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GIỜI ƠI LÀ THẦY BA ĐỎ 

 
 

Chưa Tết mà sao pháo nổ? 

Thật là khổ cái tai ai 

Ông ni trình độ… học đại 

Khoe chuyện “tiến sĩ nước ngoài”! 

  

Chuyện “vĩ đại” thật kinh hãi 

Con nít nghe cứ cười hoài 

Tội nghiệp tôi làm người lớn 

Chịu trận đỏ mắt tía tai. 

  

Khu vườn nhà ai trĩu trái 

Coi chừng rụng hết trên vai 

Pháo nổ còn hơn pháo kích 

Học trò chạy hết rồi… “Thầy”! 

 

Ý Nga, 29.7.2022 
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TUYỆT GIAO? 
 

Chuyện quan trọng luôn cần mình suy nghĩ 

Bỏ hay vương? Chớ rối trí vụng về 

Chút li ti bất ý giữa bạn bè 

Hãy lặng lẽ lắng nghe và quan sát! 

  

Người thành thật không làm điều khuất tất, 

Kẻ dối gian? Đoạn tuyệt, khỏi luận bàn! 

Để thì giờ góp sức chuyện giang san 

Còn minh mẫn, thuyền nhân còn bổn phận! 

 

Ý Nga, 28.7.2022 
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CÁT BIỂN 

* 

♫♫ ♫♫ Nhạc Ý NGUYỆN 
*Hoà âm và tiếng hát HỒNG ÂN 

*Tranh ảnh: A.C.LA, NGUYỄN THỊ AN 
https://www.youtube.com/watch?v=bcwmmazzmFo 

* 

Biển êm dịu, hiền hòa như hơi thở 

Sóng vỗ bờ nhè nhẹ tựa hồn thơ, 
Trườn mịn tơ, êm ái cát đợi chờ 

Dừa xào xạc, mơn man lòng lữ khách. 
  

Ôi mạch sống nơi gió lành trong sạch 

Thật ngọt ngào âm róc rách về đâu? 

Bầy hải âu tìm về, gọi xôn xao 

Hòa nhạc dạo gởi trao vào đất thấp. 
  

Nước mềm mại mon men tìm ấm áp 

Đời trăm năm nào gấp gáp gì? Vui! 
Rồi buông trôi trên đảo nổi, ngủ vùi 
Như cát biển trong tuyệt vời vũ trụ. 

  
Đồi núi trụ, thủy triều dâng, biển ngủ 

Chút sương mù vui thú núp chân mây 

Vang nhịp chày, thôn nữ hát mê say 

Bầy thỏ chạy ngất ngây vờn trăng mới. 
 

Á Nghi, 29-11-2012. 
 

 

 

 

 

 

 

http://a.c.la/
https://www.youtube.com/watch?v=bcwmmazzmFo
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E THẸN MÀU TÌNH 

* 

Nhạc Ý NGUYỆN  
Hoà âm và tiếng hát HỒNG ÂN 

Tranh ảnh: CÁT ĐƠN SA, PHAN THẾ VINH 
 

https://youtu.be/9jomtOZb_Pg 

* 

Lục bình tim tím bềnh bồng, 
Thêm em gò má hồng hồng qua sông 

Anh nhìn tím tím mênh mông 
Má hồng phơn phớt trổ bông thơ tình! 

  
Màu hoa thử trí thông minh, 

Vần thơ anh thử xem mình hữu duyên: 
Lông bông thơ thả mạn thuyền 

Môi em bẽn lẽn đồng tiền, xinh thêm! 
 
 

 
 

Tay, chân, bụng dạ nhão mềm 
Đỏ, hồng, tim tím sang tìm mặt anh 

Vân vê màu lá xanh xanh 
Cám ơn nước mát, gió lành se duyên! 

  
Á Nghi, 1-12-2012 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/9jomtOZb_Pg
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♫♫   

#66 THẲNG THỪNG 

Nhạc Ý NGUYỆN  

Thơ Á Nghi 

Hoà âm và tiếng hát HỒNG ÂN  

Ảnh: BẢO TRÂM, MYNH HƯƠNG 

 

https://youtu.be/3rGChvoXfD8 

 

THẲNG THỪNG 
 

Anh người lạ, anh người dưng 

Quen tôi sao hỏi? Sao dừng bước chân? 

Đi xa xa, chớ đi gần 

Lỡ bà con thấy, phân trần mắc công! 

Vừa lo lắng, vừa phập phồng 

Sao anh lại cứ thong dong theo hoài? 

* 

-Ơ hay! Lối rộng đường dài 

Cớ sao em cấm người ngoài bước đi? 

Dễ thương mà sao kiêu kỳ? 

Càng kiêu, anh lại cuồng si chai lỳ 

 

Kỳ, si, lỳ: em chọn chi 

Nói đi, anh tặng, xuân thì thêm xinh? 

  

Á Nghi, 25-11-2012 

https://youtu.be/3rGChvoXfD8
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CỘNG GIỮ GÌ TRẦM HƯƠNG! 

Trầm hương có, nhờ dó bầu* thơm ngát 

Từ Quảng Bình đến Phú Quốc nhiều. Sao 

Mấy “đỉnh cao trí… tệ” chửa quơ quào, 
Cán Tý Trệ chưa chặt, rào, “cải tạo”? 

Ý Nga, 28.7.2022 

*NÓI LÁI: trí… tệ/Tý trệ (Trệ: đọng lại, không thông) 
*Gỗ của cây dó bầu rất thơm, thường dùng làm hương, gọi là hương trầm. 

 
 

 

ĐẶC CÔNG 

* 

Tri ân QL VNCH 

* 

Mi ngồi cao nói láo: 

“Lính giết người Bến Tre” 

Tại sao không nói thật 

Điều mắt thấy, tai nghe? 

  

Cộng tuyên truyền gian xảo, 

Mi nỡ tiếp sức sao? 

Lính mình không hung bạo. 

Đặc công giết đồng bào! 

  

Gánh đòn thù vũ bão 

Người Lính khổ biết bao 

Ngươi lại còn trâng tráo 

Miệng ra rả rêu rao? 

 

Ý Nga, 28.7.2022 
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SƯ THỜ… MA CỘNG 

* 

Cộng sản chủ trương vô thần. 

Vậy bất cứ ai tu hành, dù theo tôn giáo nào, mà ca tụng cộng sản và bọn thiên tả 

có phải là bậc chân tu? 

* 

“Sư” ngồi quảng cáo quốc doanh 

Khen “sư” thiên tả: “Thông minh, tinh tường!” 

“Thông minh” tụng kẻ gạt lường, 

“Tinh tường” sao tụng bất lương họ Hồ? 

  

Cơm chi Phật tử cúng vô 

Thờ ma cộng sản hồ… đồ thế “sư”? 

“Sư” ngồi thích thú hưởng, dư 

Chùa to, tượng lớn, tiền thu lắm… “chùa” 

* 

Vây quanh Vẹm nữ vào ra 

Khen “thầy”: “Tốt mã, bán mua… tinh tường!” 

“Sư"? 

 

Ý Nga, 28.7.2022 
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THÂN PHẬN VỢ LÍNH VNCH 
 

Tiền tử tuất nuôi con còn đỏ hỏn 

Thương bao người vợ Lính gánh gian nan 

Nhớ thương chồng tử trận vì giang san 

Kém may mắn, khổ vô vàn góa phụ! 

 

Ý Nga, 27.4.2022 

 

 

GƯƠNG NÀO CŨNG GƯƠNG 

 

Buổi chiều hai đứa soi gương 

Ngắm nhau đẹp xấu, ghét thương, méo tròn? 

Hình như hai đứa còn son 

Tuổi hai mươi ấy vẫn còn… huân chương? 

 

Em khen, anh cũng chẳng nhường 

Hoá ra quên… kính, chưa tường hom hem, 
À ra bốn mắt… kèm nhèm, 

Hóa ra nhờ ánh… nhá nhem ảo huyền! 

 
Mai này đảng trí, nhớ quên 

Không phân biệt được ánh đèn sáng trưng 

Lui vào bóng tối, thơ dừng 

Anh đừng đem dạ dửng dưng quên nguồn 

Anh đừng đem nước bán buôn 

Cũng đừng để lệ dân tuôn u buồn. 

 

Mai này ánh mắt vô hồn 

Trái tim em vẫn nhịp dồn: Việt Nam! 
  

Á Nghi, 8.12.2013 

 

 

 

 



- 12 - 
 

 

 

 
 

HOA CAO, HOA THẤP MÀ CHI? 

Anh đưa em ngắm vườn hoa 

Xương rồng, xương rắn bao là nhọn gai 
Em đòi hoa giấy. Lạ tai: 

-Chụp hình để nhớ hoài hoài Quê Cha! 
  

Dàn hoa hồng tím thướt tha 
Em bên hoa giấy: mượt mà như nhau! 

Người ta chọn lạ, hoa “cao” 
Em tôi mộc mạc, nghe sao hiền hòa! 

  
Một năm bông giấy mấy mùa? 

Như em bình dị, se sua chẳng màng. 
 

Á Nghi, 25-11-2013 
South Coat Botanic Garden, Los Angeles, USA 

 
 
 



- 13 - 
 

 

 
 
 

♫♫ Nhạc phổ thơ Á Nghi: #67 HOA CAO, HOA THẤP MÀ CHI 

Nhạc Ý NGUYỆN 

Hòa âm và tiếng hát HỒNG ÂN 

 

https://youtu.be/HzekpRLzoK8 

 

Trah ảnh, "logo" chữ ký: TRẦN ĐÌNH THỤC-BẢO TRÂM-NGỌC DUNG-

NGUYỄN THỊ MINH-HOA HỒNG TỶ MUỘI-NGUYỄN THỊ AN 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/HzekpRLzoK8
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https://www.youtube.com/watch?v=TQtULP8_OzY 

 

HUÂN CHƯƠNG THÍNH, THỊ. 
* 

Chia sẻ cùng quý Chị Em 

kém may mắn trong hôn nhân. 
* 

♫♫ Nhạc phổ thơ Á Nghi: 

#68 HUÂN CHƯƠNG THÍNH THỊ: Ý NGUYỆN*HỒNG ÂN*TRẦN ĐÌNH THỤC-
MYNH HƯƠNG- LÊ THÚY VINH 

* 

Trước khi cưới, nàng mở to hai mắt 
Để cho chàng “Coi mắt người dễ thương”. 

Đem bình thường chàng tẩm mật tán dương 

Cho vui sướng lạc thiên đường tự… thắt. 
  

Sau khi cưới, nàng nhắm đi một mắt 
Để bớt nhìn những chướng mắt tầm thường, 
Những chán chường cứ rắn mắt phô trương, 

Càng nhắm mắt càng thê lương buộc chặt. 
  

Trước khi cưới, nghe hai tai ngọt mật 
Nàng vấn vương từng êm ả lạ thường 

Thương là thương! Đêm tơ tưởng chung đường 

Ngày mười hướng chỉ một phương tâm vướng. 
  

Trời độ lượng cho hai người chung hướng 

Chàng cằn nhằn, hợp xướng giọng đế vương 

Hét phi thường, âm cộng hưởng mười phương 

Nàng độ lượng che một tai hoang tưởng. 
  

Á Nghi, 3-12-2013. 

https://www.youtube.com/watch?v=TQtULP8_OzY
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https://www.youtube.com/watch?v=ug5BMe5lA5I 
 

 

 

GẬP GHỀNH KHÓ KHĂN 

* 

Thơ Ý NGA*Nhạc Ý NGUYỆN*Hoà âm và tiếng hát HỒNG ÂN 
Tranh Vi Vi, Ảnh: DIỀU HÂU CẦN THƠ, BẢO TRÂM, Ý NGA, PHAN THẾ VINH 

https://www.youtube.com/watch?v=ug5BMe5lA5I 
* 

Ri thì khổ, rứa cũng khổ 

Ở mô sướng, hỡi người thương 

Xin chỉ giùm cho em với? 

* 

Nớ não buồn, ni đoạn trường, 
Mô tê vui, ới người yêu? 

Cho mình cùng chạy nước kiệu, 
Không ai đau đớn thêm nhiều, 

Chờ ngày… tuổi già sức yếu. 
 

Ý Nga, 19-11-2012 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ug5BMe5lA5I
https://www.youtube.com/watch?v=ug5BMe5lA5I
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MÈN ƠI LÀ LẮM BỆNH! 

Tranh ảnh: VI VI, MYNH HƯƠNG, TRẦN ĐÌNH THỤC 

 

♫♫ 2 youtube với 2 tiếng hát khác nhau 

 

#76.1 Thơ: Á NGHI- Nhạc: NGUYỄN HỮU TÂN 

*Hoà âm và tiếng hát: HỒNG ÂN 060822 

https://youtu.be/pJIM6Xeu7Dw 

*  

#76.2 Nhạc, hoà âm và tiếng hát: NGUYỄN HỮU TÂN 

https://youtu.be/9-cQEZEWnQ0 

* 

 
Anh đang mạnh khỏe hơn người 

Gặp em một bữa… Mèn ơi! 
Mắt bị giãn nở đồng tử, 
Xáo trộn thị giác tơi bời. 

https://youtu.be/pJIM6Xeu7Dw
https://youtu.be/9-cQEZEWnQ0
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Thị lực bắt đầu… kèm nhèm 

Trông ai cũng hóa ra… Em. 
Suốt ngày ra vào rối rắm, 

Nhìn cơm như người… kiêng khem. 
  

Với những nụ cười hớp hồn, 
Em “Dạ” như chim véo von 

Làm tai anh… mất thính giác 

Chỉ mỗi tiếng “Dạ” là còn! 
  

Sao tự nhiên anh bần thần? 

Thông minh biến thành… ngu nhân 

Anh giống học trò ngớ ngẩn 

Ngồi thi Bài Toán… Bất Thần. 
  

Chén đũa lười lĩnh nằm im 

Ban đêm mất ngủ, nhức tim 

Bởi hình ảnh Em kiều diễm 

Sao mà nghe nặng… nỗi niềm! 
  

Trí nhớ mọi chuyện lờ mờ, 
Chỉ còn duy nhất… mộng mơ 

Đôi mắt Em sáng rực rỡ 

Trong tà áo trắng đơn sơ. 
  

Gặp Em, anh chẳng hé răng, 
Hình như áp huyết anh tăng? 

Hình như anh bắt đầu… ngọng? 

Miệng lưỡi phát âm… dùng dằng! 
  

Tên Em, gọi đến mềm môi. 
Nguy cơ bệnh bất phục hồi 

Bệnh chi sao mà rắc rối? 

Đời anh thấy… vất vả rồi! 
  

Mọi cảm giác đều…chơi vơi 
Tất cả đều chỉ nửa vời 

Chỉ còn một Em Diệu Vợi 
Mèn ơi! Em… à! Em… ơi! 

  
Á Nghi, 24.4.2010. 
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KHỎE CHI NỔI! 

* 

#73 KHOẺ CHI NỖI! * Thơ: Ý NGA - Nhạc: Ý NGUYỆN - Hoà âm và hát: HỒNG ÂN 

Ảnh NGUYỄN THÀNH TÀI, MYNH HƯƠNG, MIMOSA DINH 

 

https://youtu.be/1Y7UcJp4JrE 
* 

Nhà thật to, lắm nợ lo 

Tầng hành tỏi, tầng “poro” dày vò, 
Phòng bỏ trống, phòng thành kho, 
Lắm quanh co nợ, chủ bò vòng vo. 

  
Người ta ngủ, ngáy khò khò 

Sao ai thức trắng, gầy gò lo âu? 

Nhà nhiều tầng, mộng đi đâu? 

Ở lâu một chỗ, năm châu biết gì? 

 

Ý Nga, 19.11.2012 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/1Y7UcJp4JrE
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DÙNG CHAY, ĐỪNG GIẢ MẶN 

 Lẩu, chả cá,  nem, bì,  giò, xíu mại… 

Toàn đồ chay giả mặn khắp các chùa 

Chỉ đánh lừa vị giác của người mua! 
Rau, đậu, nấm sao không xào, kho, hấp? 

  
Đổi vị gấp? Chao, tương, cà, đậu bắp, 

Cơm muối mè: khỏi cần gắp cũng ngon! 
Muối chua: dưa,  giá, cải… cũng đủ dòn 

Rau lắm món, già non tha hồ chọn! 
  

Ý Nga, 20-8-2014 

 
TOÀN BÁO CÁO LÁO 

Ai cũng biết! Ban Thanh Tra chẳng biết? 

Đã “Thanh Tra” ai dám kiểm? Ai tra? 

Quan chuyên láo, báo cáo lắm gian tà 

Xấu giấu tiệt, khoe toàn điều… láo khoét! 
 

Ý Nga, 21-8-2014 
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KHÔNG CÔNG CHA MẸ, NÀO CÓ TA! 

* 

Cám tác nhân nghe bạn tâm sự 

* 

Ba em trối: 

 

-Nấu nồi cháo, đảo khay mì... 

Mưu sinh vất vả ai bì Má con 

Nuôi con từng bữa cơm ngon 

Con càng lớn, má càng mòn xác thân. 

  

Con thuận lợi, má gian nan 

Lao vào nguy hiểm, an toàn cho ai? 

Dép đứt quai, áo rách vai 

Má lo nuôi trẻ thành tài mới yên! 

 

 

 

* 

Em ơi! Hiếu thảo chị khuyên: 

Đừng ham vật chất mà quên Mẹ già 

Chớ nên học thói điêu ngoa 

Quên tình mộc mạc, hiền hòa Mẹ yêu. 

  

Đi xa, chị vẫn thương nhiều 

Song thân báo hiếu: đủ điều chăm lo 

Đau theo hơi thở Mẹ ho 

Âu lo, thấp thỏm, dặn dò, bất an. 

  

Cuối đời, Mẹ có cằn nhằn 

Cũng là lời cuối trối trăn cho mình 

Các em hãy sống trọn tình! 

  

Ý Nga, 20-8-2014. 
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XIN MẸ CHỜ CON! 

  
Canh mồng tơi Mẹ nấu 

Ăn mát dạ đàn con, 
Ngon cơm thời thơ ấu, 
Chừ Mẹ già: héo hon! 

  
Khát khao ngày hồi quốc 

Chân trở lại Sài Gòn 

Nấu cháo cơm dâng Mẹ 

Mộng cỏn con chưa tròn! 
  

Trăng hồn con vẫn khuyết 
Dù trăng trời tròn luôn. 

Chờ Lửa Thiêng phục quốc 

Con nuôi chí sắt son! 
  

Ý Nga, 2.8.2022 

 

LẦM ĐƯỜNG, LẠC LỐI 

* 

♫♫ Trang thơ nhạc #77 Lầm Đường Lạc Lối: Ý NGA, Ý NGUYỆN, HỒNG 

ÂN 

https://youtu.be/5TuNVq-hH88 

* 

Vũ trường, quán nhậu, sòng bài 

Mười lần tìm đến mấy ai vui mười? 

Méo mời mọc, thú ăn chơi 

Tan nhà, bại sản, tả tơi khó tròn. 

  

Hơn người, vừa mới mừng rơn; 

Lại thua cháy túi, trống trơn tức thì. 

Chua, cay, mặn, đắng lương tri 

Ngọt, thơm quên lửng, trường kỳ khổ đau! 

  

Tìm vui? Giải trí lắm màu 

Lao chi vào chốn xôn xao tím buồn? 

 

Ý Nga, 28-11-2012. 

https://youtu.be/5TuNVq-hH88
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SÔNG CỬU LONG 

  
Từ trên xuống dưới phè phỡn 

Chỉ lo đem nước bán buôn 

Hạ nguồn chẳng lo phản ứng 

Mặc Tàu ngăn nước thượng nguồn. 
  

Người ngu còn giữ đường sống 

Có đâu như bọn Vi Xi 
Cả đảng mù quáng toàn trị 

Chẳng thấy chi ngoài “phong bì”. 
  

Cứ lo ăn chơi chia chác 

Giặc thắt cổ họng chưa hay 

Bây giờ thấy nguy mới khóc 

Thế giới, ai giúp cho đây? 

  
Ý Nga, 28.7.2022 

  
Theo các tài liệu đọc được: 
“Tại Việt Nam, sông Mê Kông còn có tên gọi là sông Lớn, sông Cái, hay sông Cửu 
Long, hiện nay chảy ra biển Đông tại các cửa: Tiểu, Đại, Ba Lai, Hàm Luông, Cổ Chiên, 
Cung Hầu, Bát Xắc, Định An và Tranh Đề. Sông Mê Kông là một trong những con sông lớn 
nhất trên thế giới, bắt nguồn từ cao nguyên Thanh Tạng nơi sông bắt nguồn thuộc tỉnh 
Thanh Hải, chảy qua Vân Nam Trung Quốc, qua các nước Lào, Myanma, Thái 
Lan, Campuchia và đổ ra Biển Đông ở Việt Nam. Tính theo độ dài thì đứng thứ 12 (thứ 7 
tại châu Á), còn tính theo lưu lượng nước thì đứng thứ 10 trên thế giới (lưu lượng hàng 
năm đạt khoảng 475 tỉ m³). Bắt đầu từ Phnom Penh, sông Mê Kông chia thành hai nhánh 
theo dòng chảy từ Bắc xuống Nam: bên phải (hữu ngạn) là sông Bassac (sang Việt Nam 
gọi là Hậu Giang hay sông Hậu) và bên trái (tả ngạn) là Mê Kông (sang Việt Nam gọi 
là Tiền Giang hay sông Tiền), cả hai đều chảy vào khu vực đồng bằng châu thổ rộng lớn 
ở Nam Việt Nam, dài chừng 220–250 km mỗi sông. Lưu lượng hai sông này rất lớn, 
khoảng 6.000 m³/s về mùa khô, lên đến 120.000 m³/s vào mùa mưa, và chuyên chở rất 
nhiều phù sa bồi đắp đồng bằng miền Nam. Sông Tiền và sông Hậu chảy qua địa phận các 
tỉnh, thành: Đồng Tháp, Tiền Giang, Bến Tre, An Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu 
Giang, Sóc Trăng. Các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre và phần lớn tỉnh Đồng Tháp ở phía bên tả 
sông Tiền. Các tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh, một phần lớn tỉnh Đồng Tháp và An Giang nằm 
giữa sông Tiền và sông Hậu. Phía hữu sông Hậu là vùng Tứ giác Long Xuyên và vùng bán 
đảo Cà Mau (ở phía Nam kênh Cái Sắn và hữu ngạn sông Hậu)” 

 

 

 

 

https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%B4ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Cao_nguy%C3%AAn_Thanh_T%E1%BA%A1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C3%A2n_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Trung_Qu%E1%BB%91c
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A0o
https://vi.wikipedia.org/wiki/Myanma
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A1i_Lan
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A1i_Lan
https://vi.wikipedia.org/wiki/Campuchia
https://vi.wikipedia.org/wiki/Bi%E1%BB%83n_%C4%90%C3%B4ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2u_%C3%81
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C6%B0u_l%C6%B0%E1%BB%A3ng_n%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9t_kh%E1%BB%91i
https://vi.wikipedia.org/wiki/Phn%C3%B4m_P%C3%AAnh
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%B4ng_H%E1%BA%ADu
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%93ng_b%E1%BA%B1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2u_th%E1%BB%95
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nam_B%E1%BB%99_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%B9a_kh%C3%B4
https://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%B9a_m%C6%B0a
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%B9_sa
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%93ng_b%E1%BA%B1ng_s%C3%B4ng_C%E1%BB%ADu_Long
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%A9_gi%C3%A1c_Long_Xuy%C3%AAn
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ĐÊM CỦA NGOẠI 

* 

#78 ĐÊM CỦA NGOẠI*Thơ Ý NGA*Nhạc Ý NGUYỆN*Hoà âm và tiếng hát 

HỒNG ÂN*Ảnh: MYNH HƯƠNG, BẢO TRÂM 

https://youtu.be/u9gjOJFaSIE 

* 

 Đêm quê giăng chiếu, bỏ mùng 

Ngắm trăng, trăng khuyết, lòng chùng thương quê 

Bà têm trầu, ông thuốc rê 

Thuốc phèn chậm lửa*, ông kê đốt hoài. 
  

Âm hòa nhóc nhách trầu nhai 
Đơn sơ mộc mạc phên cài chờ mai 

Tàu dừa lạch xạch êm tai 
Chuột kêu rộn vách ru ai giấc nồng. 

  
Ý Nga, 26-11-2013 

  
*Thuốc bị ẩm ướt. 

 
 
 
 

 

 

SAO MÀ… LẠ KỲ? 

  
Được anh khen má hồng đào 

Về soi gương, thấy ửng… màu đã khen 

Hay là tại cái gương ghen? 

Tự nhiên má nóng? Chẳng… quen chút nào! 
 

Á Nghi, 20.8.2022 
 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/u9gjOJFaSIE
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XINH TUỔI XUÂN THÌ 

* 

♫♫ Trang thơ nhạc Á NGHI 
#79 XINH TUỔI XUÂN THÌ: Ý NGUYỆN, HỒNG ÂN, VI 

VI, PHAN THẾ VINH 
https://www.youtube.com/watch?v=QVwJXwncpac 

* 

Bảo rằng xinh, hay rằng xinh 

Em còn đòi hỏi:“Phân minh chỗ nào?” 

 
 

Xinh khi gội tóc bờ ao, 
Xinh khi để bóng trăng vào mắt em; 

Khi ai hong tóc trước thềm, 
Ru em điệu hát êm đềm dân ca. 

  
Quần lãnh đen, áo hoa cà, 

Nâng niu đọt bí, hái hoa mồng gà, 
Chợ xuân em bước nhịp ba, 

Ngây thơ, nhí nhảnh, lụa là nâng niu. 
  

Dễ thương lí nhí lời yêu 

Đêm về dễ ghét gió chiều truyền tôi: 
Đây rồi! Sự sống đâm chồi, 

Đây rồi nguồn cội bồi hồi nhịp tim! 
* 

Bảo rằng im, thời lặng im 

Môi xinh chớ phải đi tìm lớn lao 

Giữ nguyên những nét ngọt ngào 

Hôm nào… hôm nảo… hôm nao đầu đình. 
  

Em ơi! Đã bảo chữ Tình! 
  

Á Nghi, 26-12-2012 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QVwJXwncpac
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THẮP HƯƠNG THƯƠNG MẠI 

❋ 
♫♫ Trang thơ Ý NGA và nhạc #81 THẮP HƯƠNG THƯƠNG MẠI: Ý NGUYỆN, HỒNG 

ÂN, BẢO TRÂM, TRẦN ĐÌNH THỤC 

https://www.youtube.com/watch?v=7p-_rDCCa70 
❋ 

Vào chùa áo hở “khoe” ai? 
Diện xà lỏn trắng chân… dài, ngồi đâu? 

Đi mừng đám cưới: cạo râu, 
Com lê, cà vạt khoe nhau áo cài 

Nóng trời đến bở hơi tai, 
Áo là láng coóng, hình hài phủ che. 

❋ 

Áo lam có, bỏ xó xe 
Vào chùa khấn lẹ, bét nhè nồng men, 

Áo quần nhăn, mắt người ghèn, 
Cầu xin: “Trúng số, đỏ đen…” Phật cười! 

  
Ý Nga, 28-11-2012. 

  
*Quần xà lỏn = culotte (tiếng Pháp) 

 

 

 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7p-_rDCCa70


- 26 - 
 

 
ĐỌC THƠ BẠN HỮU 

* 

♫...♫... Nhạc Ý NGUYỆN, Hòa âm và tiếng hát HỒNG ÂN, ảnh: BẢO TRÂM 
 

https://youtu.be/gqU1Xvfs5SI 

* 

Bài thơ kết tứ bất ngờ 

Ý vui tương phản vỗ bờ triết nhân 

Thâm sâu gửi gấm ân cần 

Nghĩa, lời điêu luyện! “Ngữ thần” tuyệt hay! 
  

Mở toang cánh cửa đắm say 

Mê Thơ đến chết đời này, viết hoa. 
Thơ Thơ! Ma túy chẳng ngoa! 

Say say đắm đuối, ngọt loa, mật tình! 
  

Chấm than! Tán thán một mình 

Khen thơ mà sợ Bạn bình mình… điên. 
Ba khen: “Bùi Giáng có duyên!” 

Con khen tất cả ai ghiền nàng Thơ! 
  

Ghiền Thơ mới được mộng mơ 

Ngợi ca cuộc sống, tôn thờ tình yêu 

Thăng hoa NHÂN, NGHĨA mỹ miều 

Mai sau già yếu tuổi chiều: tiễn Thơ! 
  

Ý Nga, 31.1.2016 
 

https://www.facebook.com/YNGACANADA/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/gqU1Xvfs5SI
https://www.facebook.com/YNGACANADA/
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EM THÁI BÌNH, XUÂN LỘC 
 

  
Ơi em Thái Bình, Xuân Lộc 

Có còn vướng víu cùm  ung? 

Hỡi em nhìn xa, trông rộng 

Chớ cam bó gối, lệ ròng! 
  

Thanh niên đang đầy nội lực, 
Thiếu nữ luyện đủ khí công 

Nếu không mau tay hành động 

Ai sẽ giữ gìn Non Sông? 

  
Đừng tự biến thành vô dụng 

Nổi Lửa cùng góp Chuyện Chung! 
Thời nào cũng có hào kiệt, 

Việt Nam chẳng thiếu anh  ung! 
  

Ý Nga, 24.8.2022 
 

 

 

 

 

XƯA TRỐN, NAY TRÁNH 

  
Xưa xông xáo bắt anh hùng “cải tạo” 

Nay giặc vào vênh váo tận ngôi cao 

Hỏi kẻ hèn chui địa đạo năm nao 

Còn cao ngạo khoe huân chương ngực áo? 

  
Ý Nga, 13.5.2022 
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MƠ VỀ QUÁ KHỨ XA XĂM 

* 
#83 Nhạc Ý NGUYỆN*Hoà âm và tiếng hát HỒNG ÂN 190822*Tranh, ảnh, logo: VI VI-

BẢO TRÂM-NGỌC DUNG-PHAN THẾ VINH-TRẦN ĐÌNH THỤC 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zo2npoNeQWE 

* 

Đầu đình hoa gạo như tranh 

Cây đa lớn, lũy tre xanh đầu làng 

Chuông chùa theo gió ngân vang 

Mặt trời gác núi, bướm vàng trắng bay. 

  

Lúa đồng bát ngát gió lay 

Dừng chân lữ khách say say chiều tà 

Cảnh quê mộc mạc, hiền hòa 

Đôi chim chim chíp nhẩn nha chuyền cành. 

  

Mây trời nhè nhẹ, nắng hanh 

Nghe lòng dìu dịu khí lành đồng quê! 

  

Ý Nga, 8-6-2013. 
 

 

TÌM VỢ 

* 
Ca dao: “Trai khôn tìm vợ chợ đông” 

* 

Tìm em nào giỏi nấu ăn 

Suốt ngày dọn dẹp vườn sân kỹ càng, 
Hiền lành, khỏe khoắn, giỏi giang, 

Nói năng nhã nhặn, khẽ khàng; trẻ trung! 
  

Không hư hỏng, ít nổi sung 

Có nghề ngỗng, biết phục tùng, lễ nghi 
Chẳng nông nỗi: giận bỏ đi 

Đua đòi nhảm nhí, mê si bạc vàng. 
  

Gia đình chồng: phải nể nang, 
Siêng năng, vui vẻ, sẵn sàng nuôi… tôi! 

  
Á Nghi, 28.8.2022 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zo2npoNeQWE
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CHỊ HỎI 

  
-Người ta hoảng hốt kiếm chồng 

Em không hoảng sợ Hoa hồng héo khô? 

  
“Kiếm, tìm” là gái lẳng lơ 

Tình yêu, em đã gửi… Thơ hết rồi 

Còn đâu dư nữa mà đòi 
Chia năm, xẻ bảy, “tìm” tòi tứ tung? 

  
Á Nghi, 28.8.2022 

 

 

 
 
 
 

TÌM EM 

  
Gặp nhau là cứ ôm chằm 

Hại tôi ngồi, đứng… như nằm chiêm bao 

Đôi tay em quá ngọt ngào 

Hương chi mà lạ? Thấm vào tận… tim! 
  

Á Nghi, 28.8.2022 
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TÍN ĐỒ THƠ 

* 
#85 Thơ Á NGHI*Nhạc Ý NGUYỆN*Hoà âm và tiếng hát HỒNG ÂN 

*Tranh ảnh & bìa sách: NGUYỄN HỮU NHẬT, PN PHAN, PHAN THẾ VINH 

https://youtu.be/utpcuwwJ6Rc 

* 

Cưới anh chưa phải vào tù 

Yêu thơ mới chính là tu chẳng đành. 
* 

Nửa đêm thơ cũng nỡ hành 

Trời mưa mặc nước, thơ giành ưu tiên, 
Nắng lên thơ cũng làm phiền, 

Tuyết rơi? Thơ nhõng nhẽo, điên cái đầu! 
  

Rừng sâu thức ngủ, thơ hầu 

Hồ, sông, núi, biển… đi đâu cũng nàng 

Nàng Thơ đã buộc còn ràng 

Cửa tù êm ái, đầu hàng rồi anh! 
* 

Nàng Thơ nắm hết quyền hành 

Tín đồ vốn dĩ thuần thành, kính Thơ! 
  

Á Nghi, 29.7.2013. 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0wXw3Pa3aHg 

https://youtu.be/utpcuwwJ6Rc
https://www.youtube.com/watch?v=0wXw3Pa3aHg
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XIN EM MỈM MÃI NỤ CƯỜI 

* 

#88 Thơ Á NGHI*Nhạc Ý NGUYỆN*Hoà âm và tiếng hát HỒNG ÂN 

*Tranh, ảnh, “logo”: VI VI, H. BUI, TRẦN ĐÌNH THỤC, internet 

https://www.youtube.com/watch?v=F_YjKNESd1o 
 

 

Ơi cô thôn nữ xinh xinh 

Thưa trình lễ phép, thông minh nhất làng. 
  

Nắng chang chang, vẫn dịu dàng 

Trong tà áo trắng đò ngang em về 

Mạ non mơn mởn sắc khoe 

Điểm tô một mái tóc thề mướt đen. 
 

 
Đêm về tôi thức chong đèn 

Vần thơ viết mãi chưa khen hết lời 
Em đi guốc mộc mòn rồi 

Chào tôi, em chỉ mỉm cười nhẹ thôi. 
  

Cớ sao len lỏi hồn tôi: 
Dưới vành nón lá, má môi rực hồng? 

Lục bình theo nước mênh mông 

Chữ tình tôi hát, sáo đồng có ghen? 
 

Á Nghi, 26-12-2012 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=F_YjKNESd1o
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CÁM ƠN, ĐỜI CÒN CÓ ANH! 

 * 
(Về một người bạn Hướng Đạo cùng chí hướng) 

* 

https://www.youtube.com/watch?v=y3zoqchgepU 
 

*Thơ Ý NGA*Nhạc Ý NGUYỆN*Hoà âm và tiếng hát HỒNG ÂN 

*Ảnh, logo: VŨ HỒNG CHƯƠNG, TRẦN ĐÌNH THỤC, Ý NGA, internet 

* 

 

Người ta truyền tụng rằng 

Anh chuyền lửa siêng năng 

Lòng yêu nước: bền chí 

Khó ai sánh kịp bằng! 

  

Tánh tình anh trang nghiêm 

Lắng nghe không tỵ hiềm 

Bao dung, chăm hành thiện 

Làm gì cũng thanh liêm. 

  

Thẳng thắn, không ươn hèn 

Khiến các cụ luôn khen 

Lễ độ và vui vẻ 

Giúp trẻ em luyện rèn. 

  

Âm thầm làm, chẳng khoa 

Anh ăn ở hiền hòa 

Hiếu thảo với cha mẹ 

Hương Bách Hợp ngát hoa! 
  

Ý Nga, 7.5.2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=y3zoqchgepU
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“HÒA HỢP, HÒA GIẢI” VỚI CỘNG! 

  
Những chiếc mặt nạ rớt xuống 

Từ từ… từ từ… lừ đừ 
Trần trụi trước mọi tình huống 

Đạo đức giả rơi từ… từ: 
  

“Cậu” nuôi “sư thầy” thiên tả 
Ngày nào cũng đánh Quốc Gia 
Rung đùi hưởng, phốp pháp ra 
Dư tiền, “thầy” nuôi bọn Vẹm. 

  
Quảng cáo cho bọn Việt Cộng 

Chắc là được trả lắm công? 
Sao không về ở với chúng 

Mà bám “đế quốc” thế ông? 
  

“Mợ” khích các Bạn đánh nhau 
Sao Bạn lại rơi vào bẫy, 

Sao không hỏi chúng là ai, 
Và lột mặt nạ kẻ này? 

  
Ông nuôi “truyền thông” quấy phá 

Xúm “bắn” Quốc Gia pằng pằng 
Cho dù chỉ toàn súng giả 

Cũng diễn đủ trò hung hăng! 
  

Bà nuôi “thầy chùa” thiên Cộng 
Xây chùa, am, “điện” nguy nga 

Bà gầy nhưng “thầy” đẫy đà 
Nên “thầy” quay đánh chúng ta. 

  
Ý Nga, 2.9.2022 
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NHẮC NHAU THƯƠNG NHẠC QUÊ NHÀ 

* 

Ý NGA, Ý NGUYỆN, HỒNG ÂN, VI VI, BẢO TRÂM, NGUYỄN THỊ AN, TRẦN ĐÌNH 

THỤC, internet 

https://www.youtube.com/watch?v=1Z97SdjGvUU 

* 

Bớt thương một chút cũng không 

Thong dong Fox, Jazz lập công ngộ lòng 

Cuồng phong Rock, Twist bao vòng 

Slow, Swing ngày ngóng, chờ mong tương phùng? 

  

Đêm, dòng Bebop vui cùng 

Giương cung Hiphop đạp tung thẹn thùng 

Tango nhộn nhịp không trung 

Kìa Waltz réo rắt, vui chung hai người? 

  

Bolero thánh thót mời 

New Wave phơi phới mở lời lả lơi 

Nhạc khơi Funk, Rap thay lời 

Nghe Drum quyện Bass đẹp khơi chữ Tình? 

  

“Cha Cha Cha” nhảy cùng mình 

“Can-Can” lém lỉnh thưa trình góp vui 

Giỗi hờn đành phải quay lui 

Ballet nhõng nhẽo, sụt sùi Boston! 

  

Rumba êm dịu áo mòn 

Nỉ non dìu dặt như lòn hương hoa 

Rock, Roll năn nỉ làm hòa 

Country Music anh ca suốt ngày! 

  

Má hồng Folk, Pop hây hây 

Thơ ngây Celtic rót đầy âm thanh 

Disco túm hết quyền hành 

Flamenco quấn quýt quanh làm lành. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1Z97SdjGvUU
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* 

Anh à! Thương nhất: đàn tranh 

Dân ca ẻo lã sáo nhanh, đờn cò 

Cải lương, Quan Họ dặn dò 

Hát Chèo chẳng khó, hay Hò Dô Ta! 

  

Nhắc nhau thương nhạc Quê Nhà 

Ru nhau cho ngọt như là Mẹ ru 

Để mình cứ nhớ Vọng Phu 

Chinh phu, chinh phụ mịt mù trông nhau. 

  

Người xưa đánh giặc nghẹn ngào 

Người nay không thể nghêu ngao quên thù 

Phu thê nhắc nhở Ngục Tù 

Nhạc Thương không thể say nhừ lạ xa! 

 

Canada, 5-8-2013 #3670 

 
 

TÊN GÌ? QUÊ ĐÂU? 

  
Anh khiêm nhường: Cóc Cuối tuần 

Tôi đành xí: Cóc Cả Tuần, quanh năm. 

* 

Đừng ai bắt bỏ dĩa, mâm 

Để cho Cóc được nhảy: đầm, đìa, ao… 

Tự do nghe trúc rì rào 

Ruộng đồng quê Nội ngọt ngào Bảo An! 
  

Ý Nga, 5.9.2022 
 

SAO MÀ NHANH! 

  
Trời mới đầu tháng Chín 

Lá đã lác đác rơi 
Sắp tái ngộ thu rồi 

Mới hôm nao bịn rịn! 
  

Ý Nga, 5.9.2022 
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NHỚ XƯA TÔM CỨ CHÊ MÈO 

  
Buổi sáng vừa bắt đầu 

Ra đường em chạy bộ 

Cứ gặp ai con gái 
Em cũng vẫy tay chào. 

  
“Còn bà già thì sao?” 

Anh mỉm cười trêu ghẹo 

  
-Già lưng khòm, không thấy 

Nụ cười em trên “cao”. 
  

“Cao mấy thước vậy Mèo? 

Ha ha ha! Con bé 

Khuyên anh đi lưng thẳng 

Mà nói năng cong veo!” 

 

Á Nghi, 6.9.2022 
 

 

BA HỔNG VUI 

  
Ba chờ tốt nghiệp kỹ sư 

Nhưng anh: cư sĩ, thặng dư nỗi buồn 

Tương tư! Chính hắn ngọn nguồn! 
Tại Ai mà rễ si vờn nhà em? 

  
Á Nghi, 1.9.2022 

  
*NÓI LÁI: kỹ sư/cư sĩ 
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 #86 TẠI EM MAY ÁO TẾT:  
Á NGHI, Ý NGUYỆN, HỒNG ÂN, VIVI, ONG VÒ VẼ, A.C.La, NGUYỄN THỊ MINH 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nl0492Xt_Fg 
 

Áo dài: gấm, mỏng, vân tre 

Anh về nằm võng lắng nghe tim mình, 
Nhìn xuyên giọt nắng lung linh, 

Chõng tre sao đẹp rung rinh lá vờn? 

  
Cả ngày cái bụng trống trơn, 

Mà sao chữ nghĩa chập chờn lắm thơ? 

Tuần sau em mặc áo tơ, 
Anh về ấm ớ, ngẩn ngơ suốt ngày. 

  
Điều gì ngòn ngọt, say say, 

Khi cơm lưng bữa, dạ dày tịnh chay? 

Hình như mắt biếc? Chân mày? 

Lẽ đâu tại áo bay bay trang đài? 

  
Hay là tại nụ cười ai? 

Không! Không! Hổng lẽ tóc dài mướt, đen? 

Phải chăng tại chúng bạn khen, 
Mà anh thức trắng chong đèn? Học chi? 

* 

Em ơi! Nguy thật là nguy! 
Tuần sau xin chớ kiêu kỳ áo thay 

Kẻo không tội trái tim đày 

Học bài hổng thuộc, chỉ tài ngất ngây. 
  

Cha khuyên: -Tập tạ, hết gầy! 

Anh đang lực lưỡng thế này đấy nha! 
Bệnh nằm một chỗ tội Cha, 

Mất công Mẹ lại chạy qua khắp nhà. 
  

Bán gà, bán vịt, gom hoa 

Cho anh ra chốn thị thành học thêm, 
Khôn ra, bớt hỏi chuyện em: 

Gấm, tơ, mắt, tóc? Rối rem suốt tuần! 
  

Á Nghi, 13-1-2013. 
 

http://a.c.la/
https://www.youtube.com/watch?v=nl0492Xt_Fg
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HỒNG NHAN ĐA TRUÂN 

Thơ Á NGHI*Nhạc Ý NGUYỆN*Hoà âm và tiếng hát HỒNG ÂN  
Tranh, ảnh, “logo”: VI VI, BẢO TRÂM, MARYLYN, TRẦN ĐÌNH THỤC, internet 

https://www.youtube.com/watch?v=KHD39ClvTjk 

* 
Tặng H. và những người vợ bất hạnh 

 
 

-Thương Cha Mẹ để trên đầu 

Thương em, chỉ để trên… đầu gối tôi 

Em đừng lộn xộn, lôi thôi 

Kẻo trôi… mắt cá, lại rồi thở than. 

  
-Thương anh, tim giữ nồng nàn 

Khi buồn: lên trán, đa truân duyên phần 

Anh thêm mỹ nữ, cung tần, 

Đánh em đau mãi? Xuống chân, giặt mền! 

  

May ra còn hữu dụng nên 

Nuôi con, săn sóc dưới, trên vẹn toàn 

Từ tim lên trán xuống chân 

Vẫn luôn giữ nhịp thiện nhân cùng chàng. 

  

Á Nghi. 11-6-2012. 

 

Trang Facebook của Ý Nga 

https://www.facebook.com/YNGACANADA/ 

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

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

 

www.vietnamvanhien.net 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KHD39ClvTjk
https://www.facebook.com/YNGACANADA/
http://www.vietnamvanhien.org/YNga.html
http://www.vietnamvanhien.net/
http://www.vietnamvanhien.info

