ý Nga, 13-10-2013. 

 



- 53 - 

 

 

 

 

CA “SỈ” THỨ THIỆT 

  

Họ đi hát vác bó tiền, “Chống… Cộng!” 

Vài năm sau lại lọng cọng chống… ta 

Âm độc tà đánh phá người quốc Gia 

Mê “khế ngọt” khen bên kia lắm mía. 

  

Mía, “khế ngọt” ăn hoài ê  ùng quá 

Lại chạy ra giãy giụa “rock and roll” 

“Chạy” lắm rồi chân  ùng muốn rụng rơi 

Ngồi một chỗ chê: “Cộng Đồng quá dở!” 

  

Ý Nga, 15.4.2021 

 

*SỈ: cố ý viết với dấu hỏi của SỈ NHỤC 
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AI LÀ “NGỤY”? 

  

Lính bộ đội trơ xương, lòi hố mắt 

Lính Cộng Hòa bồng bế, săn sóc, lo: 

Cõng cam go từ mật khu hố bò, 

Không ruồng bỏ dù tối mò, khuya khoắt. 

  

Sau cưỡng chiếm, Cộng trả ơn: giết tất! 

Vất vào tù tẩy não, bỏ chết khô 

Ôm Tam Vô thi thố phá cơ đồ 

Máu thấm đỏ màu cờ phi nhân bản. 

… 

Ý Nga, 21.2.2013 
  
  

 

 

   Sách Việt Cộng dạy trẻ học 

Nói lái: Thành hồ/hành thồ.  

-Sáng ăn khoai/khoái ăn sang 
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“THƠ”-Dân Chủ Ca phổ thơ Ý Nga 

http://www.danchuca.org/128kbps/Tho.mp3 (hi-speed) 

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

http://www.danchuca.org 

 

 

 

 

 

http://www.danchuca.org/128kbps/Tho.mp3
http://www.danchuca.org/DanChuCaPhoTho.shtml
http://www.danchuca.org/
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CHÂN TU ĐẠO HỮU và 

QUỐC DOANH ĐẬU HỦ 

Chân tu đạo hữu tu hành 

Sáng ngời Phật tánh, hiền lành, định tâm. 

* 

“Quốc Doanh Đậu Hủ”*: nhung, sâm 

Nguyên mâm-quốc-cấm đỏ mồm, no say 

Tụng kinh “đỏ”, gắn mề đay 

Dạy người lễ lạy Mác, Lê, Đảng, Hồ. 

  

Ý Nga, 16-9-2012. 

*Tu sĩ quốc doanh > đạo hữu > biếm theo âm miền Nam = đậu hủ 
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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 kỳ khôi! 

Không “minh” Min gốc Hán! 
  

Sài Gòn! Gọi mềm môi 
Âm rộn  ùng, 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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SÀI GÒN! 

Sài Gòn! Ai bảo bất tồn? 

Vẫn khua dậy cả núi non trùng trùng 

Sài Gòn! Văng vẳng nhớ nhung 

Bâng khuâng, lắc léo cứ chùng  ùng ta. 

  

Sài Gòn! Dù đã xa xa 

Mà kia, lúc lắc, lúc la thật gần 

Sài Gòn! Tẩn ngẩn, tần ngần 

Gian nhân nhuộm đỏ, cố nhân vẫn còn. 

  

Sài Gòn! Nghe cỏn còn con 

Mà ta mong mỏn… mòn… mon…  ùng về 

Sài Gòn ơi! Mắt cay sè 

Song âm, nhè nhẹ, se se nhớ hoài. 

  

Đủng đà, đủng đỉnh theo ai 

Kháu kha, kháu khỉnh khoe tài thủ đô 

Không hề chấp nhận: “Thành Hồ” 

Sài Gòn nguyên thủy! Bản đồ khắc tên! 

Ý Nga, 19-7-2013. 
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NHỚ SÀI GÒN QUÁ! 

 Anh ve vuốt nỗi nhớ nhung mỗi tối 

Em mỗi ngày tìm kỷ niệm nâng niu 

Mình khuyên nhau phải vui vẻ, yêu đời 

Đường  ùng tới điểm dừng, đừng lơ lửng! 

 Ý Nga, 15-4-2014 
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Nhận được từ bạn bè và  ùng chuyển: 

1. Sài Gòn Thuở Đó Làm Sao Quên (nhạc và lời Lê Khắc Bình) 
tác giả hòa âm và hát: 

https://www.youtube.com/watch?v=-shwXlcVuNY 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-shwXlcVuNY&fbclid=IwAR0asCYOdUteHGAr1HsPWK82OLnGa6Q2xCxVQIhzETZPBZ0ZKQVYqSRJQ7w
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GIẶC DỌN ĐƯỜNG THỐNG NHẤT 

TÀU-VIỆT? 

 

Dân oan mất đất, bất bình 

Chúng ta mất Nước biết trình thưa đâu? 

Ôm  ùng bất mãn năm châu 

Hiền tài lo lắng giặc Tàu tràn lan. 

  

Bồn chồn, bứt rứt tâm can 

Thương dân dưới biển trên ngàn bán  ùng. 

Biết đâu gửi phận mà lần? 

Tử thần kề cận: cựu, tân búa liềm! 

  

Cận kề rượu, gái: nằm im 

Đảng đâu cần kệ kinh: Chiêm*, Thái, Lào… 

Dân gào mặc kệ! Cần khao 

 Hầu bao có lợi, bàn giao im lìm. 

  

Ăn chơi đàng điếm, hủ chìm 

Đảng kia chẳng thiết xà lim khép dần? 

  

Ý Nga, 17.4.2021 

  

*Nói lái:KỀ CẬN/CẬN KỀ/CẦN KỆ/KỆ CẦN 

*Chiêm: Chiêm Thành (tên 1 nước cổ, xưa  từ Đèo Ngang đến Bình Thuận) 
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THÁNG TƯ ĐẢNG GIẢM GIÁ: 

AI MUA NÃO-CHƯA-DÙNG? 

  

-“Rất… siêu việt!” [1] Đảng rao hàng: “Trí tuệ! 

Não  ùng  ùng, hãy còn xịn lắm nghe! 
Ai muốn mua? Đảng bán rẻ lắm nè: 

Đây tiến sĩ, hồng hơn chuyên quán triệt!” 

  
Vận não lực rao: “Rẻ rề! Siêu… diệt! [2] 

Kia “côn an” đã Hán hóa đại đồng, 
Đây: diệt vong, diệt chủng, diệt hào hùng, 

Diệt dân chủ, nhân quyền. Không siêu… Việt”. [3] 

  
Não trì trệ bán cạnh tranh khốc liệt 

Trí… tệ mà! Giá rớt thấy thảm thê 

Não-tẩy-nhòe, còn lem luốc, hồng loe 

Mua một “bác”, đảng tặng  ùng  ùng “chú”. 
  

Não-chậm-chạp, ngồi lù đù, lũ khũ [4] 

Đảng lù khù, rao: “Giảm giá: ba xu!” 

Chợ êm ru, Hán Thái Thú thâm thù: 
Đứa đội mũ, đứa mang hia lú nhú. 

  
Giặc bàn tán: “Chắc khó bề tiêu thụ! 

Ngồi thu lu làm sao diễn cò mồi? 

Não-thông-minh xé thẻ đảng đốt rồi, 
Chẳng ai muốn tình Răng-Môi tái diễn?” 

  
“Não-tẩy-trắng, một đàn đông như kiến! 

Não-dùng-nhiều? Não-nhạy-bén, còn nguyên? 

Não-tự-nhiên,  ùng thiện, còn lành, hiền?  
-Bán sạch bách từ hồi  ùng kháng chiến! 

* 

Rao mỏi miệng, chợ chiều mà vẫn ế! 
  

Ý Nga, 12.3.2018 
 

                        -Chữ đậm: nói lái và láy chữ 

                        [1] siêu việt: vượt lên trên sự thường [“việt” không viết hoa] 

                        [2] siêu diệt: tiêu diệt, trừ khử 1 cách siêu đẳng [láy chữ “việt” theo âm miền Nam] 

                        [3] siêu Việt: còn yêu nước VN [VIỆT viết hoa] 

                        [4] NÃO LỰC: sức mạnh của não. 
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“ĂN” MỪNG THÁNG TƯ? 

 

Quan to, “tướng” lớn yếu hèn 

Giặc vào sát nách còn quen chơi bời? 

Trung Ương “người lạ” làm trời 
Biểu sao cắc-ké-mấy-đời chẳng nghe. 

  
Cao quyền ăn… bẩn chia phe 

Thương dân thấp cổ, vỉa hè đói meo, 
Lang thang lếch thếch dân nghèo, 

Sang giàu chỉ thấy leo nheo đảng, đoàn. 
  

Tiền đâu hưởng thụ bầy, đàn? 

Của ăn, của để giang san sá gì 
Giặc vào đường bệ oai nghi 

Sai đâu chạy đó, biên thùy mở toang, 
Mặc dân hốt hoảng, kinh hoàng 

Chống Tàu xấc bấc, xang bang, nhọc nhằn. 
  

Ngoại giao nhặt rác xin… ăn 

Bên trong đào hố. Dân lăn nơi nào? 

Mốt mai giặc Hán tràn vào 

Tha hồ mặc sức mà cào rác… xơi! 

  
Ăn… mừng thống nhất nơi nơi: 

Người quen thành lạ, tả tơi gối quỳ 

May ra sẽ phải lết, đi 
Tháng Tư, khóc trước hoàng kỳ: ăn… năn! 

  
Ý Nga*12.4.2017 

 

❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉ 

Trang Face Book của Ý Nga: 

https://www.facebook.com/YNGACANADA 

https://www.facebook.com/YNGACANADA
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TRÒ NẰM VÙNG! 

 

Cài người vào nằm sẵn 

Bắt: “Tình nguyện, chăm nom; 
Đầu lúc nào cũng cúi, 

Lưng ngày nào cũng khom. 
  

Siêng quà cáp điếu đóm 

Gạ gẫm người sớm hôm 

Xưng tụng lên thần thánh 

Những Ruồi, Muỗi, Tép, Tôm… 

* 

Khi đánh lén, chỉ điểm, 
Lúc nhữ mồi, nằm im, 
Đâm sau lưng ác hiểm 

Khích: đố kỵ, tỵ hiềm. 
  

Miệng luôn luôn tẩm mật 

Tâng bốc người lên mây 

Thưa chị, anh… ngọt xớt 

Mài dao sẵn chờ… thầy”. 
* 

Say bét phường hảo ngọt 

Kéo Cộng Đồng chết chìm 

Nằm vùng lên cướp chiếm. 
Ai lần gỡ rối rem? 

  
Ý Nga, 18.4.2021 
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ĐỦ RỒI: 11 THÁNG TƯ! 
 

Ừ  ùng hết một ngày rồi 

Về  ùng! Lo chuyện chão, nồi ngon cơm 

Bếp làm xong, tóc gội thơm 

Chữ trau, nghĩa chuốt  ùng  nom thơ mình 

Viết sao dân bớt tội tình 

Để anh thương mãi, không khinh: “Đàn bà!” 

  

Về  ùng! Đôi mắt đã nhòa 

(Làm cho thiên hạ thật thà đã dư) 

Nợ cơm áo, trả từ từ, 

Nợ dân, nợ nước: tháng Tư nhắc kìa! 

  

Về  ùng! Chữ KHỔ đem chia, 

Nhắc nhau: Tàu Cộng vào Nhà xâm lăng! 

 

Ý Nga, 11-4-2012. 
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AI ĂN, AI MỪNG? 

Vui gì người chọn Tháng Tư 

Ăn mừng đình đám y như Cộng thù? 

Bao người oan ức nghìn thu? 

Bao người xiềng xích lao tù phong ba. 

  

Nữ nhi tôi nghĩ không ra, 

“No nên bụt, đói nên ma” đã đành 

Có đâu giàu có, nổi danh 

Thua xa áo rách, quần manh quê nhà; 

Có đâu “chú, bác, đại ca” 

Thua xa tuổi trẻ: -Dạ thưa cháu tường!* 

  

Vui trên nước mắt quê hương 

Là đưa dao tiếp bạo cường giết dân 

Lương tâm bán rẻ cổ phần 

Gieo “Nhành Lúa Đỏ”* bội ân Cộng Hòa. 

* 

Hỡi bao người lính Quốc Gia 

Chiến binh  ùng cựu: Thù Nhà hãy ghi! 

 

Ý Nga, 30-4-2012. 

**Nhành Lúa Đỏ từ cuộn  ùng B40 của Thúy Nga. 
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CÚT! 

* 

(Tặng quý Chị Em luôn giữ vững lập trường Quốc Gia) 

* 

Tưởng mi giữ lửa đấu tranh 

Hóa ra mê gái, tành hanh cùng người, 

Thấy Hoa đẹp, chòng ghẹo, cười 

Ô danh khắp chốn:  ùng, mười  ùng ưng? 

  

Đủ…  ùng  ùng chắc mi ngưng 

Tránh xa! Chớ có danh xưng, tự dừng! 

Gươm kia rất bén,  ùng chừng 

Đã vung, gươm chẳng chịu ngừng da tanh. 

  

Ở đây Hoa-Ái-Quốc… sanh 

Chưa hề có… tử! Muốn lành thì kiêng! 

 

Ý Nga, 19.4.2021 
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NGÀY XUI 
 

Người ta bảo nhau kiêng cử 

Hôm nay thứ Sáu, Mười Ba 

Dặn dò: Phải cẩn thận nha! 

Làm lành, tránh xa điều dữ. 

  

Còn ngày nào xui hơn nữa? 

Ba Mươi của một tháng Tư 

Cột đèn  ùng muốn… di cư 

Đất nước thành Tù Kín Cửa. 

  

Còn ngày nào xui hơn thế? 

Thứ Tư của năm Bảy Lăm 

Đếm hoài đã mấy chục năm 

Chao ôi là cơn hưng phế! 

 

Ý Nga, 13.6.2003. 

  

  

  

 



- 78 - 

 

 

 

 

 

 



- 79 - 

 

30 THÁNG TƯ 

Mỗi năm chúng mỗi ăn mừng 

Mỗi năm ta mỗi nhắc chừng với nhau: 

Chúng “mừng” vì “ăn” được lâu 

Ta đau vì xót thảm sầu của dân. 
 

Ý Nga, 25-5-2011. 

 

 

 

 

 

 



- 80 - 

 

 

 

 

THỦ PHẠM-Dân Chủ Ca phổ thơ Ý Nga 

http://www.danchuca.org/128kbps/ThuPham.mp3 (hi-speed) 

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

http://www.danchuca.org 

 

 

http://www.danchuca.org/128kbps/ThuPham.mp3
http://www.danchuca.org/DanChuCaPhoTho.shtml
http://www.danchuca.org/
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HÃY ĐỂ THUYỀN NHÂN AN NGHỈ! 

Đi khắp nơi láo lếu 

Ai giết người Bến Tre? 

Nhờ mi từng phản chiến: 
Dân vượt biên, chết bè! 

  
Ai nằm vùng nuôi Cộng 

Rồi dối trá tuyên truyền? 

Thuyền nhân ai  ùng biết 

Chẳng cần nêu tuổi tên! 
  

Bao  ùng  là tâm huyết 

Bấy  ùng  vùi mộ sâu 

Dân chết, mi không biết? 

Tụng chi kinh nhiệm màu? 
 

Ý Nga, 20.4.2021 
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THÁNG TƯ KHÔNG THỂ NGỒI NHÌN 

Cộng sản đi tìm Việt gian, 
Tội ác đi tìm đồng lõa. 

Còn Việt Cộng còn lầm than; 
Còn cộng sản còn hiểm họa! 

  
Càng tin vào “bác”, đảng, đoàn 

Quê hương càng  ùng tàn tạ 

Việt Nam đã thật nguy nàn 

Nhỏ Liềm quỳ mọp Lớn Búa*. 
  

Sao vàng to nhỏ miễn bàn, 
Mai sau đỏ cờ ai chúa? 

Góp  ùng bảo vệ giang san 

Người Quốc Gia tìm chính nghĩa! 

  
Dân mình đang kêu, ai dạ? 

  
Ý Nga, 30-3-2014  

 
*Búa Liềm ( ùng theo nghĩa danh từ riêng): 2 nước cộng sản > VC đang quỳ lụy Tàu Cộng. 
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THÁNG TƯ NHÌN LẠI 

* 

(Đọc “NĂM NGỌ NÓI CHUYỆN NGỰA TRONG VĂN HÓA 
ĐÔNG TÂY” của THU NGA, trang 94, Đa Hiệu # 100.) 

* 

Ngọ đi, ngựa đáo bốn lần 

Mà sao vẫn cứ xa dân tộc mình? 

Một năm toan  ùng lộ trình 

Thử qua Cửa Tử, hoàn sinh gia đình. 

Ngờ đâu con cháu Hồ tinh 

Đáng khinh, bất chính, u minh bán Nhà. 

  

Tổ Quốc ơi! Máu chan hòa 

Đổ ra đã lắm! Hỏi hòa bình đâu? 

Tứ hồi, tứ mã vó câu 

Chúng say tột đỉnh công hầu: điện cung… 

Điên điên cả Đảng Khùng Khùng 

Đưa dân đến tận đường cùng tối tăm! 

 

Ý Nga, 24-3-2014. 
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TƯ TƯỞNG-Dân Chủ Ca phổ thơ Ý Nga-Video: NDT 

http://www.youtube.com/watch?v=f7soPRr9dRw 

http://www.danchuca.org/128kbps/TuTuong.mp3 (hi-speed) 

http://www.danchuca.org/22Kbps/TuTuong.mp3 (lo-speed) 

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

http://www.danchuca.org 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=f7soPRr9dRw
http://www.danchuca.org/128kbps/TuTuong.mp3
http://www.danchuca.org/22Kbps/TuTuong.mp3
http://www.danchuca.org/DanChuCaPhoTho.shtml
http://www.danchuca.org/
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MỜI GIẶC VÀO? 

 

Mở toang cửa rồi khuyên người: “Đừng đến!” 

Dân than phiền, Cộng (Việt, Mỹ) vô duyên 

Nước sao yên, người như kiến mọi miền? 

Kẻ bất thiện đương nhiên sẽ trà trộn. 

 

Càng hỗn độn an ninh càng bất ổn 

Giặc luôn luôn mong muốn ngõ lách luồn 

Dại hay khôn để giặc nắm linh hồn? 

Nhà nguy khốn, dân bồn chồn, kinh hãi. 

 

Ý Nga, 21.4.2021 
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THÁNG TƯ KÌA EM! 

 

Cầm cho chắc điều tiên phong: quan trọng 

Trọn tấm  ùng tự trọng phải khơi trong 

Mới yên  ùng hy vọng chuyện thong dong 

Tâm lắng đọng,  ùng long chờ đầu bạc. 
  

Đừng nháo nhác khi nghe người khoác lác 

Cộng,  ùng thòng chuyện bội bạc dài dòng 

Nếu trai hùng đừng lấc xấc, nhông nhông 

Phải chững chạc, đừng viễn vông “đảng, bác”! 
  

Đảng bệ rạc, đã “đại đồng” biếng nhác 

Miệng thổi phồng toàn quang quác rỗng không 

Cả Non Sông bao phận bạc Tiên Rồng 

Đã nuôi sống lũ cuồng ngông Hán, Việt? 

 

Ý Nga, 3-4-2014. 
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THÁNG TƯ TANG ĐẦY TRỜI! 

* 

(Tưởng niệm tất cả bạn bè đã gửi xác biển Đông) 

* 

Ai người thật thương nhau? 

Biển sâu, bạn bè đâu? 

Bao  ùng  là yêu dấu 

Đã mất mát từ lâu! 

  

Biết làm sao! Làm sao? 

Đời sống thiếu ngọt ngào 

Trái tim đau rướm máu 

Rên từng nhịp lao đao. 

  

Đời về đâu ngày sau 

Giữa chợ đời vàng thau? 

Nếu không thơ chung thủy 

Tình người, tìm ai trao? 

  

Kìa! Tại sao lệ rơi? 

Buồn ơi! Buồn ghê nơi! 

Buồn ơi đừng giăng lưới 

Tháng Tư tang đầy trời! 

 

Ý Nga, 9-4-2014 
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ĐỘC GIẢ THẦM LẶNG 

* 

Kính tặng quý THUYỀN NHÂN TỴ NẠN CHÍNH TRỊ 

Đã giữ vẹn lời thề Còn Cộng quyết không về, Chưa hề khoe “áo gấm”* 

* 

Lưu vong vẫn giữ lửa 

Quý Chị dòng Triệu-Trưng 

Không hề mất thế đứng 

Thương Nước, viết không ngừng! 

  
Bài nào em cũng đọc 

Chị nào viết cũng hay 

Em học hoài chưa giỏi 

Ý càng đọc càng say! 

  
Mỗi nhất trang, nhất bái 

In ra đây, bàn bày 

Bao u uẩn lý giải 

Em nếm vị đắng cay. 
  

Đọc đi, rồi đọc lại 

Em chiều khờ, sáng ngây 

Ôi! Thơ, văn, họa, nhạc 

Quý Chị thật đa tài! 
 

Ý Nga, 22.4.2021 

 
 

*“Áo gấm về làng” là một thành ngữ mà người tỵ nạn thường  ùng  
để mỉa mai phường Việt gian trở về khoe sang giàu  

trước sự đau khổ của đồng bào trong nước. 
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VIỆT NAM ƠI! VIỆT NAM! – Dân Chủ Ca phổ thơ Ý Nga 

http://www.danchuca.org/128kbps/VNOiVN.mp3 (hi-speed) 

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

http://www.danchuca.org 

 

 

 

 

http://www.danchuca.org/128kbps/VNOiVN.mp3
http://www.danchuca.org/DanChuCaPhoTho.shtml
http://www.danchuca.org/
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TUỔI TRẺ MIỀN NAM SAU 1975 

* 

Vào thơ: 
Cùng nhìn lại, sau 39 năm cưỡng 
chiếm miền Nam VN, VC đã phá 

nát tương lai của tuổi trẻ thế nào? 
* 

(Những danh từ riêng được 
 ùng đến chỉ là một ví dụ mượn 

tạm những tên thường gặp. 
Xin thứ lỗi nếu có sự 

trùng hợp của một cá nhân nào). 
* 

Bao  ùng  Lê, Lý, Trần 

Cởi trần mà lê lết 

Bán đến cả xác  ùng 

Nhục danh mang tỳ vết. 
  

Bao  ùng  Bùi, Cao, Mạnh 

Lao vực thẳm đắng cay. 
Nhà cao đảng, ai tày? 

Khảm xà cứ  ùng lánh! 
  

Thị nào  ùng vật vờ 

Đảng bán: làm vợ hờ, 
Bán  ùng, đi ở đợ… 

Danh ố chốn bùn nhơ! 
  

Thương Vân, Kiều, Nguyệt, Nga 

Đảng trần truồng phơi ra 

Bày hàng khoe người “lạ” 

Nhục chung mang: Nước Nhà. 
  

Văn gì  ùng bị văng 

Ra nước ngoài nô lệ. 
Đảng sát khí đằng đằng! 

Mộng gì  ùng nát tan. 
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Xưa: tà áo thiên thanh 

“Air” Việt Nam thanh lịch, 
Nay: màu áo đỏ tanh 

Đảng sai: cắp thỏa thích! 
  

Văn Duyệt buồn Việt gian* 

Quận, phường đến ngành, ban 

Phá núi rừng đem bán 

Đầy dẫy khắp “cơ quan”. 
  

Thu Nguyệt: cấm học hành 

Đảng nuôi thành ngu thiệt 

Đời tuột dốc không phanh 

Trong nỗi niềm oan nghiệt! 
  

Bao Hữu Phú: vô sản 

Vợ phải sang Đại Hàn 

“Oshin” hay xin ăn 

Vì nuôi con không nỗi? 

  
Bao Thu Hà yêu nước 

Cộng chẳng thứ tha! Hù! 

Đánh đập rồi bỏ tù 

Hành hạ, bắt chùn bước. 
  

Bao tuổi trẻ Thành Minh 

Cộng ép phải mần thinh 

Lệnh trên đà quyết định: 
Cấm học, dù thông minh! 

  
Thương Văn Phước vô phước 

Muốn dẫm nát Ba Đình. 
Hận Quang Minh vô minh 

Tay sai và bán nước! 
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Xúm ăn chơi nhậu nhẹt 

Đối tượng đoàn: Bình, Nam 

Cờ bạc nằm mà binh 

Rượu chè say be bét! 
  

Vơ vét đầy túi tham 

Ngồi đâu  ùng kiếm chác 

Đảng Việt Nam: diệt Nam 

Rước về đầy giặc Bắc! 

  
Ái Hoa mất Ải qua 

Nam Quan: giặc Hán hóa! 

Sĩ phu mắt lệ nhòa 

Tâm đau niềm Quốc Họa. 
 *** 

Trường thi đã dài  ùng 

Nét nhục chung nòi giống? 

Huyết lệ pha đã thừa 

Bao  ùng  năm thất vọng. 
  

Bạn thương thời viết tiếp! 
 

Ý Nga, 8-4-2014 
 

NÓI LÁI và BIẾM: 
Văn Duyệt/Việt gian -Thu Nguyệt/ngu thiệt 
-Thu Hà/tha! Hù! -Thành Minh/mần thinh 
-Bình Nam/nằm binh -Việt Nam/diệt Nam 
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ĐỐI TƯỢNG HAY ĐỐI THỦ? 

* 

Mến tặng Nghị (Calgary) và những thanh niên biết phân biệt rõ  ùng 

 ùng , tà trong trận chiến hôm nay với VC. 

* 

Người ta đối… tượng đảng 

Họ ngụy quân, ngụy quyền 

Còn em đối… thủ đảng 

Rõ  ùng điều ghét, thương! 

Một thương người Lính can trường, 
Hai yêu đất nước phú cường, bình an 

Việt gian: đối… tượng đảng, đoàn 

Ngụy quyền thứ thật, ngụy quân trận tiền. 
* 

Còn anh: đối… thủ bạo quyền 

Đương nhiên anh phải thề nguyền đổi thay 

Đã từng nếm vị đắng cay 

Sá gì ngon ngọt lúc này đầy mâm. 
  

Tay run thắp nén hương trầm 

Cầu chân dân cứng, đá mềm dưới chân 

Để anh phục hận giùm dân 

Để anh giữ vững tinh thần Quốc Gia! 
  

Một thương dân, hai yêu Nhà 

Ngụy quyền kia quyết không tha lỗi lầm 

Chúng đi cùng với ngoại xâm 

“Đỏ, vàng” đã rõ dã tâm ngụy nào! 
  

Người Quen thiểu não khóc gào 

Bảnh bao người “lạ” tràn vào làm cao 

Người nào hoàn hảo đồng bào? 

Người nào hút hết máu đào dân ta? 
 

Ý Nga, 26-4-2014. 
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Trình bày BẢO TRÂM 
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THÁNG TƯ RỈ MÁU 

 

Bên kia vớ vẩn ăn mừng 

Bên này Quốc Hận! Nhắc chừng với nhau 

Chúng mừng trên triệu nỗi đau 

Nhắc chừng ta: huyết lệ trào vì đâu? 

* 

Thương Quê rỉ máu, dạ sầu 

Nhắc nhau giữ Lửa đồng bào đã trao. 

 

Ý Nga, 26-4-2014. 

 

 

❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉ 

Trang Face Book của Ý Nga: 

https://www.facebook.com/YNGACANADA 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/YNGACANADA
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MÊ SẢNG, VÔ SẢN 

Càng “cộng sản vinh quang” càng hằng sản 

Của khoe khoang tài ăn cướp dễ dàng, 

Đem sử vàng ra nhuộm đỏ bao trang, 

Thi dựng tượng, đua dát vàng vạn trạng. 

  

Càng cộng “sản”* càng làm càn*, mê sảng, 

Tóm tài sản chung làm gia sản riêng 

“Đầy Tớ” quên  ùng xích “Chủ” thì xiềng 

Loa sang sảng chuyện “Ếch ngồi đáy giếng”! 

 

Ý Nga, 23.4.2021 

*“Sản”: tài sản *Càn: xằng, bậy 

 

 

NÓI LÁI: quý bà/bí quà -Các ông/công ác  
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Xin mời quý anh chị nghe lại bài  

 “Cuối Đường Mẹ Đi”   

do chị Lâm Dung trình bày  

(vừa làm lại video lồng trong những hình ảnh 

cuộc di tản 30 tháng 4, 1975.)   

CUỐI ĐƯỜNG MẸ ĐI 

Nhạc Võ Tá Hân (2020) 

Thơ Võ Đại Tôn (1975) 

Tiếng hát Lâm Dung 

https://www.youtube.com/watch?v=-AKlF1LsRuo 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-AKlF1LsRuo
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VÔ SẢN-Dân Chủ Ca phổ thơ Ý Nga 

http://www.danchuca.org/128kbps/VoSan.mp3 (hi-speed) 

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

http://www.danchuca.org 

 

 

 

 

http://www.danchuca.org/128kbps/VoSan.mp3
http://www.danchuca.org/DanChuCaPhoTho.shtml
http://www.danchuca.org/
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HỒNG NHAN BẠC PHẬN 

Kiều xưa một nỗi đoạn trường 

Kiều nay  ùng nỗi “trường”: đường-bán-thân 

Tuổi xuân bán khắp xa gần 

Để nuôi đoàn, đảng vô thần ăn chơi. 
 

Ý Nga, 23.10.2011 

 

 

 

 

 

ĐƯỜNG PHẢI ĐI MỚI TỚI! 

* 

(Tặng Các Em Sinh Viên quốc nội đang dấn  ùng cho Đại Cuộc.) 

* 

Này em hỡi! Đường đấu tranh diệu vợi 

Ánh Mặt Trời vẫn sẽ tới muôn nơi 

Một Màn Đêm đâu trường cửu bao đời 

Không quật khởi là LỘ TRÌNH KHÔNG TỚI! 

 

Ý Nga, 6-12-2013 
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LỬA ĐÂU RỒI? 
 

 Lửa không chuyền, tắt rồi sao? 

Ai ham vui với kép, đào nên quên? 

* 

Lửa Bạn chuyền, lắm tuổi tên 

Rực bao hào khí trống rền  ùng quân. 

  

Ý Nga,16-2-2014. 
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NĂM NÀO CŨNG NHỚ BẢY LĂM 

  

Quấn chăn ấm, khi quê hương rối rắm. 

Quên xích xiềng, quên đau khổ  ùng  , 

Quên tuổi tên, quên vết chém trong tim, 

Giặc xâm chiếm có êm đềm “tổ ấm”? 

  

Ý Nga, 25-2-2014. 
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PHÓ TIẾN “SỈ”* DÂM DỤC 

 

Cái đầu bệnh hoạn tà dâm 

Khoe: “Cao bằng cấp!” (chết bầm tường treo) 

Quắt queo tư cách rẻ bèo 

Bèo khô cẩn bạc (mốc meo, hư tường). 

* 

Việt gian bôi bẩn lớp trường 

Thương em mù chữ đã nhường bất lương 

Đau cơn Quốc Hận nhiễu nhương 

Bao nhiêu tiến “sỉ”, chiếu giường bấy nhiêu! 

  

Ý Nga, 25.4.2021 

*SỈ: cố ý viết dấu hỏi của nghĩa SỈ NHỤC 
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THUYỀN NHÂN LẠI NHỚ THUYỀN NHÂN 

Dân Chủ Ca phổ thơ Ý Nga 

http://www.danchuca.org/128kbps/ThuyenNhanLaiNhoThu

yenNhan.mp3 (hi-speed) 

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

http://www.danchuca.org 

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

http://www.danchuca.org 

 

 

 

 

 

 

http://www.danchuca.org/128kbps/ThuyenNhanLaiNhoThuyenNhan.mp3
http://www.danchuca.org/128kbps/ThuyenNhanLaiNhoThuyenNhan.mp3
http://www.danchuca.org/DanChuCaPhoTho.shtml
http://www.danchuca.org/
http://www.danchuca.org/DanChuCaPhoTho.shtml
http://www.danchuca.org/
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“GIẢI PHÓNG”, 

CHUÔNG NÀO PHẢI GIÓNG? 

  

Từ ngày “giải phóng”: ly tan! 

Chuông Nào phải  ùng  nỗi oan dân lành? 

Ly tan cộng với tan tành 

Đại gia: cộng sản! Dân thành… bại gia! 

 

Ý Nga, 16-2-2014. 

 
NÓI LÁI: giải phóng/phải  ùng  
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MẮNG! 

  

Chị mắng: Thằng vô ơn 

Phường thượng thặng cà chớn 

Xưa phản chiến, lơn tơn 

Nay lại phi… chính trị! 

  

Vô tướng lại bất tài. 

Xưa trốn: phi… nước đại 

Chạy, quăng dép đứt quai 

Xin “tỵ nạn… chính trị.” 

❉ 

Ca tụng đảng man di 

Việt gian bất khả trị 

Tư cách chẳng ra gì 

Sống không cần lý trí. 

  

Trơ trơ đến lạ kỳ 

Về ăn chơi thả cửa 

Cửa đóng sao chẳng… phi 

Xin tỵ nạn Wuhan?” 

  

Ý Nga, 26.4.2021 
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KHOE BẠN 

(Truyện ngắn) 

Ý Nga 

Thúy đau tai và nhức cả đầu với Bà nọ khoe mãi ông… chồng: 

-Tài cao, đức trọng, làm giàu không ai bằng, và… sợ tôi nhất nhà. 

Tưởng Việt Cộng sợ bà thì mới oai chứ hay ho gì mà bà đem ra quảng cáo 

một ông-chồng-sợ-vợ. Đã vậy, bà còn được ông Kim tiếp lời, giả dối khoe… bà 

vợ theo kiểu XHCN (Xạo Hết Chỗ Nói) oang oang cả phòng, rằng: 

-Trên đời này vợ tôi là ngoan nhất, hiền nhất, đảm đang nhất. Gia đình 

tôi, ai cũng thương vợ tôi hơn cả bầy con ruột rà vì vợ tôi giỏi nức tiếng thiên hạ, 
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Mẹ của tôi xem cô con dâu như… thiên thần, còn các chị em của tôi ai cũng sợ 

vợ tôi lắm! 

Chuyện khoe chồng, khoe vợ không dừng lại ở đó, đã có “thiên thần” Lém 

đổi đề tài sang khoe… con: 

-Mấy đứa con tui không đứa nào chịu lập gia đình với người mình là vậy! 

Chúng nó ra kỹ sư, bác sĩ và làm lương rất cao mà nhìn… xuống những gia đình 

Việt cứ khoe vợ, khoe chồng suốt ngày thế này chúng cũng ngán ngẫm: “Quá 

thấp!”. Tụi nó chỉ muốn lấy người Canadian ngang ngửa tiền tài và chức tước 

với tụi nó thì mới xứng. Lấy nhau xong, việc gì cũng chia đôi cho công bằng, 

không ai được quyền bắt nạt ai làm dâu, làm rể chi cả. Chúng nói rồi, cưới xong 

là sẽ dọn đi tỉnh bang xa, không gần gia đình hai bên, để chẳng bên chồng hay 

bên vợ của ai được quyền ức hiếp người cô thế… 

 

❉ 

Bây giờ là đầu tháng Năm! 

Vừa xong bổn phận phụ giúp  ùng   làm báo Tưởng Niệm Tháng Tư, Thúy có 

cả hàng tấn công việc phải làm mà tự nhiên khách-không-mời ở đâu kéo đến cả 

chục người, ngồi cà kê dê ngỗng toàn những chuyện vô bổ, làm Thúy mất gần 

nửa ngày quý báu. Rõ phiền cho những kẻ nhiều chuyện này! 

Họ là những kẻ chưa bao giờ bỏ ra được 5 phút để giúp đỡ Cộng Đồng hay 

bất cứ ai không đem lại lợi lộc cho họ. Chẳng những thế, họ còn là những kẻ “áo 

gấm về làng” để khoe của và ăn chơi hàng năm, rồi trở lại trú quốc, họ chỉ vẽ 

cho nhau cách hay nhất, ít tốn kém nhất, để bắt đồng bào nghèo khổ nhất trong 

nước cung phụng cho họ thế nào là tuyệt vời nhất. Ai cũng là những kẻ chẳng ra 

làm sao nhất, đi đến đâu thiên hạ cũng ghê tởm như đuổi bọn VC nằm vùng mà 

không biết nhục. Mỗi một người này là một sự ích kỷ lồ lộ ra ngoài không cần 

che giấu, lấy đâu ra được những vợ, những chồng, những con cái toàn “thiên 

thần” thế kia? Không hiểu sao những con người này có thể “mở khúc ruột ngàn 

dặm” ra một cách dễ dàng chỉ để khoe toàn chuyện… giả tưởng không bao giờ 

có như thế được? Làm sao mà họ có thể đem “quỷ thần” của họ ra khoe mà 

không biết ngượng miệng chút nào? 
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Xua được những… “thiên thần phụ huynh” ra khỏi nhà, Thúy thật sự chỉ 

muốn… thiền  ùng một giấc cho tỉnh người để tiếp tục công việc bề bộn, nhưng 

còn Hằng, một người bạn văn chương đang ngồi chờ, nên Thúy phải trở lại vấn 

đề bạn đang tâm sự (trước khi “quỷ thần” đến). 

          Thủy Hằng bực bội: 

          -Họ đúng là quỷ thần chứ thiên thần gì! Mình trở lại vấn đề có nên gác bút 

không đây? Anh ấy chửi muốn tắt bếp luôn rồi!” 

Thúy cười:  

-Sao? Những “thiên thần” kia khoe vợ chồng con cái, còn nàng thì định nói 

xấu chàng cho đã tức phải không? 

Thủy Hằng phân bua: 

-Mình đang tâm sự với bạn, chứ có người thứ ba nào biết đâu mà nói xấu? 

Mình buồn và ấm ức quá mà không biết tìm ai tâm sự cho vơi? 

          Thúy vỗ vai bạn và khuyên: 

-Bồ tèo cứ viết, dù… bếp bị tắt! 

Bạn cười: 

-Bộ Thúy định áp dụng lý thuyết đỏ trong nước: cán bộ chống tham nhũng 

giàu hơn bọn tham nhũng sao? 

Thúy cũng cười: 

 -Thơ văn đến mà không biết tiếp đãi thì văn thơ sẽ đi ngay. Hằng lạnh 

nhạt thì ai cho Hằng ấm áp? Muốn trị… tắt bếp rất dễ, xin mách bồ rằng, đừng 

chẻ củi chụm lò ba kiềng nữa! Hãy ngưng mua sắm quần áo, nữ trang chừng vài 

lần là có thể mua được cái lò điện rồi, bếp tắt thì cứ tách một cái là bật lên, lại 

được nóng đỏ ngay! Bảo đảm cơm không sống, cá chẳng ươn, khoai không 

sượng! Mà Hằng nhớ đứng gần bếp mới tích tắc bật lên kịp thời, chứ bàn phím 

chữ cứ gõ gõ, suy suy, nghĩ nghĩ trong phòng sách thì cháy nhà luôn, nói chi chỉ… 

tắt bếp! 

          Bạn lại rù rì than vãn một hồi: 

-Tại, bị, bởi, thì là…” 

Thúy trêu: 
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-Vẫn bị la mắng tơi bời vì văn chương ư? Có chi khó đâu nào! Nếu cô nàng 

có thể thái những lát thịt mỏng như tờ giấy thì cũng có thể thái những lời mắng 

ấy ra mỏng dính trên tờ giấy, bằng những cây viết chì đầu nhọn như kim, có nội 

dung chuyền tải những chất trụ sinh mạnh nhất vào hồn của Cục Cưng nàng để 

trị chứng hung dữ mà. Nhưng “bày biện” xong thì nhớ tẩy hết những lời không 

hay, những ý không thanh kẻo tanh tưởi văn thi đàn hải ngoại nha (như Bạn thái 

thịt xong thì nhớ rửa thớt bằng sà bông, thuốc tầy và nước sôi để khử trùng 

vậy!). Tâm sự khác với kể xấu! Nếu nàng biết biến những cái xấu của chàng 

thành nét đẹp là cả một nghệ thuật của sự kiên nhẫn đó nàng ạ! 

Bạn còn nhớ món Chuối Chát Chua Ngọt ngày Tết của người Quảng Nam 

không? Mình phải khứa trái chuối  ùng thành từng lát mỏng mà không cho đứt 

ra khỏi trái, cũng không được để thâm đen: khứa đến đâu phải nhanh tay ngâm 

vào nước muối hòa chanh đến đó, sao cho khi hoàn tất thì trái chuối vẫn trắng 

trẻo đẹp đẽ như da nàng ở tuổi xuân thì, rồi đem ngâm vào dấm chua chua (như 

lời “anh ấy” thường la bạn) ngâm nhiều gừng cay thật cay (gừng trị ông “Xã”, 

ông Quận, ông Tỉnh nào thường cằn nhằn rất hay và trị say rượu cũng tuyệt). 

Nhớ là phải thêm vào đường cát trắng ngòn ngọt (y như lúc Người Ta mới theo 

tán tỉnh bạn). Món ăn này tuyệt vời ở chỗ vẫn giữ được vị chan  ùng cố hữu của 

cái tên chuối  ùng đã mang (như những lỗi lầm sơ hở bạn đã tạo ra, cho Họ có 

cái cớ gây… gỗ, gây… sắt, gây… nhựa lung tung với bạn) nhưng lại ngọt ngào, 

thơm thơm, chua chua vừa đủ cho các đấng mày râu đưa cay, hòa vào vị đắng 

của men rượu, mà chỉ có thể say… say như lúc theo đuôi nàng nhưng không thể 

say… sưa được. Có khó nhọc như thế thì lúc đem dĩa Chuối Chát Ngâm Gừng ấy 

ra mời khách, nàng mới thấy hãnh diện tài nội trợ giỏi của phụ nữ VN chứ! Phải 

không nào? Hãnh diện, như nhìn bài thơ ưng ý của nàng nằm khoe dáng trên các 

trang báo của những người chủ bút khó tính nhất thế giới nhưng lại biết trân 

trọng mọi sáng tác tâm đắc của các Cộng Tác Viên, hay như chị Diễm Buồn: 

không bao giờ đòi hỏi bài phải mới hoặc bài phải độc quyền cho tuyển tập in 

chung. 

Hãnh diện, nếu Bạn biết sáng tác theo ý nghĩa NGHỆ THUẬT VỊ NHÂN 

SINH, VĂN DĨ TẢI ĐẠO và biết đem cái xấu vào văn chương mà trau chuốt 

thành nét đẹp để cảm hóa mọi người, tặng họ một chút suy tư về Chân, Thiện, 

Mỹ cho cuộc sống (không phải cứ khư khư cái kiểu “rất tâm tư” của ông đại 

tướng “Lạ” VC trong nước nhé!) 

❉ 
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          Hằng lại thở than trường hợp của Nguyệt, một ngòi viết chống Cộng sâu 

sắc khác: 

-Vì, rằng, tại, bởi…” 

Thúy nghiêm chỉnh: 

-Nguyệt lỡ về làm dâu một anh vũ phu sao? Đang vừa làm thơ, vừa làm 

bếp vừa… bị đòn ư?  

Sao mà Nguyệt khờ quá đi! Nguyệt quên rằng mỗi người phụ nữ có cả kho 

vũ khí từng xử dụng qua một cách nhuần nhuyễn khi làm chàng điêu đứng trước 

đây? (Ý Thúy nói là sự ngọt ngào hay nước mắt ấm ức, như khi phải thái củ hành, 

chứ không phải cả một kho… dao lớn, nhỏ đủ cỡ của đầu bếp đâu nhé. Những 

thứ ấy chỉ  ùng để tự vệ khi quân trộm cướp lẻn vào nhà thôi. Hãy tự vệ khi 

cần! Thúy nhấn mạnh: chỉ tự vệ thôi nhé! Chiến tranh VN đã kéo dài quá nhiều 

năm vì bọn vô thần rồi, đừng đua đòi theo VC, gây chiến lung tung mà có ngày 

tự chuốc họa vào  ùng đấy!). 

Nguyệt nên học cách biết kháng cự và biết tự bảo vệ khi ở thế yếu! Nếu 

không, sẽ bị “cai trị dài dài” như VC đã cai trị dân ta mấy mươi năm qua. 

Còn một cách hòa bình và êm đềm hơn nữa nè: đem những cái vô lý của 

“Phu Quân họ Vũ” vào thơ mà xào, mà nấu, mà giã, mà băm, mà ninh, mà luộc, 

mà chà bông… sao cho ra một mâm cao lương mỹ vị để mọi “thằng… Chả, 

thằng… Lụa” ác nhơn, sát đức đều chẳng những biến thành một “anh ấy hiền từ, 

đức độ” mà đọc xong là biết “thương vợ hơn thương…  ùng” liền (cách thương 

cao hơn tên Kim lúc nãy cả  ùng bậc). 

Mà bạn nhắc giùm Nguyệt là khi viết xong Nguyệt nhớ gửi cho Mình-của-

Nguyệt đọc, khi Mình… kia đã nguôi cơn giận, chứ “Lửa” đang bừng bừng mà 

“Mình… nọ” đổ thêm dầu vào, dù là dầu đậu nành, đậu phộng hay dầu bắp, dừa, 

mè, hào của ta hoặc dầu ô liu, sà lách, hướng dương, canola của Tây.v.v… thì 

cũng lại cháy nhà lần thứ hai ngay đó. Xin chừa! Nhớ chửa? Vả lại, hắn dám 

đánh “con gái Quảng Nam” thì tay hắn cũng đau điếng rồi. Tội nghiệp! Đau rứa 

thì “lòm reng mòa” (làm sao mà) cầm nỗi trang thơ của Nguyệt, “núa chi lòa” 

(nói chi là) đọc? 

          Hằng tức tối: 

-Thấy Nguyệt bị đổ máu vì hắn hoài mà Hằng thương quá đi! 

          Thúy lạc quan: 
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-Chèn đét ơi! Tại sao sau 1975, tay VC nhuộm biết bao nhiêu máu  ùng 

nhân của Nguyệt, Nguyệt đơn  ùng cô lẻ, từ một nữ sinh khuê các đã tập tành 

bán buôn chợ trời mà dư cách đối phó để đưa cả gia đình vượt thoát tìm được 

tự do, rồi còn bảo lãnh cả nhà sang đây, mà bây giờ bị đổ chỉ có vài giọt máu, 

Nguyệt lại không biết cách nhõng nhẽo, phản đối hay tự vệ? Có khó gì nè? Nếu 

cần thì nhắc Nguyệt lựa cái dĩa nứt hay cái chén… mẻ nào gai mắt nhất mang 

đập… xuống đất cho bể tan tành, để đánh thức cái lương-tâm-toàn-răng-giả 

hổng biết cắn rứt của Gã (hổng phải chén… me, chén… mè hay chén… kiểu nha! 

Me để dành nấu canh chua, mè để dành ăn chay, bỏ uổng lắm! Bao nhiêu là 

người đói ở Phi Châu phải làm bánh bằng bùn cho con nít ăn tưởng tượng đó 

Hằng ạ, đừng phung phí của “giời”). Dẫu biết rằng khi Tên Đó đánh Nguyệt thì 

đã đánh trên khuôn mặt mỹ miều không một chút xót thương, nhưng Nguyệt 

nên mở lượng từ bi: chỉ nên đập chén dĩa xuống đất chứ đừng giận quá mất 

khôn mà nhè cái đầu dễ thương của Anh Ấy đập thì chút nữa làm hòa, Nguyệt 

muốn hôn lên cái đầu họ Vũ ấy một cái cũng hỏng việc đấy! Còn gì lãng mạn hay 

tình tứ nữa khi vợ hôn lên mấy…  ùng miếng  ùng keo, dán chình ình trên vết-

thương-xúc-phạm của chồng chứ? 

Hằng trêu khích thêm: 

-Còn nếu Nguyệt tiếc của vì nhà không có chén, dĩa mẻ mà toàn đồ quý 

không thì sao? 

-Thì vận hết nội công đệ lục đẳng huyền đai Aikido ra, lấy cái thớt mà… 

phang xuống… đất, phang sao cho phát ra được thứ âm thanh, lớn hơn tiếng 

“bốp bốp” trên mặt Nguyệt mà “Ổng” đã trổ tài trước. Tiếc của thì lựa thớt nhựa 

cho… giàu sang mãi mãi! Tôi thành thật khuyên Nguyệt đừng ném dao nghe, 

dao ném trúng mấy viên đá hoa cương của Ý (Italy) không chừng nó sẽ dội ngược 

về… khổ chủ thì… chủ sẽ… khổ thật với cảnh máu đổ, thịt rơi một cách “dô dziên” 

thêm. (bị tát mấy cái như trời giáng mà thịt còn chưa rơi, chứ dao đi sai đường 

thì từng học võ, Nguyệt dư biết “chiện” gì sẽ xảy ra rồi, phải hông nè?). Sợ gì 

“ông nội” đai đen Nhu Đạo ấy khi mà Nguyệt có thể  ùng thơ Đạo, văn Nhu để 

cảm hóa được? Đạo, Nhu và Nhẫn thường thắng được Ác và Cương dễ dàng 

lắm mà! Không phải sao? Học võ thuật để tự vệ chứ ai lại đem về đánh… vợ bao 

giờ, mà ông đã đánh vợ thì cũng nên bị bà “đánh” lại kiểu đó một lần cho ông 

thấm thía mùi đời 😊 

Hằng chuyển đề tài: 
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-Còn đang ngủ mà bị văn chương gọi dậy hoài, phải làm sao chứ mất ngủ 

mệt quá Thúy ơi? 

          Thúy mím môi, liếc Thủy Hằng: 

-Mừng lắm đó bồ! Chính những gì tự nhiên như thế mới có… hồn (ma quỷ 

cũng chỉ hiện vào giờ “âm” kia mà). 😊 Hù bồ chút cho vui chứ mình biết bồ chả 

sợ ai bao giờ. Thơ Thủy Hằng chém VC mình càng đọc càng mê! Mình chỉ dám 

đứng đằng xa mà đọc lén thôi chứ dễ gì được bồ gửi vào hộp thư cho đọc mà 

ham! Mình thấy bồ bi quan nhiều chuyện thế không tốt đâu. Trời cho bồ được 

kết duyên với Nàng Thơ, Chàng Văn là bồ có phước lớn lắm đó. Sá gì chuyện nửa 

đêm nàng thơ âu yếm gọi bồ dậy vòi vĩnh “rót cho nàng một ly nước” chứ! Bồ 

nên vui vẻ uống một ly nước ấm với mật ong và chanh, rồi ngồi vào bàn, viết một 

mạch; không cần chấm, phẩy, xuống hàng chi cả. Viết cho cạn ý đi! Đánh máy 

hay viết tay cũng được. Cái thú viết tay bằng bút chì để có thể gom gom, đổi ý, 

thay lời cũng thích lắm đó, nhưng chịu khó viết cho rõ  ùng kẻo tí nữa gõ bàn 

phím, đôi mắt sẽ mắng cái trí nhớ kém cỏi của tuổi 40 thì tiếc lắm! Chứ bồ cứ 

chờ ngủ một giấc 12 tiếng, dậy, diện áo dài; điểm tâm xoài, ổi, cam, khế cho ê 

 ùng rồi mới viết thì văn chương bay đi mất tiêu rồi. 

Lạc quan lên chứ! Việc gì mang lại lợi ích cho nhân sinh cũng có giá phải 

trả của nó.  

Hằng nhéo Thúy một cái rõ đau: 

-Ở đó mà tiểu thư như Thúy. Hà nó vừa cho cháu nội ăn, vừa viết đó. Bài 

SỮA MẸ RẤT QUÝ của Hà viết nhân dịp giúp con gái sau khi sanh nở hay quá 

chừng là nhờ thế. Còn anh Minh ở Quebec kể là: 

-“Vừa canh cơn sốt cho cháu ngoại vừa viết mệt quá, trong khi vợ tui ngủ 

như chết” 

 Thúy hỏi: 

-Nếu anh Minh không giúp vợ, để vợ cáng đáng một mình lo cho đàn cháu 

đông thế thì quá bất công cho chị Minh. Bộ chị ấy “mình đồng, da sắt” chi mà 

không biết mệt chứ? Ngược lại anh Minh phải cám ơn vợ, vì nhờ kinh nghiệm 

cực khổ thế mà bài ngũ ngôn vinh danh tình Mẹ của anh Minh mới được nhạc sĩ 

T. phổ nhạc. Có nuôi con, cháu, chắt, chít mới biết thương cha mẹ và thương 

vợ của mình. 
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 Chuyện Hà nuôi một đàn con dại khi chồng bị VC giam vào tù, đưa ra 

Bắc mà vẫn bương chãi nuôi con, thăm nuôi chồng đều đặn. Chạy được sang xứ 

tự do, lại vừa đi làm, vừa đi học, vừa nuôi con. Con lớn lại nuôi tiếp đàn cháu 

một cách cần cù, siêng năng và tận tâm. Hà quả là một vị “thánh” trong nhà. 

Chúng tôi là người  ùng mà còn tình nguyện đưa đón tụi nhỏ trong mỗi kỳ sinh 

hoạt Hướng Đạo cuối tuần vì thấy Hà cứ quay mòng mòng tất bật từ hồ bơi, đến 

phòng học võ, lớp dạy nhạc, “cua” luyện thi, sân chơi bóng rổ, rồi tất bật chợ 

búa, cơm nước.v.v. để giúp đàn con cháu thấy mà thương!  

Hằng đay nghiến: 

-Còn “cha nội, cha ngoại” Hắc Ám ở Vancouver mỗi lần gặp Hằng là mỗi 

lần trách móc vợ: 

“Vợ tui không cho tui có thì giờ viết lách!”. 

Thử hỏi, không thể cảm thông và chia sẻ với những gì gần gũi chung quanh 

thì thơ văn gì “cha nội” này sẽ viết ra? Để làm gì? Nụ Nhân Ái mới kết Hoa Yêu 

Thương chứ ái tình vớ vẩn để tán gái trên mạng, trong khi vợ con, cháu chắt, 

đồng bào cần đến sự giúp đỡ và lên tiếng mà làm lơ thì cái gì sẽ đâm chồi trên 

những trang giấy bạc bẽo vô tình ấy? Hắc Ám chuyên môn làm một bài thơ tình 

rồi gửi cho nhiều bà, ai ngờ trùng hợp vào mấy bà đều là thành viên trên cùng 

một diễn đàn. “Họa vô đơn chí” hơn nữa, là trong cùng một ngày, mấy bà cùng 

đem khoe chung một bài thơ vào diễn đàn này, thế là cãi nhau ỏm tỏi, ỏm… hành 

chỉ để giành một người đàn ông đã có vợ, con, cháu, chắt, bồ… nhí, bồ… nhi, bồ… 

nhì, bồ tam, bồ lục… loạn xà ngầu từ mấy chục năm nay. 

Thúy tán đồng: 

-Hằng nói đúng! Mình chả bao giờ đọc thơ văn của những kẻ đem sách về 

VN in và lạy lục Vi Xi cho ra… mắt và ra… chân tay khoe mẻ như “cha nội, cha 

ngoại” của Hằng đâu. 

Hằng trợn mắt: 

-Đính chính ngay nha: mắc mớ gì mà “cha nội, cha ngoại” của mình chứ? 

Hắn xếp vào hàng cháu chắt của mình, mình còn mang nhục lây chứ nói chi là 

“cha, anh”! 

Thúy nhắc kháy: 

-Ừa! Hổng biết ai mới vừa phong chức “cha, anh” cho “thằng chả, thằng 

nem” đây ta? 
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❉ 

Thế rồi trước khi ra về, Thủy Hằng ngậm ngùi kết thúc câu chuyện: 

-Hằng đã thấy những nhóm tự xưng là “Nhà Văn To, Nhà Thơ Nhớn” 

thường tụm nhau lại trong mấy cái dạ-vũ-gây-quỹ khoe tài, cùng tuyên bố  ùng 

hồn là “sáng tác phi chính trị” rồi “mặc áo thụng” xì xụp xưng tụng và vái lẫn 

nhau. “Em-thi-sỉ” nào cũng ăn mặc nghèo nàn thiếu vải, lẳng lơ mồi chài các 

“anh nhạc sỉ” (cả hai SỈ này đều vác cái dấu hỏi đỏ chói, to tướng của sỉ nhục). 

Trong khi “anh nhạc sỉ” nào cũng veston lả lướt, lợi dụng sự “cung phụng miễn 

phí” của mấy “em thi sỉ” mà sơ múi trên sàn nhảy. Bọn Viêt gian này vừa “phi” 

vừa “phê”, chẳng những chả ai tha thiết đến chuyện VN đang rơi vào tay giặc 

Hán cả mà còn hùa nhau lên tiếng mạt sát và chửi bới những người chống Cộng. 

Trông chúng lả lơi “anh anh,  ùng ” dưới cái lều-“văng”-bút mà nổi cả da gà. Đúng 

là QUỶ-dấu-hỏi gây QUỸ-dấu-ngã kiếm tiền bỏ túi. Họ còn… hơn mấy “quỷ thần” 

vừa mới rời khỏi nhà bồ nữa đấy Thúy ạ! 

 Thúy phản đối: 

-Phải nói là chúng còn… thua đám “quỷ thần” lúc nãy chứ Hằng! Mà nè: 

đã thiếu vải thì mấy em lấy đâu ra vải dư may áo thụng? Hay ý Hằng muốn nói 

là “da thụng tuổi 60” phải không? 

Hằng cười:  

-Thua trong câu này cũng không sai! Nhưng Việt gian thì chúng hơn hay 

thua nhau cũng làm ô danh Cộng Đồng Tỵ Nạn cả mà thôi. Còn mấy nường kia 

da dẻ “dao, kéo” nát cả ra, chỗ nào thụng cũng kéo căng lên hết rồi! 

Thúy chọc quê: 

-Thúy đã nói Hằng đừng đến những chỗ thiên Cộng ấy mà Hằng không 

nghe. Đi làm chi rồi về tức giận? Thôi! Đừng khoe “bạn bè” Hắc Ám nữa. Cứ cầm 

đũa bếp nấu những món ăn thật ngọt ngào mạch nha cho chàng và cầm viết 

tiếp, để Thúy có người chia sẻ chuyện văn chương chống Cộng nhé! 

Ý Nga 
Canada, 13.5.2017 

 

*Thi, nhạc “sỉ”, “văng” bút: cố ý viết dấu hỏi và có “g” để biếm phường văn,  ùng  . (Chữ SĨ đúng nghĩa phải là dấu 

ngã, VĂN BÚT không có “g”) 
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“VĂN CHƯƠNG” VƯƠNG CHĂN ĐẢNG 

“Phi* chính trị!” Nam nhi chi toàn…chí? 

Ngủ li bì trong tử khí Vi Xi? 

Nước biến suy, mi lí nhí: -Thịnh kỳ! 
Dân bi lụy, mi cười phì khinh bỉ. 

  
Kẻ thống trị cầm cân phi công lý 

Mi bất tri quỳ lụy mua lợi gì? 

Bán lương tri, đỏ ác ý rù rì 
Về năn nỉ; đi, ầm ỳ hỉ hả. 

  
“Phi”* cháy cả, sao cao bay, xa chạy? 

Nướng  ùng đầy, chí ngứa ngáy tay sai? 

Gãi đầu mi  ùng thỏa, gãi đầu ai? 

Về run rẩy. Phi: mệt nhoài, oằn oại! 
  

Ý Nga, 30-3-2014 

 
*NÓI LÁI: Văn chương/vương chăn 

*Phi: viết theo 3 nghĩa khác nhau: 1-Không. 2-Nấu với dầu cho vàng. 3-Chạy trốn. 
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KHÔNG THỂ GÓP “CÓ” THÀNH… 

“KHÔNG”! 

* 

Chúng ta không ngại Việt Cộng, chỉ ngại Việt gian đang ngồi quanh anh chị em. 

* 

Cãi nhau thấy điều chán sống 

Người đông mà việc không xong 

“Chiến hữu” thôi hết ấm nồng 

Khoe chi lưng dài, vai… động? 

  

Chỉ vì những tên thiên Cộng 

Khích bác, đâm thọc Cộng Đồng 

Chiến “hủ” quên cả Non Sông 

Làm sao nhìn xa, trông rộng? 

  

Chao ơi là lu với… hủ! 

  

Ý Nga, 27.4.2021 
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ĐƯỜNG RA TRẬN. 

  

Sự thử thách của người có nhân cách 

Là biết  ùng công sức như kiếm, cung 

Là hy sinh hữu ích cho Chuyện Chung 

Thành khả dụng tận cùng, khi còn sức! 

  

Ý Nga, 10-12-2013. 
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THÁNG TƯ 
  

Lễ tưởng niệm Tháng Tư 
Nước mắt người rất dư 

Khóc người thương khuất bóng 
Không một câu giã từ. 

  

Ý Nga, 24.3.2006. 

 

 

 

 

LUẬT RỪNG MÀ! 

* 

Tặng quý bạn hữu ở Mỹ và chị Phi Loan ở Đức. 
* 

PHI LOAN (Sent: Thu, Apr 22, 2021 11:52 pm) 
Ở đây em có quen 1 con bé người Hải Phòng, nó nói thế này: 

“ Tối cao pháp viện của VNCS  ùng là “càng cao thì càng tối”… 
* 

Cộng quân luật lệ có không? 

“Tối Cao Pháp Viện”  ùng nhông làm gì? 

Càng cao càng tối cách chi 
Ngồi lỳ một chỗ, Hán quy, bầu… bì. 

  
Hý trường quan sát, nhâm nhi 

Quan to, quan hí*, phong bì bầu nhau 

Phong bì hí, chúng chê: Rau! 
Phong bì lớn, rượu thịt hầu mới… trao. 

  

Lý Bờn, Lý Béo làm giàu 

Bí Lờn, Bí Léo muôn màu lỳ, tham 

Bắt dân lao động thi làm 

Đảng thi đua ký công-hàm-thua-đi. 
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Đi, thua thiên hạ, gối quỳ 

Biển Đông dậy sóng: nằm lỳ, gối co 

Tối Cao Pháp Viện cùng lò 

Ở đâu nhuộm đỏ, làm trò triền  ùng! 

  
Nằm chờ Âu* đỡ, lũ điên? 

Tháng Tư đu liễn* tháng Giêng, rượu chè 

Ếch ngồi đáy giếng than nè: 
-Tối Cao Pháp Viện bao che tối mò! 

❉ 

Châu nào châu nấy tự do, 
Nước nào nước nấy tự lo dẹp thù 

Thông-minh-chậm, sẽ vào tù 

Ngu-hơi-lâu? Sẽ thiên thu mất Nhà! 
  

Ý Nga, 23.4.2021  
*Hý, hí: hí hởn, đùa cợt 
*Âu: châu Âu > nhóm thiên tả Mỹ lấy tiền thuế của dân đem dâng cho châu Âu để bành trướng thế lực 
ngầm, thay vì tập trung vào lo cho dân trong nước. 
*Liễn: giấy bồi đã viết câu đối Tết. 
*NÓI LÁI: 
-Tối Cao/cao tối.                     -Hán quy/ Hý quan/quan hí.    -Bầu… bì/bì bầu.                    -Bì lớn/Lý Bờn/Bí 
Lờn            
-Lý Béo/Bí Léo.                      -Lỳ, tham/thi làm.                   -Thi đua/thua-đi/Đi, thua.        -Ở đâu/Âu* đỡ.             
-Lũ điên/đu liễn.                      -Tháng Giêng/giếng than. 
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NUÔI ĐẢNG? 

  

Quốc  ùng : chẳng bảo vệ chi 

Ngoại giao: cả đảng toàn đi ăn mày! 

Thương dân buồn bã, đắng cay, 

Lao nô, bán xác, đọa đày nuôi ai? 

Đảng! 

  

Ý Nga, 19.1.2017 
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- 129 - 

 

ĐÒI LẠI HẠT GIỐNG 

* 
Biếm thi chính trị 

* 
Cà rem, cà chớn đầy đường 

Cộng ăn không hết, phố phường đem phơi 

(Khờ, khờ như trẻ, nói chơi 
Vẫn còn được phước ba đời miền Nam). 

  
Bây giờ Khờ đã hóa Thâm 

Cà Rem, Cà Chớn tận tâm cà*… Nhà. 

Mau đòi hạt giống hôm qua 

Bằng không sinh sản toàn là Cà Dân! 
  

Ý Nga, 23-6-2013.  
*Các danh từ: 

-Khờ, Thâm, Cà Rem, Cà Chớn, Cà Dân viết hoa, chữ đậm: ám chỉ thành phần cán bộ đảng tàn ác 

với dân. 

-Viết thường: khờ, cà rem, cà chớn hiểu theo nghĩa bình thường.  

*Cà (Nhà, dân):  ùng theo nghĩa cọ xát, bào mòn, nghiền nát. 

*Sau tháng 4.75, dân Sài Gòn truyền miệng nhau 1 trong nhiều câu chuyện lố bịch do Việt Cộng khoe 

khi bị hỏi: “Ở ngoài Bắc có cây cà rem và cà chớn không?” Thì được trả lời là: “Nhiều lắm! Ăn 

không hết, đem phơi đầy đường để dành”. 
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HỢP ĐỒNG BÉO BỞ 

  
Tay trái Tàu cho mượn nợ, 

Tay phải đưa người xâm lăng 

Châu Phi đi vào tuyệt lộ 

Tàu Cộng múa vuốt nhe  ùng. 

  

Hợp đồng cứ lướt phăng phăng: 
Pằng! Pằng! 

  
Ý Nga 

Đường bay Calgary-Chicago 20.6.2013. 
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ẤM ÁP 
  

Cám ơn Độc Giả chuyền lửa 

Khích lệ tinh thần đàn em 

Kiên trì lửa chuyền, lửa góp 

Quanh năm chia nặng nỗi niềm. 
  

Ý Nga, 30.4.2021 
 

SAO MÀ NGU LÂU? 
  

Người mình ít mắng ai ngu 

Sao dân lại chửi “Cộng mù ngu lâu”? 

Bao  ùng  “ngu lão” đi đầu? 

Ai lâu ngu? Quý lão nào ngủ lao? 

  
Ai thương,  ùng, quý đồng bào 

Ai, “chân dài” ẵm bồng đào nhiều  ùng? 

Họp hành lao… ngủ giấc êm, 
Ngu lâu, ngủ lẩu say mèm thâu đêm! 

* 

Giữ Nhà ai rắn, ai mềm? 

Ai răn nhân ái, nhịn  ùng-cụng-ly? 

Đi đầu ai vác đầu đi? 

Ai đi đấu? Đấu đâu? Vì lợi chi? 

  
Đi đâu, đi đẩu, đấu gì? 

Xin tiền cứu lụt hay quỳ Việt gian? 
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Gian Tàu, gian Việt: diệt, van 

Ai van, ai diệt, ai bàn cứu dân? 

Ai chờ dân cứu an toàn? 

Đấu đi kẻo muộn! Đêm tàn, học… khôn! 
  

Ý Nga, 29.10.2020 
  

*NÓI LÁI và BIẾM: ngu lâu > lâu ngu > ngủ lẩu > ngu lão > ngủ, lao > lao ngủ. 

Đi đầu > đầu đi > đi đâu > đi đấu > đấu đâu? > đi đẩu > đấu đi 

Đồng bào > bồng đào; Ai rắn > răn ái, cứu dân > dân cứu, Việt gian > van, diệt > diệt, van > Gian 

Tàu, gian Việt. 

*LẨU: nước  ùng pha chua để  ùng  thịt và hải sản (lẩu cá, lẩu lươn, nấu lẩu). 
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GIỮ GÌN ĐẤT MẸ 

 

Bạn ơi! Nhớ giữ thiện lành* 

Bao  ùng  môn võ luyện thành, góp công 

Hết  ùng cứu vớt suy vong 

Giặc ngoài vây hãm, thù trong bạo cường. 

  

Lửa chuyền, lửa giữ đường trường 

Việc dù nhỏ mấy quê hương  ùng cần 

Bản đồ cùng cẩn ngọc, nâng 

Công ơn Tiên Tổ tri ân, đồng hành. 

  

Tránh xa thiên tả vây quanh 

(Mỹ nhân kế ấy phá thành xưa nay). 

Giặc dương oai, chớ ương dai 

Non Sông gấm vóc chung vai giữ gìn! 
 

Ý Nga, 29.10.2020 
*VN từng được mệnh danh là HÒN NGỌC VIỄN ĐÔNG 

*Nói lái: thiện lành > luyện thành,  ùng cần > cùng cẩn, dương oai > ương dai 
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GIỮ BIỂN, ĐẢO! 

  
Hãy cứng rắn! Quyết không lùi một bước! 
Làm cái xương trong cổ bọn ngoại nhân 

Thật tỉnh tâm trước vận nước thăng trầm 

Giặc gầm, nghiến. Nhà ta, ta bắt nhả! 
  

Ý Nga 
Đường bay YYC – Chicago, 20-6-2013. 
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