TẬP 14
[ 105 Bài ]
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Thơ Mục
1- Mẹo Nhớ Chính Tả Phần 30
2- Ba Bọn Trẻ
4- Sói Con Học Chơi
5- Định Vị
7- Nhớ Nhà Quá
8- Thu Mà Thương Thương
10- Em Ơi Nín Thở Qua Sông
11- Ai Buồn Ngấm Ngía
13- Vương!
14- Cớ Sự…Cứ Sợ
16- Nối Bước Tiền Nhân
17- CHân Anh Dừng …Nhưng
19- Người Lính Già
20- Hình Ngay Bóng Thẳng
22- Thanh Niên Ơi Hãy Tự Cứu
23- Hòa Hợp
25- Xin Em Mĩm Mãi Nụ Cười
26- Dẫu Góa chẳng Ham
28- Chuyện Hồi Sau Phan Giải
29- Em Đi Ngủ Nha
31- Thật Thà Như Đêm
32- Chưa Mùa Vải, Đổ Chi Em?
34- Em Biết Hét Cùng Ai?
35- Đồng Chí Rận:…
37- Giữa Một Rừng Luật…
38- Xưa Phản Chiến, Nay…
40- Đã Đến Đường Cùng
41- Vì Dân, Do Dân
43- Sư Tổ Khiếp Nhược
44- Dã Tâm Tàu Cộng
46- Thống Nhất Hay Thống Bét
47- Vàng Vỏ, Đỏ Lòng
49- Tiền, Quyền, Thống Trị
50- Bị Rửa Tội
52- À Thì Ra
53- Hoạt Cảnh Không Có Em
55- Em Ghen Ướt Cửa…
56- Chờ Trôm Không Viếng
58- Đào Hoa Sao Bay Bướm
59- Thương Hoài
61- Biển Đêm
62- Bình Dị
64- Vẫn Vô Vị
65- Tội Nghiệp
67- Ru Con
68- Thế Giới Về Đâu Với Covid
70- Nhớ Nhà Quá
71- Tay Không Bắt , Sao…
73- Hãy Lạc Quan
74- Châm Chích Chi?
76- Cho Các Em Tôi
77- Chơi Với Người Xấu
79- Bụi
80- THơ Ấm Ý, Làm Gì…
82- Độc, Lạ Cách Hưởng…
83- Anh Giậm Em Chi?
85- Xe Tơ, Kết Tóc
86- Mong kHông Có…
88- Thèm Cọ
89- Cân Bằng Vị Giác
91- Sao Vậy Em?
92- Một Mớ Tóc
94- VC Cứu Nước?
95- Công Hòa Gìn Giữ….
97- Việt Cộng Làm Quan
98- Vàng Pha Đỏ sẽ Cam?
100- Hòa Quang Người Lính CH 101- Rắn Độc Tàu Công
103- Quân Đội Anh Hùng
104- …Việt Gian Sao Nhân Bản?
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3- Lời Tàn Lửa
6- Chưa Là Duy Nhất
9- Trăng Sáng Vắng Ai
12- Anh Thương Em Lắm
15- Gương Lưu Mãi …
18- Nhục Vinh
21- Sóng Sau Xô Sóng…
24- Binh Thư Yếu Lược..?
27- Chưa Đủ Lễ
30- Mơ Hoài Cùng Giấc
33- Thực Khách KHó Tính
36- Quật Khởi
39- Cán Bộ Hành…Mại
42- Quốc Hoạn!
45- Xưng, Tán Phét,..
48- Có Đức Mới Gọi…
51- Sao Khen, Quen Về
54- Mình Cưới Đi Em
57- Sân Bay
60- Thất Tình Tuổi 60
63- Mặn Mà Thách Thức..
66- Thấy Nghèo
69- Thưa Giám Đốc
72- Thủ Phạm: Thời Gian
75- Lành Nhớ, Dở Quên
78- Vùn Vụt Đi Qua
81- Xé Thơ
84- Sao Mà Lắm Hoa!
87- Em Nhớ Anh Không?
90- Họ Lẳng Lơ Mà!
93- Người Lính Cộng Hòa…
96- Người Lính Xưa và Nay
99- Về Cùng Đồng Đội
102- Ai Nói Thua
105- Thọ Ơn Phải Báo./.
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BA BỌN TRẺ
*
Thương về các em lớp A5, trường Việt Ngữ
*

Dạy tiếng Việt, học trò vui chữ mới:
-Trông kìa Ba: bọn trẻ nghịch quá mà!
Cả buổi trưa chúng trèo lên ngọn dừa
Hái, quăng, đập, leo bừa cao vời vợi.
-Ba bọn trẻ giữa trưa hè đào bới:
Chuối kết bè trên kênh lạch, bụi tre
Phá ngò gai, húng quế, bẻ măng le…
-Ba Bọn Trẻ! Ông la giùm chúng với!
Ý Nga, 24-2-2014.
*Những chữ đậm: mang 3 nghĩa khác nhau trong vị trí của từng câu.
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LỜI TÀN LỬA.
Chưa đêm, muỗi đã tìm người
Tay chân lấm chấm mà vui vô cùng!
Ba lô nặng trĩu đồ dùng
Trại đêm ta hát bập bùng lửa khơi.
Quản Trò bày lắm trò chơi
Một bầy Thiếu, Sói vui cười. Thương ơi!
Giáo dục bằng những trò chơi
Các em học hỏi: tình người sẻ chia.
Năm này cũng như năm kia
Trưởng còn đủ sức, rừng lìa: quyết không!
Bập bùng bên ánh lửa hồng
Dạy yêu Dân Tộc, Non Sông của mình.
Ý Nga, 7-3-2014
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SÓI CON HỌC CHƠI
*
Nghe 1 Đội Trưởng Canadian dạy các Chim Non của tôi: “Make sure you jump before you fall”

*

Nhớ nhảy trước khi bị té,
Lặng yên trước khi muốn nghe,
Nhả kẹo trước khi nêm nếm,
Muốn ăn, tay phải sạch nè!
*
Người lạ thì chớ nên tin,
Ngửi hoa, nếu không dị ứng,
Mở mắt ra rồi mới nhìn,
Ngoan thế mới được trưởng cưng.
Ý Nga, 27-2-2014
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ĐỊNH VỊ
*
Truyện ngắn Ý Nga
*
Trả lời một trưởng Hướng Đạo ở Pháp câu hỏi:
-Sáng nay các em ở đâu mà không trả lời điện thoại?
Tôi đã nói:
-Dạ tụi em đang ở ngoài vườn
-Ngoài vườn hay trong vườn?
-Dạ ngoài… vườn nhưng… bên trong hàng rào. Hai vợ chồng em đang sơn lại
hàng rào.
-Tới 2 vợ, 1 chồng sao? Chia bớt cho anh một vợ đi! Mà cả 3 người cùng sơn
hàng rào ư? HAI vợ chồng hay MỘT?
- Dạ xin thưa lại là vợ chồng em, chứ không dám HAI vợ, 1 chồng hay HAI
chồng, 1 vợ.
-Dzậy mới đúng chứ! Bà con mình cứ nói: “Đi coi tàu chạy… dưới sông”, tui
hỏi liền: bộ biết lặn sao xem được tàu… lặn dưới sông? Tàu chạy trên sông rõ ràng mà
nói lung tung coi chừng nó đi “hái đậu phộng” mất tiêu (đậu phộng = lạc), lại mất
công mượn dụng cụ người nhái mới có thể “coi” được nó thật à nghen.
-Trưởng vẫn vui vẻ thế, hai em xin phép hỏi thăm: sau khi xuất viện, trưởng đã
bình phục chưa ạ?
-Khỏe! Phải nói là rất khỏe nữa là khác. Bây giờ ngủ 2 chân, đi trong nhà 3
chân với nạng mà ra đường thì 4 chân với nạng trợ y lận. Rất vững vàng! Không cách
chi mà té thêm một lần nữa đâu!
***
Sau cú điện thoại, bàn về chuyện định vị của người Việt, vợ chồng chúng tôi
(không HAI cũng chẳng MỘT) đã nhắc lại và cảm thương cho người anh cả Võ Bị Đà
Lạt, cho những bậc cao niên như trưởng, cho họ hàng xa gần của chúng tôi, đã từng là
những sĩ quan ưu tú trong quân đội miền Nam VN, tuy đã rời xa binh nghiệp và chịu
nhiều năm tù tội với chính sách trả thù tàn nhẫn, mang mỹ danh “cải tạo” trong tay cộng
sản từ ngày mất nước, nhưng trong những ngày cuối đời ở trú quốc, họ vẫn giữ vững
được lập trường Quốc Gia, vẫn tiếp tục đấu tranh chống lại tội ác của Việt Cộng, vẫn
nuôi được tánh lạc quan yêu đời là nhờ đang sống trong một xứ sở tự do và được hưởng
mọi quyền lợi của một người dân. Mặc dù được mạnh khỏe đi 2 chân, hoặc phải chống
nạng 1 chân hay nạng 3, 4 chân: họ cũng đang ĐI tiếp phần cuối của cuộc đời họ, trong
niềm hãnh diện của những người đi LÊN để tiếp tục sứ mệnh giáo dục và yêu nước cho
thế hệ trẻ đang tiếp nối theo sau.
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Chỉ thương cho dân mình ở cố quốc, đang bò lom ngom xuống hố sâu Xã Hội
Chủ Nghĩa để cho bọn “tư bản đỏ” bóc lột tận xương tủy mà làm giàu. Những con người
cộng sản phi nhân tính, mặc chiếc áo “đầy tớ nhân dân” nhưng lại ra sức đày ải nhân
dân để chúng được ngồi làm chủ hoài trong:
-Một “Bộ Chính Trị” KHÔNG hề có một ý thức nhỏ nào về chính trị cho quốc
gia, dân tộc, trước sự xâm lăng của Tàu cộng.
-Một “Ban Chấp Hành Trung Ương” mà chỉ toàn những đảng
viên chấp hành thối ươn, chuyên cướp của, giết người, bán dân, bán nước và KHÔNG
hề chấp hành bất cứ một mệnh lệnh nào của những người “CHỦ” đang sống đầu đường,
xó chợ, ngày càng đói rách hơn, nhưng vẫn đang ngày đêm xuống đường kêu gọi giữ
Nước, dù đã bị bạo quyền của xã hội chủ nghĩa đàn áp tàn nhẫn để đạt cho được mục
tiêu đưa cả Nước xuống hố (XHCN)!
Chúng định vị: Tổng Bí Thư xin lỗi
Lại đổi ngôi, chạy tội bao miếng mồi
Lời đầu môi bỉ ổi, lòe dân tôi
Đảng rửa thối lắm rồi! Chờ chi nữa?*
Ý Nga
Canada, 16-10-2012
*Sau 15 ngày họp kín tại Hà Nội, ngày 15/10/2012, Hội nghị toàn thể “Ban Chấp Hành Trung Ương” lần thứ 6 đảng
Cộng sản Việt Nam đã bế mạc với bài phát biểu của “tổng bí thư” Nguyễn Phú Trọng TỰ PHÊ VÀ XIN LỖI:
-« Về việc đề nghị xem xét kỷ luật, Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận rất kỹ, cân nhắc toàn diện các mặt ở
thời điểm hiện nay và đi đến quyết định không thi hành kỷ luật đối với tập thể Bộ Chính trị và một đồng chí trong Bộ
Chính trị; và yêu cầu Bộ Chính trị có biện pháp tích cực khắc phục, sửa chữa khuyết điểm; không để các thế lực thù
địch xuyên tạc, chống phá ».
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CHƯA LÀ DUY NHẤT
Nói dại lại hóa khôn.
Quá khôn nên kiêu ngạo.
Người cao còn có Trời!
Thấp hơn người? Có biển!
Ý Nga, 2-3-2014
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Kính mời quý Trưởng ở Ý và năm Châu đọc
báo HƯỚNG ĐẠO TRƯỞNG NIÊN SỐ MÙA THU 2020 nhé
http://www.hdtnvn.net/wp-content/uploads/2020/10/Bao-LienLac_Mua-Thu-2020.pdf

https://www.facebook.com/YNGACANADA
Các em nhớ ôn lại 221 chữ đã học và xem lại những bài CHÍNH TẢ đã
làm tranh thơ trong đường link đính kèm và tô vàng bên dưới nhé:
https://www.flickr.com/photos/132135602@N08/albums/721577078682
73874
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NHỚ NHÀ QUÁ!
Cá kèo kho bông súng
Mẹ bỏ gì mà thơm?
Choàng cổ Mẹ, con ôm:
-Hương Mẹ thơm hơn hết!
Kẽo kẹt, Ba đưa võng.
Chiếu trải cạnh hồ sen,
Hít hà Ngoại ngợi khen:
-Hương sen quyện hương sứ.
Đêm trăng nghe dế gáy
Hòa âm trong nhịp chày
Ôi hương đồng gió nội
Sao mà mát hây hây!
Hương nào cũng nồng say!
Âm thanh nào cũng hay
Đẹp làm sao thuở ấy
Chưa ai phải tù đày!
Ý Nga, 21-9-2013.
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TRĂNG SÁNG VẮNG AI
Bởi sáng trăng, côn trùng trẩy hội
Cau vờn trăng cá mới bơi vui
Ai nhìn trăng chỉ nhớ Ai thôi
Hoa chuối cười, ai thêm bối rối.
Á Nghi **28-2-2014
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AI BUỒN NGẮM NGHÍA
Rủ em ngắm ánh bình minh
Sao em dậy trễ? Tội tình nắng cao.
Hoàng hôn mình hẹn gặp nhau
Đợi em đến nỗi… ngọt ngào trăng lên.
Á Nghi** 29-11-2012

ANH THƯƠNG EM LẮM!
Cám ơn anh vẫn thương em
Quay quay trái đất vẫn mềm mại yêu.
Lời chầm chậm, gió hiu hiu
Em nghe rộn rã, nâng niu sáng chiều.
-Cám ơn thương chậm nhưng nhiều
Hỏi han, chờ đợi, vòng vèo “nhận” anh
Chờ lâu lâu, đợi loanh quanh
Trông mong rõ nét, tập tành lặng thinh.
Cám ơn trăng mật vẫn lành,
Cám ơn nguyệt vẫn ngọn ngành soi nhau.
Bây giờ anh trước, em sau
Hứa nhau vĩnh viễn ngọt ngào trăm năm.
Á Nghi và Chàng**13-9-2013.
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CỨ SỢ… CỚ SỰ
Gọi anh vận tốc siêu âm
Sao anh rừng rậm tìm Trầm, Ngãi, Hoa?
Hồng, Mai, Cúc… có mượt mà?
Hay cô tóc đã sương pha như chàng?
Á Nghi, 8-9-2013.
*Nói lái: cứ sợ > cớ sự
- 16 -

- 17 -

NỐI BƯỚC TIỀN NHÂN
*

Thành kính tri ân QUÂN LỰC VNCH
*

Nghìn sau nối nghìn xưa
Người nay nối được chưa?
Gương anh hùng uy dũng
Người nay có kế thừa?
Ý Nga, 26-9-2013.
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NHỤC, VINH
*

Tri ân QUÂN LỰC VNCH đã hy sinh xương máu để giữ gìn cho hậu phương miền Nam được yên ấm
*

VINH xưa Quân Lực Cộng Hòa
NHỤC nay “quân đội” chẳng là nhân dân:*
Nhè dân đánh giết. Phi nhân
Vong thân, phản quốc, dạ rân chân thù.
Ý Nga, 23-5-2014
*Quân Đội Nhân Dân của VC
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HÌNH NGAY BÓNG THẲNG
*

-Thành kính tri ân QUÂN LỰC VNCH
-Đại Tướng Westmoreland: "Thay mặt cho quân đội Hoa Kỳ, tôi xin lỗi các bạn cựu quân nhân của
Quân Lực Miền Nam Việt Nam vì chúng tôi đã bỏ rơi các bạn."
*

Phải chăng chỉ ở ngục tù?
Phải chăng chinh phụ, chinh phu mới thù?
*
Thanh niên cả nước say nhừ:
Người hư, kẻ “lắc”*, “vô tư” tiệc tùng
Kẻ thù phương Bắc: thù chung
Ai người thúc trống Quang Trung thời này?
Đảng, Đoàn yến ẩm vui say
Chị ơi! Lời hịch xin bày sáng gương:
Trần Hưng Đạo, Trưng Nữ Vương,
Ngô Quyền, Nguyễn Trãi vang lừng sử Nam,
Giữ thành: Hoàng Diệu quyết tâm
“Thành nhân!” Nguyễn Thái Học âm lẫy lừng!
Lý Thường Kiệt, Hưng Đạo Vương...
Bao nhiêu Chiến Sĩ* kiên cường vì ai?
*
Đừng nuôi dưỡng kẻ hàng hai
Cũng đừng vỗ béo thêm loài Việt gian!
Ý Nga, 14.11.2012
*CHIẾN SĨ: Quân Lực VNCH

*Thuốc “lắc” (ecstasy): “1 loại ma túy hỗn hợp kích thích hệ thần kinh, tạo ảo giác và tăng nhịp tim, có tác dụng làm rung các cơ
lớn ở: vai, mông khiến người sử dụng dù không biết nhảy cũng lắc rất dẻo”.Theo BASIC FACTS ABOUT DRUGS: ECSTASY is
one of the most dangerous drugs threatening young people today. Called MDMA (3-4-Methylenedioxymethamphetamine) by
scientists, it is a synthetic chemical that can be derived from an essential oil of the sassafras tree. MDMA is also one of the
easiest illegal drugs to obtain. Its effects are similar to those of amphetamines and hallucinogens. Distributed almost anywhere,
it has become very popular at social events like raves, hip hop parties, concerts, etc. frequented by both adults and youth. While
not all “event” attendees use Ecstasy, the drug often makes the circuit of these parties and can set up dangerous circumstances
that can affect everyone there”
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THANH NIÊN ƠI! HÃY TỰ CỨU!
Bác sĩ giỏi lấy bệnh nhân làm chuẩn:
Họ là thầy rất ngoan ngoãn, chuyên cần
Đánh tử thần họ lâm trận gian truân
Nội, ngoại chẩn bằng xác thân kinh nghiệm!
Tìm sự sống từ lâm sàng nguy hiểm
Họ săn tìm từng quý hiếm thuốc men
Tự luyện rèn, đem nội tạng liều phen
Muốn hoàn thiện, họ chẳng quên tự chữa!
Nhà bão lửa, vậy xin thưa Điểm Tựa,
Phải dây dưa chọn lựa mấy cho vừa,
Chờ nắng mưa hay chờ đảng lọc lừa,
Nhà không Cửa, Vách Thưa, chờ chi nữa?
Thân “trâu ngựa” ai đốt cho bùng lửa?
Đảng dư thừa, thời lần dấu sử xưa,
Giệt ác tà, đánh kẻ “lạ” vào Nhà,
Tránh hiểm họa đang trên đà Hán hóa!
Bao Chiến Sĩ thoát ngục tù tẩy não,*
Tù đày, vào “cải tạo” họ làm sao;
Bằng cánh nào họ tự cứu lấy nhau?
Bằng ý chí chướng ngại nào cũng vượt!
Ý Nga, 15-12-2012
*Chiến sĩ QL VNCH bị VC giam trong các trại tù từ Bắc chí Nam.
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BINH THƯ YẾU LƯỢC ĐÂU RỒI?
*

Tri ân công lao khóc nhọc của VỊ CHỈ HUY QUÂN LỰC VNCH đã lập bao công trạng lừng danh
trong trận chiến bảo vệ miền Nam VN
*

Nhìn bài đâu cứ tay binh
Chỉ đôi mắt liếc, ai rình, khó qua
Xì, Già Tứ Quý* trong Ta
Cộng binh cách mấy chẳng ra Con Rồng*!
Tay làm chính trị mấy ‘ông”
Mưu toan chí cả nằm lòng “dụng binh”
Diệt thù? Chưa đánh, đừng trình,
Miệng la, tay múa linh đình, đánh ai?
Nghi Binh, chẳng thuộc nỗi bài
Hại người nhiệt huyết, hủy hoài niềm tin
Tòe loe Thợ Nổ lắm mìn!
Binh Thư Yếu Lược không nhìn, mãi thua!
Làm thân con gái thêu thùa
Nghe đau Canh Bạc ai lừa lọc dân!
Ý Nga, 22-5-2014
*Theo các tài liệu đã đọc:
-Người chơi bài Xập Xám lão luyện không binh bài bằng tay mà bằng mắt, để đối phương khó có thể
đoán được bài của mình
-Xì Già Tứ Quý: 4 con Xì và 4 con Già > nghĩa bóng: ta (người Quốc Gia) có sức mạnh chính nghĩa
trong tay
Con Rồng: từ 1 đến Già (từ 2 đến Xì) > nghĩa bóng: ví rằng là Rồng thì cũng chỉ là Rồng Giấy vì Tàu
Cộng không thể hùng mạnh lâu dài khi không có chính nghĩa
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Tủ sách Văn Hiến
http://www.vietnamvanhien.net
http://www.vietnamvanhien.info
http://www.vietnamvanhien.org/YNga.html
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HỎI NGÃ CHÁNH TẢ TỰ VỊ
TẠP CHÍ DÂN VĂN
https://fliphtml5.com/oimsx/uwjp/

Dạng flipbook: chỉ bấm nhẹ cạnh bên phải hay bên
trái của screen thì trang lật qua phải hay trái.
Phía dưới trang, có vài ký hiệu, ký hiệu đầu có 4
hình vuông nhỏ: bấm vào ký hiệu này, ta thấy màn
hình có nhiều trang nhỏ với số trang. Chỉ cần chạm
vào một trang nhỏ đó, thì trang đó mở ra. Ví dụ ta
muốn xen vần NG, mục lục cho biết vần này bắt đầu
từ trang 60. Vì flipbook ghi số trang từ trang bìa,
nên vần NG bắt đầu từ trang 61. Ta bấm vào trang
61 sau khi mở ký hiệu 4 hình vuông nhỏ. Trang 61
mở ra ngay, thay vì phải lật từng trang như dạng cũ.
GERMANY, 30.10.2020
TẠP CHÍ DÂN VĂN
------------------------

❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉

https://www.facebook.com/YNGACANAD
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XIN EM MỈM MÃI NỤ CƯỜI
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
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CHƯA ĐỦ LỄ
Có trầu mà chẳng có cau
Thêm vôi cũng thiếu. Có nhau sao chàng?
Mẹ già tần tảo đảm đang
Công Cha dạy dỗ, xóm làng để đâu?
Bà con Nội, Ngoại hai đầu
Sao anh phụ rẫy ơn sâu cho đành?
*
Vô ơn, tâm biết có thành?
Trả trầu, thiếp đợi đồng hành người khôn.
Á Nghi
7.1.2013

EM ĐI NGỦ NHA
Ngủ thì ngủ, đừng vừa “đi”, vừa “ngủ”
Ăn cứ ăn, ngồi một chỗ mà ăn
Đừng lăng xăng bận rộn, sớm già khằn
Cứ thủng thẳng dùng tài năng thi thố.

Á Nghi
6-1-2013.
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THẬT THÀ NHƯ ĐẾM
*

Tặng những cặp Thủy-Hỏa yêu nhau
*

Liếc ngang con mắt có đuôi
Mai em liếc dọc, tôi rồi làm sao?
Thấp hèn tôi với rõ cao
Người hay cáu kỉnh, ngọt ngào lại ưa.
Hơn người ở chỗ toàn… thua
Hai ta Thủy Hỏa, mẹ già vẫn cho
Vo tròn canh cánh nỗi lo
Em đừng bóp méo hẹn hò dấu yêu.
Á Nghi
7-1-2013

THỰC KHÁCH KHÓ TÍNH
Hôm nay anh muốn ăn gì?
Ớt tây nhồi thịt, cà ry, đậu xào,
Hành phi bắp nướng, bánh bao,
Hay luộc bắp cải chấm chao, nướng cà?
Cải, rau sẽ chọn theo mùa
Nấu ra thơm phức cho vừa miệng anh.

Á Nghi
12-1-2013
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ĐỒNG CHÍ RẬN:
ĐẦN, CHÍ “RỘNG”?
Trong chăn toàn chứa giặc Tàu
Bao đồng chí rận mạnh, giàu, ngủ ngon
Ngoài sân đói rách, dân còn
Thức, la ơi ới: -Nước Non nguy nàn!
Ý Nga
9-5-2014
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GIỮA MỘT RỪNG
LUẬT LÀ
MỘT LUẬT RỪNG.
Điều không hay, lẽ không phải!
Sai lại sửa, sửa vẫn sai!
Đảng này lãnh đạo được ai?
Chỉ hoài công, dân bày biện!
*
Tâm không bình, trí không tỉnh
Đảng này nửa tỉnh, nửa điên
Tỉnh rụi khi ăn cướp tiền
Khùng điên khen giặc thẳng tiến!

Ý Nga
13-10-2013.
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CÁN BỘ
HÀNH HƯƠNG THƯƠNG MẠI.
Lâm râm cầu nguyện gì,
Thì thầm ước ao chi,
Hứa hẹn gì lí nhí,
Lằng nhằng gọi âm ty?
Kêu khổ nghe rầm rộ
Sung sướng, vướng “Tam Vô”,
Chúa, Phật thôi báng bổ?
Đỏ hồng hồng: “Nam mô…”.
Ý Nga
12-10-2013
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.
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VÌ DÂN, DO DÂN
“Bộ Phận Phòng Dân”, phòng dân, không phòng địch.
Dân nhúc nhích là “Bộ” không thích, phòng ngay,
Dân rục rịch là đảng xiềng đêm, xích ngày,
Dân đối nghịch? “Bộ” đọa đày cho bằng thích!

Ý Nga
13-10-2013.
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SƯ TỔ KHIẾP NHƯỢC.
“Chống Mỹ cứu nước”
Để bán nước, rước giặc Tàu?
Mỹ chưa lấy được tấc đất nào
Toàn dân đã bị bán ào ào ra ngoài làm nô lệ!
*
Toàn là “Đỉnh cao trí tuệ”
Dưới “tấm bảng chỉ đường nào” đã đuổi dân đi?
Nước đã được Việt Cộng cứu gì?
Mà không gian đầy tử khí,
Cùng chướng khí, phân ly và sát khí?
*
Đảng bán dâm bao nhiêu em thơ
Mà cả thế giới khách chờ?
Để đảng kia làm giàu béo bở
Nhờ, xứ người đem con bỏ chợ.
*
TỔ Mác, Lê nên lê lếch suốt đời,
“SƯ’’ tư lợi đạo trời ơi đất hỡi,
“SƯ”, quân, thần: hại dân chết tức tưởi,
TỔ nằm chơi, bôi mặt phấn chọc trời.
Ý Nga
11-6-2012.
❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉
https://www.facebook.com/YNGACANADA
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XƯNG, TÁN PHÉT, HẠI!
Xưng ông, dạ nhịp, bốc đồng
Tán không ra có, phết nồng điều tanh
Phét vinh chuyện nhục, mua danh
Hại người nhiệt huyết để giành lợi riêng.

Ý Nga, 31-5-2014
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VÀNG VỎ, ĐỎ LÒNG
Thay cờ, đón gió thật mau
Mấy năm trước đỏ, hôm sau đã vàng
Dày sô, áo “lính” rộn ràng.
Sao vàng kính cẩn, khoe khoang nỗi gì?

Ý Nga, 30-5-2014

CÓ ĐỨC MỚI GỌI ĐƯỢC TÀI
Bà con, lựa chọn khẳm lườn
Ghe chao sóng mạnh “cá ươn” nháo nhào
Chi bằng thay lắm ồn ào
Ai minh chủ, ai anh hào: một thôi!

Ý Nga, 2-6-2014
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TIỀN, QUYỀN, THỐNG TRỊ!
Năm ông bất trí thầm thì
Trong khi tao trị, mày đi lì xì
Âm Ty, Địa Ngục khác gì
Lừng uy đỏ chói, nhất nhì: mày, tao!
Ý Nga, 2-6-2014
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SAO KHEN? QUEN VỀ!
Ngươi nhìn lấp lánh toàn sao
Kể công Việt Cộng, ồn ào ngợi khen
Ngươi nhìn người “lạ” thành quen
Hèn chi nhanh nhẹn, chân len lỏi về.

Ý Nga, 1-6-2014
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HOẠT CẢNH KHÔNG EM
Người nội trợ vừa đình công ban sáng
Chàng hoang mang, quýnh quáng, việc xếp hàng
Nhà ngổn ngang, con quờ quạng mỡ màng
Chưa hốt hoảng nhưng rõ ràng khệnh khạng.

Á Nghi, 21-1-2013
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EM GHEN ƯỚT CỬA, CHÁY NHÀ
Em nổi lửa, cháy nửa nhà, không chữa
Tôi “Dạ thưa” gan sứa, sao cho vừa?
Đôi mắt mưa ướt rứa cũng chưa chừa?
Nắng vào cửa vẫn dư thừa Mít Ướt!

Á Nghi, 20-2-2013
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SÂN BAY
Họ đứng đợi, người chen người khó tránh
Sao em ra chỉ thấy một mình anh?
Đứng một mình anh hóm hỉnh nhìn quanh
Em nhí nhảnh nụ cười như chắp cánh.
Á Nghi, 6-2-2013
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THƯƠNG HOÀI
*

Thương về đôi bạn L-N
*

Chị nuối tiếc, muộn phiền! Anh tiếc nuối
Lần trao môi đắm đuối tuổi đôi mươi
Làm sao nguôi nhung nhớ thuở đẹp đôi
Tình vương lưới hai người chung một lối.
Á Nghi, 17-2-2013
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BIỂN ĐÊM
Người đang khát, thèm chi nghe sóng hát,
Thèm thiên đàng có nước mát dòng sông,
Thèm nước trong nuôi hy vọng, giữa dòng
Cứu mạng sống bềnh bồng trong cơn đói
Á Nghi, 7-1-2013
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MẶN MÀ THÁCH THỨC
TRƯỜNG CHAY.
*

Tặng anh chị Nghiên Nâu-Calgary
*

Lát cá nướng thơm tỏi, dòn, vàng óng
Hỏa đầu quân khó hy vọng trường chay
Ngon thế này còn cơm cháy trưng bày
Phô bóng bẩy lớp mỡ hành thách thức.
Câu chi cá rồi um sùm bếp núc?
Tội sát sinh, ai mặc sức tụng kinh
Nghiệp thiện lành, tâm dục còn loanh quanh
Bao hấp lực khó quy y Tam Bảo.
Ý Nga, 1-9-2013.
*Bóng bẩy (hay bóng bảy)
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TỘI NGHIỆP!
NGHIỆP NGƯỜI, TỘI CÁ!
Em câu cá hay em theo xem cá,
Ai sẽ câu, ai giết, cá có đau?
Canh chua ngon, cháo cá, chả… chiên xào
Dòn rào rạo! Ôi chao sao tội nghiệp!
Ý Nga và Chàng**13-9-2013.

RU CON
“À… ơi … con hãy ngủ yên!”
Lời ru nhỏ nhẹ, triền miên đêm ngày:
“Ngoan ăn, chóng lớn con này
Mai sau nở mặt, rạng mày gia phong”

Ý Nga, 25.11.2020
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THƯA GIÁM ĐỐC:
LÀM, ĐỪNG ĐỐC!
Bà không dám làm gì hôm nay cả:
“Dám đốc hoài, hay ông thử làm xem!”
Thức thâu đêm, xây xẩm, mắt kèm nhèm
Tai nghễnh ngãng, bà chỉ thèm nệm ấm.
Ý Nga, 25.11.2020
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TAY KHÔNG BẮT,
MẶT SAO MỪNG?
Người quen? Đành mặt lạ xa
Xảo gian, dối trá, chẳng thà đừng quen
Ép chèn, nịnh hót… mon men
Tránh xa kẻo vạ thấp hèn khổ thân!
Ý Nga, 30-8-2013.

THỦ PHẠM: THỜI GIAN!
Sợi tóc bạc đầu tiên, hôm nào trổ
Từ bao giờ đã bị trẻ: -Chào cô!”?
Cô của cháu chứ không là cô giáo
Nghe lạ tai, bỡ ngỡ, không học trò!
Ý Nga, 21-9-2013.
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SAO MÀ LẮM HOA!
Bà tô lọ nghẹ hù chồng
Mắt xanh, mày sậm, tóc bồng bông to
Quần cam, xanh, tím ca rô
Áo hoa đỏ choét nhìn vô mắt nhòe;
Guốc cao, chẳng thiếu hoa hòe
Xức thêm mấy lít Tổng Nghè* nước “hoa”?
Rồi bà ỏn ẻn, ba hoa
Hỏi ông: -Xem có mượt mà, tự nhiên?
Ông: -Ừ! Đẹp tựa nàng… tiên
Trong các bệnh viện chữa điên người… khùng!
Nói xong câu nói, người “hùng”
Cầm xâu chìa khóa, đùng đùng ra xe
Ngồi chờ: -Thêm mấy tiếng nhe!
Để bà thay áo khác, lòe dân chơi?
Sao mà can đảm? Trời ơi!
Thương chi Gánh Hát phải hơi phường tuồng
Trùng tu “đồ cổ” tuồng luông
Càng “tu”, “di tích” càng buông nét hề?
*
Phen này bà giận thỏa thê!
Phen này chuẩn bị tối về biết… Hoa!
Á Nghi, 27.11.2015
*TỔNG NGHÈ: “Chưa đổ ông Nghè đã đe hàng Tổng”
*TU: sửa chữa
*LẮM HOA: nước hoa, biết Hoa [tên, danh từ riêng], hoa hòe, ba hoa: áo hoa, bông to!
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MONG KHÔNG CÓ!
CÓ KHÔNG MONG?
Đầu ngày chẳng món nào cay,
Điểm tâm, nhớ chớ cau mày nhé Cưng!
Xin đừng nổi nóng phừng phừng
Khi không, khi khổng Người Dưng giận gì?
Lơ mơ ruột thịt phân bì
Người mong không có. Nhất Nhì, biết không!
Bất công người có, không mong!
Trễ tràng HIẾU THẢO, cố công chiều chồng!

Á Nghi, 28-9-2014
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THÈM CỌ
Tóc cao buộc chặt ngọt ngào
Ngọc lan em giắt, tôi lao lưới tình
Đen huyền đi với trắng tinh
Chung quanh hương tỏa, em xinh nhất làng.
Theo em, chân bước khẽ khàng
Ngại tan biến nhịp rộn ràng tim tôi
Hoa rơi: kẻ nhặt, người đòi
Lại cài mái tóc, tôi vòi nhịp tim.
Em cười, nhưng chỉ lặng im
Má, môi đỏ rực, sắc tìm cùng tô
Thêm màu! Họa sĩ trầm trồ
Ước gì vung cọ điên rồ liền tay!
Á Nghi, 3.12.2020
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HỌ LẲNG LƠ MÀ!
Lo mài kiếm sắc giùm em,
Đừng hoa cẩm chướng lem nhem nhé chàng
Đường ngay, đi chớ chàng ràng
Ràng vào họ buộc, xóm làng cười chê!
Á Nghi, 3.12.2020
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MỘT MÁI TÓC
Mượt mà mái tóc người ta
Khiến “thầy” ngơ ngẩn, chân xa muốn gần
Dịu dàng đài các giai nhân
Em quay mặt lại, tôi dần lảng bôn*.
Chưa la sảng, đã hoảng hồn
Vừa bình minh đã hoàng hôn chập chờn
Mắt em: một hỏa diệm sơn
Oán ai mà nét căm hờn khiếp kinh?
Cơn hầm hập nóng thình lình,
Tóc ai biến dạng chằng tinh: dây thừng!
Bỗng dưng “thầy” chạy* quá chừng
Cưới em về, chắc chưa mừng đã lo?
Dày thân, bạn hữu dặn dò:
“Lấy cô vợ dữ sẽ no… dày vò!”
Thân này vốn dĩ gầy gò
Nếu không chạy lẹ, đói… phò tận xương!
*
Học trò Dần, Sữu nào thương?
Thầy dâng mái tóc, xin nhường ngay cho!
Á Nghi, 3.12.2020
*NÓI LÁI: lảng xa/la sảng, dây thừng/dưng “thầy, dày thân/thầy dâng, căm hờn/cơn hầm.
*THẦY CHẠY: dùng theo nghĩa sư phụ cũng chịu thua (cách nói của người Sài Gòn trước
1975)
*DẦN, SỮU: tuổi cọp, tuổi trâu
*BÔN: chạy
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VIỆT CỘNG CỨU NƯỚC?
*
Thành kính tri ân: tất cả các QUÂN, BINH CHỦNG,
toàn thể QUÂN, DÂN, CÁN, CHÍNH và
LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT VIỆT NAM CỘNG HÒA
đã và đang chiến đấu cho một VIỆT NAM KHÔNG CỘNG SẢN.

*
Chiến Sĩ Cộng Hòa
Miền Nam giữ vững thành trì
Bao công Chiến Sĩ trường kỳ dấn thân
Noi gương tâm huyết tiền nhân
Luôn luôn giữ vững tinh thần Quốc Gia.
Một lòng gìn Nước, giữ Nhà
Dân thương, không ngớt ngợi ca rộn ràng.
Nhờ Anh, dân tộc an khang
Ấm no, hạnh phúc huy hoàng nhiều năm.
Cứu dân thoát cảnh tối tăm,
Tấm lòng quyết chống ngoại xâm rịt ràng
Tô son hùng sử bao trang
Lưu đời chiến thắng sử vàng vẻ vang
Vô vàn rực rỡ hào quang
Sáng ngời áo trận vinh quang mọi đàng!
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Lính Bắc Việt
*
VC: “Xẻ đọc Trường Sơn đi cứu nước”
*
“Trường Sơn xẻ dọc” huênh hoang
Vào Nam phá Nước, xẻ ngang từng phần
"Đại đồng" đạo lý tiêu tan
Quê hương tan nát, hân hoan đảng đoàn.
Trên bao thống khổ toàn dân
Những người miền Bắc vô nhân phát tài
Đất đai, tài sản tuồn ngoài
Mua nhà, tậu đất, công khai rửa tiền.
Trổ tài xảo quyệt, cuồng điên
Rừng sông phá, nạo; bưng biền chết khô
Dọc ngang vằm nát cơ đồ
Cắt ngang, xẻ dọc cháu Hồ dâng ai?
Leo cao, cắt, xẻ đại tài
Tập đoàn bán Nước đúng, sai? Cứu gì?
Ý Nga*24.4.2017
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CỘNG HÒA GÌN GIỮ,
CỘNG SẢN ĐỤC KHOÉT,
VIỆT GIAN VỖ TAY,
SĨ PHU LÀM GÌ?
*
Thành kính tri ân: tất cả các QUÂN, BINH CHỦNG,
toàn thể QUÂN, DÂN, CÁN, CHÍNH và
LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT VIỆT NAM CỘNG HÒA
đã và đang chiến đấu cho một VIỆT NAM KHÔNG CỘNG SẢN.
*
Trích tuyển tập BIẾM THI VÀ NÓI LÁI
*

Đục Bia Tưởng Niệm Thuyền Nhân,
Đào mồ, quật mả Chính Nhân khắp Nhà;
Di dời cột mốc quốc gia;
Chặt rừng, đục khoét san hà: ngụy, nô!
Tại sao giữ mãi xác Hồ
Tô son, trát phấn, điểm tô khoe… hồng?
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“Anh hùng du kích” rất đông
Ngày đêm ra rả cuồng ngông thổi phồng
Toàn là “dũng sĩ công nông”
Đỏ tanh tham vọng “đại đồng”, trốn đâu?
Công an, quân đội “hàng đầu”
Đầu đâu? Hàng giặc hay hầu hạ ai?
Dương oai, diệu võ ươn, dai?
Ngồi trên ngai đỏ bao “ngài” trên ngôi?
Đi đời chưa, mốc “di, dời”?
Mới? Đày “cải tạo” mấy đời hùng binh?
Chừa bao ái quốc, thông minh?
Hay còn duy nhất “Chí Minh” tuyên truyền?
Bao nhiêu “tiên tiến thợ thuyền”
Lao nô tận xứ thần tiên, thần… tiền?
Bao nhiêu “tăng trưởng” thăng thiên?
Tiếng tăm? Tai tiếng khắp miền! Nhục lây!
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Thối hoăng tham nhũng lầy nhầy
Từ ngày đổi “chủ”, thay “thầy” đến nay
Bao nhiêu chổi, đủ quét bầy
Bán dân, hại Nước? Ai hay, hỡi “Trò”?

Thay “thầy” ngay, mới ấm no!
Học chi chữ nghĩa “hố bò, mật khu”?
Gian: ngoại nhân, bẩn nội thù
Nếu không thức tỉnh, sĩ phu chờ gì?

Đi đầu Chiến Sĩ, Hoàng Kỳ
Miền Nam anh dũng đã vì Quốc Dân!
Cái-đuôi-cộng-sản-vô-thần
Chặt, chôn cho kỹ! Chớ tần ngần thêm!

Ý Nga*25.4.2017
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VIỆT CỘNG LÀM QUAN
Một người làm quan, cả họ được nhờ
Cả đảng làm quan? Dân tình xác xơ!
*
-Tao làm Bí Thư, em: Phó Chủ Tịch
Trưởng Ban Tổ Chức Huyện Ủy? Cũng… em!
(Em này em rể, phải vớt vát thêm)
-Chuyên Viên Thanh Tra? –Con thằng-em-rể.

-Ai làm cán bộ Chi Cục Thuế huyện?
-Người nhà cả đấy! Đã có anh tao!
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
Quy trình bổ nhiệm “đảm bảo” điều kiện.
*

(Tên Phó Bí Thư Thường Trực của huyện
Là con tên “Tổng”, kề cận rất gần)
-Ai cựu Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân?
-Chị tao chứ ai! Dư thừa tiêu chuẩn?

-Phó Chi Cục Trưởng Chi Cục Thuế huyện?
-Chỉ là chuyện nhỏ với thằng em trai!
-Trưởng phòng Tài Chánh? Thằng em! Đã cài!
Con dâu cho ngồi chức Phó Giám Đốc.
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Con gái nhà này? Mày đoán trúng phóc!
Ở phòng Nội Vụ, giữ chức chuyên viên.
Ai bảo với mày nhà tao lắm quyền?
Miền Bắc trị Nam sao mày không tả?

Nhà tao yên vị mới… hăm mốt xã
Chưa đã, chưa no, đề bạt “ghế, bàn”
Gia tộc ngon lành: cả họ làm quan!
Dân tộc, quê hương? Tao cóc cần biết!
*
Cả nước Việt Nam bao nhiêu ghế ghiếc
Cũng y như chuyện ở huyện Kim Thành
Thương đồng bào ta khổ tận ngọn ngành
Phá Nước tan tành, đảng giao giặc Hán.

Dân hy vọng gì đợi tới bầu bán?
Nếu không lật đổ, chờ đảng bảo, ban
Rồi ra không chỉ riêng cảnh điêu tàn
Giặc sẽ làm càn, vô phương cứu vãn!
Ý Nga*22.4.2017
*Tin Việt Cộng, theo link:
http://www.msn.com/vi-vn/news/national/nhi%E1%BB%81u-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-th%C3%A2nb%C3%AD-th%C6%B0-huy%E1%BB%87n-kim-th%C3%A0nh-l%C3%A0m-l%C3%A3nh%C4%91%E1%BA%A1o-ch%E1%BB%89-l%C3%A0-ng%E1%BA%ABu-nhi%C3%AAn/arBBzMwn9
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VÀNG PHA ĐỎ SẼ CAM!
*
“Chủ nghĩa tư bản giãy” hoài sao “không chết”?
*
“Thiên đường” sao muốn bỏ đi?
Bên này “giãy chết”, sang chi chật đường?
Độc tài, hung ác, bất lương
Sao không sống với bạo cường thị oai?
Lủng la, lủng lẳng trong ngoài
Về về, chạy chạy trổ tài ăn chơi.
Thuốc an thần đỏ, một thời
Không ru ngủ nỗi hết đời Việt gian?
Thương bầy, sao chẳng vầy đàn?
Sợ thù móc mắt, moi gan ngùng ngoằng?
Nằm vùng hết được đãi đằng
Đi tìm đất mới, dùng dằng ngoài trong?
Săm soi chia rẻ Cộng Đồng
Tanh hôi cuối chợ, đầu sông lều bều.
Leo teo dăm mạng bèo nhèo
Hồng, cam, đo đỏ choắt choeo rẻ tiền.
*
Thấy đâu xin hãy dẹp liền!
Chớ nên dung dưỡng chuốc phiền liên miên
Cho dù trẻ tuổi, cao niên;
Cho dù bất kể hội viên Việt, Tàu.
Tại sao đi với tào lao?
“Quốc doanh” khập khiễng, chân nào Quốc Gia?
Vàng pha lẫn đỏ? Cam mà!
Vàng nhiều đỏ? Hết Cộng Hòa ngay thôi!
Cộng Đồng vững mạnh lâu rồi
Cớ chi phải để Cộng ngồi lên trên?

Ý Nga*23.4.2017
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HÀO QUANG
NGƯỜI LÍNH CỘNG HÒA
Tri ân những CHIẾN SĨ VNCH vẫn đang tiếp sức cho một VN tự do, dân chủ.
*
Sáng tác, nhân đọc ĐA HIỆU # 105

*
Tám tuần huấn nhục kỷ cương
Quân trường huấn luyện, chiến trường đảm đương
Từ tiền tuyến, giữ hậu phương
Hy sinh chiến đấu, tấm gương sáng ngời.
Bao anh hùng bất phùng thời
Thắp lên Ngọn Đuốc Để Đời sử Nam.
Thương Anh không nói, chỉ làm!
(Có đâu: ký sẵn Công Hàm “Thành Đô”,
Bán dân, bán nước, giặc vô
Đảng, đoàn bận cướp, chực vồ của thôi!
Nhìn kìa: lảnh đạo toàn tồi
Lấy chi vinh hiển, đắp bồi giang san?)
Thương Anh nén hận căm gan
Trui rèn ý chí: bạo tàn đạp tung!
Thương dân: vẫn góp sức cùng!
Ôi ơn Chiến Sĩ! Dũng, hùng ngàn năm!

Ý Nga, 1-12-2014
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RẮN ĐỘC TÀU CỘNG
*
NGƯỜI LÍNH GIÀ VNCH Bảo Trâm (Minnesota) viết:
“Nước Việt Nam mất hay còn chẳng ảnh hưởng chi tới bọn cướp cộng sản đang cưỡng
chiếm Việt Nam hiện tại. Tất cả bọn chúng có sẵn dinh cơ, tài sản to lớn ở quốc ngoại,
chúng sẽ chạy thoát khỏi Việt Nam với tư cách “bị Trung Cộng xâm chiếm”, (quá hợp pháp
để tỵ nạn đi chứ! Với khối tài sản mà chúng có, nước nào cũng mơ ước được chúng trú
ngụ)…
Những gì đang và sẽ xảy ra ở biển Đông và ở đất liền Việt Nam còn có nhiều mục đích đàng
sau, mà chúng ta không biết hết được, nhưng thực tế là những việc động dao, động thớt giữa
Trung Cộng và Việt Cộng hiện giờ chỉ là những màn kịch. Những màn kịch của những tên
bất nhân, những kẻ không có trái tim, dùng máu xương người khác để làm phương tiện hầu
đạt những mục đích thấp hèn.”

*
Đôi bên ký kết Thành Đô*
Việt-Trung mật ước: cơ đồ nhượng luôn!
Địa bàn chiến lược: bán buôn
Ai người thương Nước chẳng buồn nát tim?
Tại sao cả nước im lìm?
Vì đâu Tàu Cộng đi tìm Việt gian?
Đông, Tây Bắc; biển, non ngàn;
Nam, Đông, Trung, Bắc bộ: toàn Tàu hăng!
Sông Hồng, Quỳnh Phụ* nhập nhằng
Tây Nguyên, Vũng Áng, đồng bằng Cửu Long,
Thượng du, Thanh Hóa, biển Đông…
Chốn nào còn giữ Non Sông vững vàng?
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Hội An, Đà Nẵng, Hòa Vang:
Toàn vùng chiến lược, xếp hàng. Ai cam?
Nghệ An, Hà Tỉnh, Quảng Nam:
Nam Lào: Hán lấn*, ta làm sao ngăn?
Quảng Ninh? Bi phẫn, nhục nhằn:
Đất rừng trăm mẫu xéo quằn trăm năm*
Việt Nam: giặc đứng, ngồi, nằm
Nằm chơi, Việt Cộng ngậm tăm giao Nhà!
Nhắc đau mối nhục San Hà
Kể ra chưa hết, lệ nhòa trang thơ.
Dân, ai không chọn Đỏ cờ:
Việt gian, Việt Cộng lập lờ. Lật mau!
Mai này cháu chắt gặp nhau
Không ôm mối hận mà đau như mình!
Ý Nga, 2-12-2014
*Theo Hà Nhân Văn:
-“Nghệ An, Hà Tỉnh, Quảng Nam: vùng này chỉ cần bước qua là đã sang tới Nam Lào”
-Tỉnh Ủy Quảng Ninh cho Tàu Cộng thuê cả trăm mẫu đất rừng với thời hạn 149 năm do công nhân Tàu
khai thác, phá rừng trồng cây nông nghiệp.
-Quỳnh Phụ: Quỳnh Côi và Phụ Dực.
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“QUÂN ĐỘI ANH HÙNG”?
Tàu Cộng xâm lăng trắng trợn
Tại sao Việt Cộng làm ngơ?
Chắc là toàn lũ trẻ thơ?
Cả đảng không ai người lớn?
Tàu xây trên đảo chúng ta
Căn cứ quân sự trái phép
Làm sao có thể lơ là?
“Anh hùng” sao chạy mất dép?
Tại sao im như không biết?
Đâu rồi lẻo mép, lanh mồm?
Đảng bận nhậu nhẹt, bia ôm
Hay bị giặc Hán cấm tiệt?
Mất an ninh toàn khu vực
Làm chi đám “quân trú phòng”?
Bảo vệ cán cân quyền lực
Để giao chủ quyền biển Đông?
Toàn phường Việt gian, lính kiểng
Đồn trú bao đảo làm chi?
Chắc lo nhặt nhạnh sào yến
Bán mua, tẩm bổ cho phì?
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Giặc xây công trình phi pháp
Chuẩn bị cho “đường lưỡi bò”
Quân đội bắn sẻ, khoe “to”
Hèn chi binh pháp tạp nhạp.
Thách thức vị trí thống trị
Cả thế giới đều thở than
Chỉ duy Việt Cộng miễn bàn
Bàn gì bọn vô liêm sĩ?
Ý Nga, 31-12-2014

- 85 -

ĐÃ CỘNG SẢN, VIỆT GIAN
SAO NHÂN BẢN?
*
Trích tuyển tập TRI ƠN CHIẾN SĨ VNCH
*

XƯA
Cộng: nườm nượp trong ngoài thật ô hợp.
Ta: hàng hàng, lớp lớp quyết hy sinh!
Dân: tội tình ngoi ngóp trong lửa binh,
Vượt cõi chết, ôm trẻ thơ chạy giặc.
Cộng phương Bắc: đêm tràn về, mê hoặc:
Lôi Mác, Lê, Hồ tặc đỏ… ra khoe
Cướp, nhập nhòe, nói không cần ai nghe
Giết tập thể! Mê máu me, chết chóc!
*
NAY
Bao tang tóc, não nề lời than khóc
Chống bạo tàn: ai bảo vệ lương dân?
Bao mộ phần, ai thủ phạm bất nhân?
Ai chuốc oán mà lòng dân căm phẫn?
Ai cõng rắn vầy đoàn xin thuộc Hán?
Bốn mươi năm: dài ngắn hỡi thời gian?
Mà Việt gian học mãi chẳng khôn ngoan?
Từ Ất Mão đến Ất Mùi: quốc nạn!
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Ôi ách nạn! Việt gian làm nội gián!
Bao tiết trinh phải bán: nuôi đảng, đoàn
Xếp hàng hàng: phường, xã, quận, ngành, ban…
Kìa quốc nạn: Việt Nam trong biển loạn!
Đã cộng sản, Việt gian, sao nhân bản?
Lũ vong ân thần phục “láng giềng gần”
Lũ vô thần sinh sản toàn vô nhân!
Ngu bất tận bảo sao dân không oán?
MAI
Mà đã oán, phải làm sao xứng đáng
Ơn tiền nhân tô hùng sử bao trang
Luyện thép gang, tay vung kiếm vững vàng
Lật trang sử, dựng lại Cờ Yêu Nước!
Ý Nga, 20-2-2015
*“Những năm với can Ất đều có tận cùng bằng con số 5. (10 CAN theo thứ tự: Giáp, Ât, Bính, Đinh,
Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý)
-Ất Mùi: 1955, 2015
-Ất Mão: 1975

- 87 -

-------------------------------

HẾT -------------------------------

www,vietnamvanhien.org

|
- 88 -

