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GIẬN 

Tài ai mở miệng thành vần 

Miệng xinh, xinh lạ; vần ngân, ngân buồn 

Thơ như nhạc, mỗi lời tuôn 

Câu dâng tổ-quốc, câu vờn ngoại lai. 
  

Đêm Thơ, nghe được những bài 
Hùng ca dân-tộc. Giận loài dã man! 

 

Ý Nga, 1.11.2005. 
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NHỮNG ĐỨA CON TINH THẦN 

Em có một niềm vui 
Là niềm vui nho nhỏ 

Thơ văn, chia ngọt bùi 
Có rồi ghiền, không bỏ! 

  
Em có người tình: Thơ 

Giấy bút luôn đợi chờ 

Quên khổ đau trần thế 

Thơ giúp em mộng mơ. 
  

Thơ và em, chồng vợ 

Đọc, viết với chữ tình 

Văn chương là duyên nợ 

Cột nhau như bóng hình. 
  

Vòng sinh-lão-bệnh-tử 

Chuyện áo cơm, gia-đình 

Tất cả thua chữ Tình 

Của Việt Nam, em nợ! 
  

Hạnh phúc ấy hiếm hoi 
Bút không cần thay ngòi 

Chúng ta tha hồ viết: 
Hoa bất hạnh? Thay ngôi! 

 

Ý Nga, 27.3.2006. 
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TA RỒI CÓ TRÔI THEO MÂY? 

Mây trôi, trôi mãi ngàn năm 

Mình trôi, trôi mãi, mai nằm ở đâu? 

Thơ buồn chưa viết hết câu 

Đã nghe bất định. Chậm mau tuổi đời? 

  
Làm chi được? Người người ơi! 

Tài hèn, sức mọn, chỉ lời nhắc nhau 

Cờ bay vẫn đỏ một màu. 
Máu hoà nước mắt đồng bào nước ta! 

 
 

Ý Nga. 
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SAO ANH KHÔNG NÓI… 

Anh bảo: -Yêu em, chỉ Một Mình! 

Em cười, khẽ hỏi: (khó làm thinh) 

- Để đâu anh nhỉ lòng yêu nước 

Khi sắc em tàn, hết nét xinh? 

  
Anh phải yêu thêm một cố hương 

Một nơi nghĩ đến bằng yêu thương 

Chiến chinh? Tan tác, người trăm ngả! 
Đẫm lệ-hòa-bình bởi… tai ương: 

  
Chủ nghĩa gì đâu, chỉ lọc lừa 

Giờ đây thế giới, mấy ai ưa? 

Chính sách ngu dân làm nước yếu 

Dân nghèo, canh cặn với cơm thừa. 
 

Ý Nga, 8.2.2003. 
  
 
 
  
 

SÁCH MỚI 
 

Anh viết gì đi! Hãy viết thêm! 
Xin đừng than: -Nhớ một mình em! 

Quê hương, dân tộc, ngàn đau khổ 

Viết để mai… còn, con cháu xem! 
 

Ý Nga, 8.2.2003. 
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TIẾNG VỌNG 

Đêm mơ đường vượt biển nhà 

Vẹt từng lau-lách lửa ma chập-chờn 

Bóng đêm con nén căm-hờn 

Chưa đi đã nhớ, mai hơn được gì? 

  
Tự-do rồi sẽ cần chi? 

Vừa vào mộng đã… sinh ly gia-đình. 
Buồn vương mắt Mẹ tội tình 

Thương con đứt ruột cũng đành chia xa. 
  

Từng cơn sóng vỗ, thuyền va 

Con rơi giọt lệ, quê Cha giã-từ 

Vẫy tay, mộng của thực hư? 

Mà nghe mắt ướt, mà như lạnh người. 
  

Biển, sông, sóng nước trùng khơi 
Vỗ từ biển Mẹ sang trời tạm cư. 

 

Ý Nga, 4.1.2002. 
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TỰ NHẮC 

Chọn đi nhé những câu nào hay nhất 

Lựa chữ nào mang nghĩa thật dễ thương 

Để câu thơ không quá đỗi tầm thường 

Con cháu chẳng khinh thường người tỵ nạn. 
 

Ý Nga, 8.2.2004. 
 
 
 

 

 

 

 
NÓI LÁI & BIẾM: Formosa/ Sọt mô, pha/Pha sô: mọt!/Phọt mô xa/phọt… ma: xô! 

Mời đọc thêm phần TÀI LIỆU về bài CÁ THÁNG TƯ ở cuối trang  
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TRỒNG GÌ RA NẤY 

* 
(Chỉ thị số 42-CT/TM của Ban Bí Thư Trung Ương Đảng có đoạn: 
“… Một số ít thanh niên bị các thế lực thù địch lôi kéo, kích động 

chống sự nghiệp cách mạng của đảng và dân tộc ta” 
* 

“Lực” nào “thù địch kéo lôi”? 

“Thế” nào “kích động” lôi thôi “đảng” à? 

Lực chi “chống sự nghiệp” Ma? 

Thế mô đẩy “cách mạng” ra thế này? 

  

“Thanh niên số ít”? Cũng may! 

Số… nhiều thử hỏi: mấy tay, đâu rồi? 

Số nào được phép đứng, ngồi? 

Bao nhiêu nô lệ để “bồi dưỡng” ai? 

  

Số còn lại, đảng chẳng khai? 

Trẻ nào cũng học tập bài “Chí Minh” 

Đầu nào cũng lắm chí… mình 

“Tấm gương đạo đức” chình ình rõ lo! 

  

Noi theo “tư tưởng” nhỏ to? 

Đống chì đồng chí: học trò Hồ, Mao! 

  

Ý Nga*6.10.2017 
 

NÓI LÁI và biếm: Đống chì đồng chí/chí minh/chí mình, số ít/số nhiều/số nào/số còn lại. 
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BIỂN ĐÔNG VÀ TỰ DO 
HÀNG HẢI 

* 
(Đọc tin tức biển Đông trên nhật báo Ý và nhân chuyện “nối vòng tay lớn” ở Đà Nẵng, xin 

nhắc lại chuyện cũ: 
[1] “Hải quân Mỹ đã điều động đến biển Đông: Hàng Không Mẫu Hạm John C. Stennis để 

đáp trả những hành động quân sự hóa liên tiếp trên các đảo mà Tàu Cộng đã lấn chiếm 
trái phép ở biển Đông. Họ đang dẫn đầu chiến dịch chống lại sự bành trướng của Trung 

Quốc tại đó.  
Mỗi tàu sân bay này hoạt động như một căn cứ không quân nổi di động, chúng cho phép 

Mỹ triển khai lực lượng tấn công ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới” 
* 

Cà Mau, Rạch Giá, Vũng Tàu, 

Sài Gòn, Đà Nẵng, Huế… nào bình yên! 

Hải Vân, Hà Nội… ba miền 

Giặc vào chẳng để ngồi thiền tụng kinh! 

  

Biển Đông họ đáo tụng đình 

Việt Nam quỳ gối thưa trình giặc sao? 

Hàng Không Mẫu Hạm* đã vào 

Bá quyền, bá chủ, giặc Tàu khoe chi? 

  

Một bên “bị bác bỏ”: lỳ! 

Một bên “điều động” là vì tự do! 

“Dương uy, diệu võ” SÓC, CÒ 

Khoe tài nhanh nhẹn Cóc, Sò* sao thua? 

  

CÔNG, CÒ hổ trợ vòng đua 

Co còng* ngó ngoáy mấy mùa biển Đông? 

Việt Nam đã bị tấn công 

Mau mau tụ khí Diên Hồng năm xưa! 

  

Hoàng, Trường Sa: giặc chiếm bừa 

Quê hương sắp mất, giặc chừa chi ra 
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Bốn phương, tứ hướng quanh Nhà 

Trú đầy giặc Hán. Lơ là? Nát thây! 

  

Ngoại công đuổi giặc, đánh ngay, 

Bên trong nội kích! Khoanh tay chờ gì? 

Trung, Nam, Bắc dậy mà đi! 

Nếu không sẽ chết cấp kỳ ngay thôi! 

  

“Thành Đô”, hội nghị ký rồi? 

Phán, đàm, cam kết chúng ngồi một phe 

Mắt đã thấy, tai đã nghe 

Còn tin việt Cộng ò… e… nhập nhòe? 

  

Đỏ cờ phần phật giật le 

Ai đem hùng khí chở che cơ đồ? 

Dẹp tan Hán, đảng, xác Hồ 

May ra thoát ách hung nô đời đời! 

* 

FONOP? No fault*, please! 

  

Ý Nga, 7.3.2016 

*Nói lái và biếm: Sóc, Cò/Cóc Sò, Công, Cò/co còng, No fault/FONOP 

*SÓC, CÒ, CÔNG: khối tự do Mỹ, Nhật, Úc, Phi, Ấn.v.v… 

*Cóc Sò co còng: Việt Cộng. 
*FONOP: Freedom Of Navigation Operation = Hành Quân Tự Do Hàng Hải. 
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GIÓ  

VÀO VÁCH NỨT 

* 
(Một nữ sinh báo tin từ Sài Gòn: 

“Tên cán bộ sở khanh hại đời chúng em bị trúng gió và đã lìa đời”) 
 * 

Sao gió vào vách nứt 

Hỡi Hồng, Cúc, Lan, Mai…? 

Gió làm toán, tính ai 

Tình thu nhiều, chi ít? 

  

Miệng tán deo… dèo… dẻo 

Lừa bao Hoa yêu kiều. 

Tiền? Chi ít, thu nhiều, 

Tim bé teo… tèo… tẻo! 

  

Chẳng một cô nào thảo? 

Thảo nào gió lộng hành. 

Nhờ tính toán tinh ranh 

Tanh! Rinh! Giàu nứt vách! 

  * 

Gió vào trúng chỗ nứt? 

Buồn đem vứt đi nào! 

Hay quá hay! Ôi chao 

Thượng Đế thật quyền lực! 

Á Nghi, 8.3.2021 

NÓI LÁI và BIẾM: -Vào vách nứt/ Giàu nứt vách, -Toán, tính/ tính toán, -

Thu nhiều, chi ít/Chi ít, thu nhiều, -Nào thảo/Thảo nào, -Tinh ranh/Tanh! Rinh!, 

-Vào nứt/vứt nào! 
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BÓNG TỐI BẮT ĐẦU 

* 
(Cảm tác nhân đọc “ĐÔI BỜ XÓT XA” của PHAN NGỌC AN -Tuyển tập CÔ GÁI VIỆT 

2018, #3: “CHÀNG & NÀNG” 
* 

Hiu hiu gió thổi tiễn chiều 

Ngậm ngùi nuối tiếc, nắng kiêu kiếu chào 

Ly thân, ly dị? Xa nhau 

Con thơ ngơ ngác, lệ trào, lỗi ai? 

  

Ổi về cành mới, Ổi lai 

Ai người khéo nói? Êm tai ai chìu? 

Dượng cho ngọt, đắng bao nhiêu? 

Mẹ về bếp mới cấn niêu chảo nào? 

Món ngon mới, nấu nhà nao? 

Anh em mếu máo, nghẹn ngào nỗi đau! 

  

Đứa con út, vẫn đỏ hau 

Càng đon đả đó, càng gào đàn con 

Làm sao một khóm măng non 

Thiếu cha, vắng mẹ, năng mon men cười? 

  

Chiếu tha giường lạ nhà người 

Mấy ai lường dạ “ghẻ”: mươi, chín lành? 

Ghẻ dì, ghẻ dượng mới toanh 

Chín lành? Dường lạ! Mong manh. Dữ chờ! 

  

Tới manh áo ấm chẳng mơ 

Ai quan tâm ánh mắt thơ ngây buồn? 

Tâm quan ai, mãi lệ tuôn? 

Tai Quan Âm có nghe luồn lời xin? 

  

Khi cha mẹ chẳng vẹn tình 

Nỗi đau lớn nhất rập rình, công khai? 

Mong cho trẻ vượt chông gai 

Đời cho vận mới, đường dài thảnh thơi 

Thành người hữu dụng cho đời 

Ác duyên không gặp cùng thời. Vận may! 

  

Á Nghi, 26.3.2018 
*Nói lái: nắng kiêu > cấn niêu, lỗi ai > ổi lai, Càng đon > đàn con, măng non > năng mon, Thiếu cha > Chiếu 

tha,giường lạ > lường dạ > Dường lạ, mới toanh > Tới manh, Đời cho > cho đời, Ai quan tâm > Tâm quan ai > 

Tai Quan Âm 
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TRÁNH XA PHƯỜNG CHAO ĐẢO 

Đường kính tóc rất nhỏ 

Mà ngăn lối nước đi 
Em muốn làm chuyện lớn 

Kết đoàn nhớ kiên trì! 
  

Chọn bạn đồng hành kỹ 

Nương tựa lúc hiểm nguy 

Tránh xa kẻ ấu trĩ 
Dụ dỗ điều bất tri. 

 

Ý Nga, 12.3.2021 
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Ý Nga kính chuyển và cám ơn Ca Nhạc Sĩ NGUYỄN VĂN THÀNH vừa làm 

youtube 

 
Cố Gắng Lên - thơ: Trưởng Sơn Ca Mơ Mộng (Ý Nga) - nhạc: Nguyễn Văn Thành 

- trình bày: An Minh - YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=zmywtX_AA8A 

 
 

 

 

 

PHẢI CÓ ÓC CẦU TIẾN! 
 

Kêu cầu cứu, than trời đời đen đủi? 

Tùy từng thời tự tiến, thoái em ơi! 

(Khập khiễng khi để mê muội gọi mời) 

Mau mệt mỏi khi tuổi đời còn trẻ? 

  

Tuổi còn trẻ, tập lắng nghe em nhé 

Đừng khóc nhè chờ mẹ dỗ, vỗ về 

Rồi ngủ mê trong nô lệ não nề 

Sao có thể tự làm nên chuyện lớn? 
 

Ý Nga, 12.3.2021 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zmywtX_AA8A
https://www.youtube.com/watch?v=zmywtX_AA8A
https://www.youtube.com/watch?v=zmywtX_AA8A
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THÀNH TÂM THIỆN CHÍ 

Khen chi bong bóng xà bông 

Dẫu lam, tím, đỏ, nâu, hồng… chẳng ham 

Khen nhau Hướng Đạo chăm làm 

Một trăm chỗ lệch, lấy TÂM san bằng. 

 
Ý Nga, 28-12-2011. 
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KHUYẾN KHÍCH 

* 

(Tặng các em Hướng Đạo Sinh thích viết lách) 

* 

Em có viết, xin nêu điều lợi ích 

Tạo thân tình, mến, thích đến cùng nhau 

Sẻ* chia đau, góp yêu dấu ngọt ngào 

Tâm nhân hậu mà “phun châu, nhả ngọc” 
 

Ý Nga, 29-5-2012 

*Sẻ: san sẻ 

 

 

 

❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉ 

Trang Face Book của Ý Nga: 
https://www.facebook.com/YNGACANADA 

 

 

      
 
 

 
 

 

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

Hương cà phê sáng thơm lừng 

Nhâm nhi từng ngụm nghe chừng nhớ Ai 
Giờ này Ai có nhớ ai? 

Hay đang vui vẻ bên ai mất rồi? 

  
Màu cà phê sữa (nâu thôi) 

Mà nghe như đã đắng môi nơi  này 

Ở đây mưa cứ bay… bay… 

Lạnh đang tiếp nối đêm ngày bủa vây 

Lá non vừa chớm xanh cây 

Đua nhau khoe sắc, vui thay xuân về. 
  

Ai à! Ai nhắc Ai nè: 

Cà phê thơm thế, bạn bè chẳng ai. 
Một mình cửa đóng, then cài 

Đang ôn kỷ niệm ngọt hoài môi xưa. 

Á Nghi**18-5-2012. 
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TIM REO TRONG NẮNG 

* 
Tặng anh chị T. (Big Bear Lake, USA) 

* 

Anh ơi! Rừng nhuộm nắng chiều 

Chúng mình lên núi mang nhiều niềm vui 

Đan tay cho thắm ngọt bùi 
Ưu phiền đã rủ sạch rồi đó anh. 

  

Lá lay động, nước lung linh 

Mây trong, khí mát, gió lành, thông xanh 

Vẫn thua cả tiếng cười thanh 

Trêu người bên cạnh song hành bước chân. 

  
Lòng thanh thoát, hồn lâng lâng 

Cà phê sóng sánh, tình xuân thơm lừng. 

Á Nghi**4-5-2012. 
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ĐỒNG HÀNH 

Lối về chung ánh trăng thanh 

Hưởng chung cơn gió mát lành thơm hoa 

Lối đi chung một thiết tha 

Nôn nao chi lạ, chân ta, bước người. 

 

Á Nghi**26-5-2012 

  
 

 

  

Á Nghi cám ơn:  

Anh chị VIVI-CÁT ĐƠN SA,  
Ca Nhạc Sĩ NGUYỄN VĂN THÀNH 

và chị THU KỲ 

về tranh đẹp, thực hiện youtube nhạc và đăng bài 
 

 

DÂN CHỦ CA PHỔ THƠ Á NGHI 

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

revised 4.2.2021 

https://www.youtube.com/watch?v=CwY1yS5pRjo 

  
(3) Mưa, Sao Em Nhớ Quá! (Revised) - Ý Nga - Nguyễn Văn Thành - An Minh 

- YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=Sj8qx3ElUGo 

Say Nhừ Một Men - (Đầu Hàng)- (Remix) 3.2.2021-Á-Nghi - Nguyễn Văn 
Thành - An Minh, 

https://www.youtube.com/watch?v=bLGmWhVDTD0 

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

Minh - YouTube 

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

https://www.youtube.com/watch?v=fgZe_s4dC4s
https://www.youtube.com/watch?v=fgZe_s4dC4s
https://www.youtube.com/watch?v=CwY1yS5pRjo
https://www.youtube.com/watch?v=Sj8qx3ElUGo
https://www.youtube.com/watch?v=Sj8qx3ElUGo
https://www.youtube.com/watch?v=Sj8qx3ElUGo
https://www.youtube.com/watch?v=bLGmWhVDTD0
https://www.youtube.com/watch?v=LTo8XinERGU
https://www.youtube.com/watch?v=LTo8XinERGU
https://www.youtube.com/watch?v=LTo8XinERGU
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VIỆT GIAN 

Đưa nhau lên tận… mây 

Đến khi cùng rớt xuống 

Vỡ xương tấm thân gầy 

Ai nhìn cũng thương hại. 

  

Nát bét những mề đay 

Khoe mạ vàng bóng bảy 

Ai bắt mà tự đày, 

Túi háo danh không đáy? 

 
 

Ý Nga, 15.3.2021  

 

 

 

 

 

  
 

CHIỀU NHẮN BẠN 

Chiều thiếu bạn nghe rưng rưng thương nhớ 

Mưa mấy giờ, mưa mờ mắt nhớ thương? 

Mưa tứ phương, lòng em hướng trùng dương: 

Đừng vất vưỡng! Trầm hương, cầu siêu thoát. 

 

 

Ý Nga, 29-5-2012. 
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TÌM NGUỒN AN ỦI 
 

Anh là mật, ngọt đời em, anh nhé! 

Mình cùng quê, cùng thế hệ, nhìn về 

Mặc ai chê, cũng Đất Mẹ ủ ê 

Dâng tuổi trẻ cho Quê Nghèo đẫm lệ. 

  

Ai có tệ, về tung hê, chống chế 

Mình cũng thề, quyết ngạo nghễ đi lên 

Giữ tuổi tên, ơn tiên tổ đáp đền 

Tìm đích đến phá xích xiềng, thơm sử! 

 

Ý Nga** 29-5-2012. 
  
 
 

 
 

   

NHÉ ANH! 

-Thương em, không biết nói làm sao? 
Nói quấy, lại lo "nói tầm phào" 
Lo lạc mê cung cùng chữ nghĩa 

Thơ đành gửi gấm vần thương trao. 

  

-Thương em thời phải thương đồng bào 

Phải nhớ quê hương ở hướng nào 

Nguồn cội người người tim rướm máu 

Đừng quên chia sẻ bớt niềm đau. 

 
Ý Nga**17-5-2012. 
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THÁNG TƯ CÒN BUỒN! 
Thơ: Ý Nga, nhạc: Nhóm Dân Chủ Ca, trình bày: Ca Nhạc Sĩ NGUYỄN 

VĂN THÀNH 
 Kính mời Quý Vị bấm vào “links” sau đây để nghe nhạc & xem slide 

show do DUY QUANG đưa lên youtube: 
https://youtu.be/w21wcfxfI5M 

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

http://www.danchuca.org/22Kbps/ThangTuConBuon.mp3 (dial-up) 
http://www.danchuca.org/DanChuCaPhoTho.shtml 

 Trang nhà Dân Chủ Ca: 
http://www.danchuca.org 

 

https://youtu.be/w21wcfxfI5M
http://www.danchuca.org/128kbps/ThangTuConBuon.mp3
http://www.danchuca.org/22Kbps/ThangTuConBuon.mp3
http://www.danchuca.org/DanChuCaPhoTho.shtml
http://www.danchuca.org/
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DỰ ÁN CHẤM MÚT. 

Đập di tích cổ ra “xây” 

Bao nhiêu di sản, nhám tay bấy tiền 

“Xây” liền liền, đập liên miên! 

Đảng càng vẽ chuyện, tổ tiên càng phiền! 

Ý Nga, 31-7-2013. 
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BẠN KHÔNG CÒN THÂN 

Gọi nhau chẳng biết nói gì 

Dăm câu đứt đoạn cũng... lỳ với nhau 

Mà thèm ơi những ngọt ngào 

Tưởng đời trú quốc thêm vào vị thơm. 

  

Bạn đùa: -Tao ước được ôm 
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Cho hè bớt nóng, như hôm xưa gần 

Hôn mày một cái ân cần 

Cho vơi nhung nhớ một lần! Bạn thân! 

* 

Tôi, người chung một cõi trần 

Chung nguồn con Việt, nợ nần khác nhau 

Người quên được những nỗi đau, 

Bạn xưa, thầy cũ, sử nhàu nát trang? 

  

Mi về chân bước hai hàng 

Kể nghe đứt ruột sao quàng vai tôi? 

Thôi từ nay hết thân rồi 

Chia tay mi nhé! Ta trời cô đơn. 

* 

Gác điện thoại, người dỗi hờn: 

“Một lời vĩnh biệt xốn xang cõi lòng!” 

Ý Nga, 16.7.2003 

 

 

 

 



- 30 - 

 

 

 

YOUTUBE NHẠC PHỔ THƠ Ý NGA 

Đa tạ Chư Vị đã phổ nhạc thơ Ý Nga và trình bày 

-Thơ Ý Nga 

-Nhạc: 

 NGUYỄN VĂN THÀNH-NGUYỄN HỮU TÂN-MAI ĐẰNG 

-ANH BẰNG-LÊ TRUNG DIỆU CHÂU-PHIÊU BỒNG-TRẦN QUAN LONG 

Youtube:  

DUY QUANG-LỖ TRI THÂM & NDT-NGUYỄN VĂN THÀNH-MINH PHƯƠNG-LÊ TRUNG DIỆU CHÂU-

PALTALK NAM CALIFORNIA 
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 CHỊ EM ƠI CHUYỀN LỬA-thơ Ý NGA-nhạc DÂN CHỦ CA-ngâm thơ: TRÚC MINH, TRẦN KIM BẰNG-

thực hiện anh chị em PALTALK NAM CALIFORNIA 

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

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

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

http://www.danchuca.org 

MẤT ANH ĐÊM GIÁNG SINH- thơ Ý NGA -Nhạc ANH BẰNG-Lời nhạc Ý NGA và ANH BẰNG-Asia DVD 

Kỷ niệm 36 năm viễn xứ: Anh Bằng-Dòng nhạc lưu vong (2011)-trình bày NGUYỄN HỒNG NHUNG 

https://www.youtube.com/watch?v=sglW1FywLM8 

https://www.youtube.com/watch?v=sglW1FywLM8&list=PL2yY7l5vnochdkdgJSRgv9MfHHAOyu5Lr&i

ndex=12 

https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/mat-anh-dem-giang-sinh-nguyen-hong-

nhung.qoqwAacSSx.html 

MẬU THÂN, ANH NHỚ GÌ KHÔNG?-thơ Ý Nga, nhạc Dân Chủ Ca, Youbube: Lỗ 

Trí Thâm 

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/MauThanAnhNhoGiKhong.mp3 (hi-speed) 

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

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

http://www.danchuca.org 

Mưa Đêm Và Một Dấu Hỏi - Ý Nga - Nguyễn Văn Thành - An Minh - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=skpMP8ancqo 

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

 

SỐNG VÌ DÂN, CHẾT VÌ NƯỚC!-thơ Ý NGA, nhạc MAI ĐẰNG-hòa âm MAI 

TRUNG CHÍNH-trình bày NHẬT LÂM-youtube MINH PHƯƠNG. 

https://www.youtube.com/watch?v=e9uoKyEwkTw 

https://www.youtube.com/watch?v=e9uoKyEwkTw&feature=em-
upload_owner 

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

http://www.youtube.com/watch?v=wTVaRjqRNuw
http://www.danchuca.org/128kbps/ChiEmOiChuyenLua.mp3
http://www.danchuca.org/DanChuCaPhoTho.shtml
http://www.danchuca.org/
https://www.youtube.com/watch?v=sglW1FywLM8
https://www.youtube.com/watch?v=sglW1FywLM8&list=PL2yY7l5vnochdkdgJSRgv9MfHHAOyu5Lr&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=sglW1FywLM8&list=PL2yY7l5vnochdkdgJSRgv9MfHHAOyu5Lr&index=12
https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/mat-anh-dem-giang-sinh-nguyen-hong-nhung.qoqwAacSSx.html
https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/mat-anh-dem-giang-sinh-nguyen-hong-nhung.qoqwAacSSx.html
http://www.dailymotion.com/video/x33io79
http://www.danchuca.org/128kbps/MauThanAnhNhoGiKhong.mp3
http://www.danchuca.org/22Kbps/MauThanAnhNhoGiKhong.mp3
http://www.danchuca.org/DanChuCaPhoTho.shtml
http://www.danchuca.org/
https://www.youtube.com/watch?v=skpMP8ancqo
https://www.youtube.com/watch?v=skpMP8ancqo
http://www.danchuca.org/128kbps/MuaDemVaMotDauHoi.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=e9uoKyEwkTw
https://www.youtube.com/watch?v=e9uoKyEwkTw&feature=em-upload_owner
https://www.youtube.com/watch?v=e9uoKyEwkTw&feature=em-upload_owner
http://www.vietnamvanhien.org/YNga.html
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https://www.youtube.com/watch?v=w21wcfxfI5M&list=PL2yY7l5vnochdkdgJS

Rgv9MfHHAOyu5Lr&index=0 

THÁNG TƯ CÒN BUỒN-thơ Ý NGA-nhạc và trình bày NGUYỄN VĂN THÀNH-youtube DUY QUANG 

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

THÁNG TƯ TƯỞNG NIỆM-nhạc và trình bày NGUYỄN VĂN THÀNH-youtube Lỗ 

Trí Thâm & NDT  

https://www.youtube.com/watch?v=6uGDeTVpfiM 

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

THU RỒI ANH -TRẬN TÀN TA VẪN CHƯA THUA-thơ Ý NGA-nhạc và trình bày: NGUYỄN VĂN 

THÀNH-youtube: DUY QUANG 

https://www.youtube.com/watch?v=1jTc_4CAXzQ 

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

TƯ TƯỞNG-Thơ Ý Nga-Nhạc, hòa âm và trình bày NGUYỄN VĂN THÀNH-
Youtube NDT 

https://www.youtube.com/embed/f7soPRr9dRw 

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

(hi-speed) 

http://www.danchuca.org/22Kbps/TuTuong.mp3  

(lo-speed) 

http://www.danchuca.org/ 

VÌ TỔ QUỐC-thơ Ý NGA, hòa âm và trình bày NGUYỄN VĂN THÀNH- Youtube LỖ TRÍ THÂM 

https://www.youtube.com/embed/fUZkl1c8l7w 

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

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

http://www.danchuca.org 

XÉ LỤA-thơ Ý NGA-nhạc và youtube: Ca Nhạc Sĩ NGUYỄN VĂN THÀNH-trình bày AN MINH 

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

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=w21wcfxfI5M&list=PL2yY7l5vnochdkdgJSRgv9MfHHAOyu5Lr&index=0
https://www.youtube.com/watch?v=w21wcfxfI5M&list=PL2yY7l5vnochdkdgJSRgv9MfHHAOyu5Lr&index=0
https://www.youtube.com/watch?v=w21wcfxfI5M
https://www.youtube.com/watch?v=6uGDeTVpfiM
http://www.danchuca.org/128kbps/ThangTuTuongNiem.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=1jTc_4CAXzQ
http://www.danchuca.org/128kbps/ThuRoiAnh.mp3
https://www.youtube.com/embed/f7soPRr9dRw
http://www.danchuca.org/128kbps/TuTuong.mp3
http://www.danchuca.org/22Kbps/TuTuong.mp3
http://www.danchuca.org/
https://www.youtube.com/embed/fUZkl1c8l7w
http://www.danchuca.org/128kbps/ViToQuoc.mp3
http://www.danchuca.org/22Kbps/VoToQuoc.mp3
http://www.danchuca.org/
https://www.youtube.com/watch?v=PA35NtdxXYo
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NGÀN NĂM ĐÔ-HỘ ĐỦ RỒI! 

Hoa, Mỹ quân bình thế lực. 
Hà Nội đi tìm siêu cường. 

Mời “anh” Tàu Cộng vào vịnh, 
Tuần tra Bắc Bộ, mở đường.* 

  
“Tự do”, mà mất tự chủ, 

Thỏa thuận đút cổ dây thòng, 
Hai nước “liền núi, liền sông”, 

Dâng người “anh em” nuốt trửng. 
  

Bắc Kinh bố thí chút tiền, 
Hiện đại hệ thống xe lửa, 

Bán điện cho những người… điên* 

“Tự do” không biết tự trị. 
 
 

  



- 34 - 

 

“Hữu-Nghị Răng Môi”? Việt-Tàu 

Được mời dạy bảo “quốc hội”,* 

Lộng quyền chi phối: ngoại giao, 
An ninh quốc phòng, dầu hỏa… 

  
Việt Cộng khống chế phe phái, 

Chuẩn bị đại hội tới… trời 

Xúm nhau củng cố quyền lực: 

Chầu chực, ngoan-ngoãn nghe lời. 
  

Biên giới lùi dần cột mốc, 
Dâng đất chung rồi bán dân 

Lãnh đạo làm chuyện ngu ngốc 

Tiền riêng túi đảng tăng dần! 

  
Cam Bốt đòi lại Sài Gòn, 

Tàu Cộng chuẩn bị ra đòn 

Tổ quốc lâm nguy thấy rõ 

“Nhà Nước” càng ăn, càng ngon! 

  
Bạn ơi thấy gì không bạn? 

Sao còn dạ tiệc ăn chơi? 

Xâm lăng, chúng không cần đạn 

Niềm đau bao giờ cho vơi? 
 

Ý Nga, 30.11.2005 
] 

*26.10.2005: Bộ Trưởng Quốc Phòng Phạm văn Trà đã ký thỏa-thuận để hải quân Tàu Cộng vào tuần tra trong Vịnh Bắc Bộ VN. 

*Tàu Cộng cho VN vay 67 triệu Mỹ kim để hiện-đại hóa hệ-thống báo hiệu tuyến đường xe lửa từ Vinh đến Sài Gòn và bán điện cho 6 

tỉnh phía bắc VN. 

*1.11.2005: Hồ Cẩm Đào đọc 1 bài diễn-văn dài hơn 20 phút trước Quốc-Hội Việt Cộng để “củng cố tình hữu-nghị giữa 2 nước” và 

“quân bình thế lực giữa các siêu cường  đối với VN” 
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UẤT-ỨC VIỆT-NAM 

* 

Viết tặng những Người Vợ Lính VN Cộng-Hòa 

* 

1975 

Em ngồi hong tóc đón anh 

Người Ta quên hẹn, nắng hanh em buồn 

Tóc khô, mi ướt giọt tuôn 

Thôi không thèm đón, ra vườn ngắm hoa. 

 

Người Ta rất khéo làm hòa 

Chớ nên gây chiến kẻo ra vụng-về 

Khéo yêu em đợi nhiêu khê 

Một chiều rồi lại lê-thê bao chiều. 

Em chờ, mái dột tường xiêu 

Mẹ trông, đôi mắt đăm-chiêu tuổi già. 

  

1985 

Ai ngờ giặc quyết không tha 

Lính oai thời chiến sao ma thời “bình”? 

Bây giờ cỏ mộ anh xanh 

Bây giờ em phải loanh quanh đầu đường: 
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“Mới kinh-tế” của một phường 

Đuổi dân, đánh cướp… có nhường chi đâu! 

Đợi anh tóc Mẹ bạc màu 

Cả dân-tộc đợi, bao lâu hết chờ? 

  

1986 

Giỗ anh, này một bài thơ 

Tâm trinh chung thủy mắt mờ trầm hương 

Anh ơi tân khúc đoạn trường 

Ngỡ rằng tạm-biệt mà thương vô cùng. 

Bao nhiêu năm, chẳng tương phùng 

Nào thân tù tội… nghìn trùng đã xa! 

  

1987 

Thêm lần chôn cất: Mẹ Cha. 

Đưa con vượt biển, bôn ba nát hồn 

Bởi chàng trăn-trối: “Vì con, 

“Hãy lo nuôi-nấng bảo-tồn tinh anh” 

  

2004 

Xác anh mỏng mảnh, mong-manh 

Hồn anh tức-tưởi trời xanh có về? 

Đường dài em bước lê-thê 

Nuôi con cho vẹn lời thề nghĩa nhân 

Ý Nga, 25.5.2004 
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ANH THƯ 

Rào nhà em hoa vàng 

Mỗi lần anh đi ngang 

Vẫn thấy bướm vàng đậu 

Sao không thấy bóng nàng? 

  
Không biết em có còn 

Vẫn một lòng sắt son 

Yêu dân nghèo xơ-xác 

Tấm lòng dâng Nước Non? 

  
Ta nhờ bạn tìm em 

Những người bạn cũ mèm 

Nhưng mới hoài ý-chí 
Chẳng như ta, lấm lem. 

Ý Nga, 8.9.2005 

 

 

 

 

ĐI TÌM 

Tìm đâu chính khí tâm đồng? 

Giúp dân qua được cơn hồng thủy sôi 

Không tìm ra giá-trị tôi 

Đốt cao ngọn lửa ngày rời chân đi. 

  

Tôi ơi, tôi đã làm gì? 

Tôi vô tích sự phân bì với ai? 

Ý Nga, 30.04.2004 
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THÁNG TƯ KÌA EM! 

 
Cầm cho chắc điều tiên phong: quan trọng 

Trọn tấm lòng tự trọng phải khơi trong 

Mới yên lòng hy vọng chuyện thong dong 

Tâm lắng đọng, răng long chờ đầu bạc. 
  

Đừng nháo nhác khi nghe người khoác lác 

Cộng lòng 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 rổng 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 thương thật nhau? 

Biển sâu, bạn bè đâu? 

Bao nhiêu 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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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 thêm tàn tạ 

Việt Nam đã thật nguy nàn 

Nhỏ Liềm quỳ mọp To Búa*. 

  

Sao vàng to nhỏ miễn bàn, 

Mai sau đỏ cờ ai chúa? 

Người Quốc Gia tìm chính nghĩa, 

Góp lòng bảo vệ giang san! 

Dân mình đang kêu, ai dạ? 

Ý Nga, 30-3-2014 

*Búa Liềm: (xin hiểu theo nghĩa danh từ riêng) 2 nước cộng sản > VC đang quỳ lụy Tàu Cộng 
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20 THÁNG 4! 

Con nhớ Má! Ngày buồn, thêm buồn quá! 

Con khóc Ba và khóc cả Quê Cha 

Mấy chục năm lệ tầm tã san hà 

Bao người đã khóc cùng con: Quốc Hận? 

Ý Nga, 20-4-2014 
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30-4: HÀNG NĂM PHẢI TƯỞNG NIỆM! 

* 

(Kính tặng tất cả những BAN TỔ CHỨC NGÀY TƯỞNG NIỆM 30-4 

trên khắp thế giới.) 

* 

Anh bận rộn đón con và rước cháu, 

Chị ồn ào bếp núc, trẻ chờ cơm, 
Bà nhão mềm thăm bệnh hoạn sớm hôm, 

Ông chẳng rảnh… mà Việc Chung cũng góp. 

  
Ai cũng bận, việc hàng hàng lớp lớp 

Nhưng đã nguyền cùng hai chữ đồng tâm 

Việc phải làm, cần hiệp lực âm thầm 

Lửa nhen nhúm, chuyền tay cầm. Thương quá! 
  

Mang chí cả: Người Lính Già ngàn dặm 

Vẫn hướng tâm về quốc nội ngày đêm 

Trong ấm êm giữ chân cứng, đá mềm 

Như một thuở từng gai nằm, mật nếm. 

  
Gương dũng cảm, hồn anh linh chứng giám 

Dòng dung nham yêu nước chảy về Quê 

Tình ủ ê huyết lệ, tâm hướng về 

Bao thế hệ chưa hề quên CHÍNH NGHĨA! 
 

Ý Nga, 21-4-2014 
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YÊU NƯỚC THẦM LẶNG 
 

Cây đàn tình tang nhắn nhủ 

Nhắc người bù loa, bù lu 

Chớ giận hờn vô căn cứ 

Khi đàn biết khóc Tháng Tư. 

  
Nhạc công không oán nhạc cụ! 
Trên đường vui bước lãng du 

Dẫu rằng ấm a, ấm ứ 

Vẫn theo ai rất cần cù. 
 

Ý Nga, 2-4-2014 
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Ảnh internet 

 

VẪN LÀ QUỐC HẬN! 
 

Gió lạnh sắc như dao bén 
Người đi ngả ngả nghiêng nghiêng 

Tuyết hất vào mặt chẳng hiền 
Lông mi đông toàn “kim tuyến”.* 

  
Tháng Tư, lạnh vẫn uy quyền 

Thuyền nhân đã mấy chục niên 
Nhớ Nhà! Từ ngày vượt biển. 

Buồn phiền vẫn cứ triền miên. 
  

Thương Nhà, thời thế đảo điên 
Thương dân, nghiệt ngã oan khiên 

Chịu bao nhiêu điều nguy biến 
Chỉ duy đảng là thản nhiên! 

 
Ý Nga-Canada, 3-4-2014. 

 
*Mùa đông ở đây rất lạnh nên ai ra ngoài cũng phải che kín cả người, trừ đôi mắt, khi ở ngoài trời lâu thì hơi thở từ mũi bốc hơi lên 
mắt, nước đọng lại trên lông mi sẽ đông đá lại, lúc này lông mi không còn màu đen nữa mà là màu trắng lấp lánh dưới ánh mặt trời 

như kim tuyến. 
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Thơ Ý Nga, Dân Chủ Ca phổ nhạc 

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

 Trang nhà Dân Chủ Ca: 

http://www.danchuca.org 

 

 

 

 

http://www.danchuca.org/DanChuCaPhoTho.shtml
http://www.danchuca.org/
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THẬT LÀ DỄ THƯƠNG! 

Khăn vàng quấn cố dễ thương 

Bé thơ ngộ nghĩnh xuống đường Tháng Tư 

Nõn nà, xinh xắn giống như 

Hoa non hé nụ, hiền từ sắc khoe. 

Ý Nga, 28-4-2014. 
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QUỐC HẬN 
 

Quốc Gia: nhân bản muôn phần, 

(Phi nhân cộng sản. Chẳng cần phân bua) 

Hào hùng hơn rõ: chúng thua 

Không cần “chiến sĩ thi đua” vẫn hùng! 

  

Chiêu hồi? Ta vẫn bao dung 

Không hề tàn ác tận cùng thế kia 

Ta lành thiện, chúng xấu xa 

Thấp hèn, cao thượng rõ ra bao lần! 
  

Hữu thần đạo nghĩa tri ân! 
Vô thần: phản phúc, phong thần bần phu 

Trí tri* dựng nước, ngăn thù 

Kẻ ngu bán nước, ngục tù tự giam! 
 

Ý Nga, 30-4-2014 

*“Trí tri: tới cùng cái biết, suy tới chỗ sâu xa của điều mình biết” (VN Tân Tự 
Điển THANH NGHỊ trang 1413) 

  
 

28 THÁNG TƯ 
Giờ này ở Quê Nhà 

Bao nhiêu người Quốc Gia 

Nhỏ lệ theo vận nước 

Lo mất đất Ông Cha? 

  
Trên từng tấc đất, kìa 

Đảng xúm vào ăn chia 

Ngoại xâm tràn muôn phía 

Buồn này biết ai chia? 
 

Ý Nga, 28-4-2014. 
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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. 
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Thơ Ý Nga, Dân Chủ Ca phổ nhạc 

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

 Trang nhà Dân Chủ Ca: 

http://www.danchuca.org 

 

 

 

 

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


- 53 - 

 

 

 

 



- 54 - 

 

 

SAU CƯỠNG CHIẾM LÀ GÌ? 
* 

Kính tặng QUÝ CHIẾN SĨ QLVNCH 

vẫn đang âm thầm góp sức cho Đại Cuộc. 
* 

Thong dong đảng hưởng dài dài 
Bỏ tù, giết sạch, nhân tài đi đoong! 

 
Lênh đênh mấy triệu lưu vong 

Góp tâm, góp sức một lòng nâng niu 

Giữ gìn văn hóa mỹ miều 

Cờ Vàng bền bỉ, chắt chiu tay chuyền. 
  

Thiết tha giữ lửa, chiêu hiền 

Quân nhân chưa cựu danh truyền muôn phương 

Danh thơm vĩnh viễn hữu hương 

Vì Nhà, thăm thẳm dặm đường vẫn đi! 
 

Ý Nga, 27-4-2014. 
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HƯƠNG THƠM HẢI NGOẠI 
Giỏi giang bước tiến ào ào 

Vẻ vang dân Việt đi đầu làm gương 

Mềm môi chung một dặm đường 

Thét lời chính nghĩa đã tường: Quốc Gia! 
  

Xót xa nợ Nước, thù Nhà 

Bôn ba hải ngoại: chính, tà nhắc nhau 

Rõ ràng phân biệt vàng, thau 

Đỏ, vàng khác biệt hai màu! Chẳng cam! 

Ý Nga, 27-4-2014. 
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DÂN PHỤC VỤ, ĐẢNG HƯỞNG THỤ 
 

Giết gần hết trí thức 

Dạy chủ nghĩa vô thần, 
“Công nông” bị áp bức, 

Bần cùng hóa nhân dân. 
  

Đẩy dân đến bờ vực. 
Xé sách, đốt tận cùng 

“Trồng người” ra hèn nhát. 
Bít bùng cửa lao lung! 

  
Bao nhân tài, vật, lực 

Làm, cho đảng hưởng chung 

Dân cạn kiệt sức lực 

Hưởng thụ? Những tên khùng! 
  

Ngu dân, dân phải dốt 

Bánh vẽ ăn sao no? 

“Học tập, lao động tốt” 

Để biến thành… trâu bò? 
 

Ý Nga, 28-12-2015 
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TOÀN BÁO CÁO LÁO 
 

Long đong số phận dân mình 

Tồng ngông, tổng ngổng đảng trình thưa ai? 

Bấp bênh vận Nước khôi hài 
Tênh hênh cờ đỏ nhuộm hoài máu dân. 

  
Đằng đằng sát khí cản chân 

Mộng mơ chi lũ vong ân hóa rồng? 

Nhập nhằng “kế hoạch” viễn vông 

Triệu điều đang có hóa không nước nhà! 
 

Ý Nga, 27-4-2014. 
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CỜ CỦA EM 

 
Kìa xem em bé cầm cờ 

Tay nâng, tay giữ. Thờ ơ đâu nào! 

Tuổi thơ ở tận Úc châu 

Quý cô, bác, chú… ở đâu cũng mừng! 

 

Ý Nga, 28-4-2014. 
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TAN TRƯỜNG ƯỚT MƯA. 
 

Mưa tìm nắng, mi đâu rồi ấm áp? 

Ướt hết rồi, chiếc xe đạp bùn văng 

Áo dài than, em càng mất thăng bằng 

Thương áo trắng, lấy gì che cứu vãn? 

 

Á Nghi, 30-8-2013. 
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HÌNH NHƯ MÌNH  

CHUNG NHỊP ĐẬP? 
 

Cảnh nên thơ, người lãng mạn 

Cỏ, hoa, sương phủ núi non 

Một ngày nhẹ nhàng, thanh thản 

Đan tay, chúng mình cười dòn. 
  

Ngắm nhau mắt tình uống cạn 

Không hề nghe tiếng thở than 

Rong chơi suốt ngày không chán 

Bên nhau hai đứa đều… ngoan. 
 

Á Nghi**1-9-2013. 
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ANH SA LÁT* LA HOÀI  

LÀM SAO SÁT? 
 

Bà La Sát, người ta thường gọi thế 

Em e dè, đặt Sa Lát, dễ nghe 

Lời nặng nề, quyền, thế cứ đem khoe 

Trông bảnh chọe, càng la càng không… sát. 
 

Á Nghi, 26-5-2012 
 

*NÓI LÁI: La Sát/Sa Lát >Sa Lát: (tiếng Anh) salad: xà lách 
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NIỀM VUI TRƯỚC MẮT. 
 

Cầu hạnh phúc? Anh phải mau hiệp lực 

Mình sinh tồn nhờ lệ thuộc vào nhau 

Sợ khổ đau? Chớ phiền phức càu nhàu 

Người tức bực, người tuôn trào ấm ức. 
  

Những hậu quả nghẹn ngào luôn tiêu cực! 
Lầm lớn lao: giận quá mức, ồn ào! 
Hãy gửi trao bao yếu dấu dạt dào 

Những kết quả ngọt ngào cần tích cực! 
 

Á Nghi**1-9-2013. 
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HƠI ĐÂU HẬN KẺ BẠC TÌNH 

* 

(Chia sẻ với quý chị em lỡ dại tin vào những kẻ sở khanh) 

* 

Em hãy nghĩ mà xót thương Ai Đó 

Họ cũng là một trong những nạn nhân 

Họ là tân thì cựu sẽ bất cần! 

Cứ kham nhẫn, càng xa càng vơi hận. 
  

Hãy yên phận, đừng vào ra ngớ ngẩn 

Biết bao người đang kiên nhẫn chờ em 

Kìa nhìn xem, mấy tháng chưa vén rèm? 

Si vẫn tỏa xanh như rừng ngoài cửa! 
 

Á Nghi, 26.3.2021 
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TƯỞNG NHỚ Trưởng TÔN THẤT HY. 
(Bài của Sơn Ca Mơ Mộng-Ý Nga.) 

 

 Trang bút ký hôm nay, Ý Nga xin được phép ôn lại một vài kỷ niệm đã có với Tr. 

Cọp Đứng Đắn.    

BÚT KÝ HƯỚNG ĐẠO (Viết cho KỶ YẾU THẲNG TIẾN 10 ) 
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Hình: Tr. Hồ Đăng chụp Trưởng Tôn Thất Hy ngày 12 tháng 7, năm 2008 tại Girl 

Scout Program Center - Anaheim, CA/USA   

nhân ngày Kỷ Niệm 25 Năm Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam. 

 

Trưởng Hy và tôi bắt đầu liên lạc với nhau từ năm 2006. 

Qua tờ Bạch Mã, anh em có cơ hội trao đổi với nhau về bài vở cộng tác và 

sự tiếp tay phổ biến tờ Bạch Mã về châu Âu (nơi tôi đã từng tạm cư 20 năm, trước 

khi di dân qua Canada). Cho đến sau trại họp bạn Hướng Đạo VN toàn thế giới, 

THẲNG TIẾN 9, thì anh em mới có dịp gần gũi nhau hơn.  

Hai trại Thẳng Tiến 8 và 9, dù tôi và anh chị Trần văn Lương-Phạm thị 

PhongNhã rất bận rộn góp sức làm nhật báo với anh em trong trại, nhưng tôi luôn 

cố tìm hiểu xem làm cách nào để được “thử thách” và “có tên rừng”, mà nếu 

Chúa Sơn Lâm là một trưởng đã từng tích cực trong việc Giữ Lửa cho Phong 

Trào và là dân nhà binh của QL VNCH thì tuyệt nhất.  Nhưng kỳ TT8 đã không 

được, đến kỳ TT9 thì Tr. Nguyễn Đình E nghe tôi tâm sự xong bèn phán: 
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-Đêm qua Chúa Sơn Lâm đã “mở rừng” rồi. 

Tôi tiu nghỉu tả oán: 

-Uổng thật! Ý Nga làm báo nên chỉ chú ý theo sát sinh hoạt của các em để 

lấy tin, chẳng biết trời trăng chi cả. 

Tội nghiệp, không biết Trưởng Tuần Lộc Đảm Đang đã trổ tài khéo léo ra 

làm “sao” mà đêm 13-7-2009 bầu trời trong trại toàn là “sao sáng” lung linh, soi 

đường giúp tôi được vào rừng diện kiến Chúa Sơn Lâm Cọp Gia Lai và Hội Đồng 

Rừng. Sau này trưởng Hy mới “email” giải thích: 

-Vì quý mến Ý Nga, anh mới mở thêm Hội Đồng Rừng đêm thứ hai chứ thật 

ra chỉ mở rừng một đêm mà thôi. Đây chỉ là một tập tục vui của anh chị em 

HĐVN, nó không làm mất lòng ai hết và chúng ta giữ gìn nó. Nhiều nước đã bỏ lâu 

rồi, nhưng đối với HĐVN cái gì xưa thì mới quý! (On Thu, Jul 23, 2009 at 7:32 PM, 

Hy T Ton <bachma@juno.com> wrote) 

Thế là đang giữa tháng Bảy dương lịch mà tôi vui như Tết ngay! 

Tôi lăng xăng học hỏi kinh nghiệm nơi anh chị Sóc Nâu Kiên Trì và Cóc Tài 

Hoa cả buổi chiều nhưng không ai có thể giúp tôi được vì qua lời tuyên thệ, “Bí 

mật của rừng phải được bảo mật theo luật rừng”, nên tôi chẳng thể nào chuẩn bị 

tâm lý trước khi vào Rừng cả. 

Cũng may là mọi việc đều suôn sẻ sau đó, chúng tôi đã được “nhập Rừng” 

và hình như tôi nhớ không lầm, cùng nhập Rừng với tôi đêm ấy còn có vài Thú 

Mới như: 

-Voi Trầm Tĩnh-Mai Quan Vinh, 

-Mèo Rừng Tận Tâm-Bùi Thắng, 

-Sói Đa Năng-Trần Chí Hồng Tiên… 

Lễ Tuyên Hứa khi xưa và kỷ niệm lấy tên rừng năm ấy quả đã cho tôi một 

kinh nghiệm cảm động thật đáng nhớ đời! Cám ơn quý Trưởng trong Hội Đồng 

Rừng Thẳng Tiến 9 mà tôi còn nhớ được: 

-Chúa Sơn Lâm: Cọp Gia Lai-Tôn Thất Hy 

-Beo Cần Mẫn-Trần Duy Mỹ 

-Cóc Tài Hoa-Trần văn Lương 

-Sóc Nâu Kiên Trì- Phạm PhongNhã… 
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-Oanh Vũ Chuyên Cần-Nguyễn thị Ngoan 

-Sáo Lý Luận-Diệp Hoàng Mai (bay từ rừng VN sang) 

 

 TT9 vui thật! 

Về nhà, Tr. Hy và vợ chồng tôi còn email qua lại tưng bừng: chuyện cố 

gắng thành lập làng HĐ Trưởng Niên tại địa phương tôi cư ngụ. Trưởng Hy đã 

rất nhiệt tình và cố gắng hết sức để giúp chúng tôi phát triển Phong Trào nhưng 

sức khỏe của chúng tôi lúc ấy đang trong thời gian bị bác sĩ răn đe là có thể cả vợ 

lẫn chồng phải giải phẫu nên chúng tôi không làm chi hơn được. 

Rồi tháng 12-2010, trong những ngày đau buồn với sự ra đi đột ngột của 

Thân Phụ tôi, trưởng Hy cũng đã chân tình chia buồn, an ủi tôi rất nhiều. 

    

Vậy mà TT10 năm nay chưa khai mạc thì anh em đã nghe trưởng Hy bệnh.   

Thứ năm, ngày 22-5-2014, các trưởng đã vào bệnh viện thăm, theo dõi tin 

và cho biết: 

-Tin từ con gái của trưởng Hy là chị Tôn Cẩm Hà và tr. Nguyễn Tiến Minh, 

người thường xuyên đến chăm sóc trưởng Hy, thì cuộc giải phẩu trên cổ 

của trưởng Hy đã thành công tốt đẹp. 

Thời gian này nghe tin Trưởng Hy có ra một cuốn SỔ TAY, tôi vui mừng ghi 

danh ủng hộ ngay, Trưởng Trương Văn Phán đã rất tích cực lo cho cuốn Sổ Tay 

này, qua 2 emails: 

-Được biết Tr . Ý Nga sẽ làm việc trong ban báo chí TT10, nếu không bất 

tiện, nhờ Trưởng giúp một tay trong việc liên lạc để phân phối Sổ Tay Trưởng đến 

các Trưởng đã ghi danh nhận sách trong trại TT10, cùng với Tr. Nguyễn Đình 

Tuấn. (Vì Phán không dự được trại TT10 kỳ này!) (Sent: Sun, Jun 15, 2014 4:55 

pm). Tr. Nguyễn Đình Tuấn, Văn Phòng Trưởng HĐ Trưởng Niên sẽ liên lạc với 

Trưởng trong trại và sẽ quyết định địa điểm nào thuận tiện nhất cho anh chị em 

nhận sách. Nhờ Tr. Ý Nga giúp thông báo trên nhật báo của trại cho ACE biết. Rất 

đa tạ!” (Sent: Tue, Jun 17, 2014 7:12 pm) 

  Giữ uy tín, ngay từ ngày đầu làm việc với Ban Báo Chí tôi thưa chuyện 

ngay với hai trưởng Hoàng Kim Châu và Cao Ngọc Cường, trưởng Châu bảo: 

  -Nếu các trưởng đã ủng hộ tiền rồi, chỉ cần nhận sách thôi thì khi nào gặp 

trưởng Tuấn, Ý Nga nhắn mang sách đến lều Báo Chí, sẽ có người lo việc này. 
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Với một kinh nghiệm từng trải rất buồn về 1.000 cuốn HOA BÁCH HỢP tôi 

đã viết, đã gửi bưu điện vào trại TT9, gói theo niềm mơ ước duy nhất là sách 

được gửi tặng đến tận tay từng trưởng đã góp công cho Phong Trào, nên lần này 

cẩn thận, tôi đã nhắc lại vài lần với trưởng Cường chuyện nhắn tin trên nhật báo 

TT10 về cuốn SỔ TAY, đồng thời mỗi ngày lang thang săn ảnh trong trại tôi đều đi 

tìm trưởng Tuấn và nhắn lại ở Tiểu Trại Trưởng Niên, nhưng mãi đến Đêm Tâm 

Giao 28-6 tôi mới gặp được trưởng Tuấn và được biết tình hình phân phối sách đã 

tương đối khả quan tôi mới yên tâm. Ước gì Ủy Ban Thẳng Tiến có một nội quy rõ 

ràng về chuyện tặng hay phổ biến sách báo có liên quan đến Hướng Đạo tại trại 

phải làm thế nào và liên lạc với ai thì hay biết mấy cho những tác giả đã có thành 

ý với Phong Trào. Sau khi vất vả với những chặng đường từ ấn phí, đến cước phí 

hoặc vận chuyển, đâu có ai muốn đem Hoa Bách Hợp trở về, như tôi kỳ TT9. 

  

---oOo--- 

  

Những ngày lang thang săn tin trong trại, lòng tôi đã thật bùi ngùi mỗi khi 

thấy hình ảnh mệt mỏi với cái nóng của tr. Đỗ Phát Hai và các trưởng không được 

khỏe, hay khi nhìn Tr. Trần Công Hoàng thường ngồi một mình buồn hiu ở  góc 

sân, gần Ban Báo Chí, hát cô đơn: 

“Nhà cháy rồi thì ngủ ngồi trong bụi!” 

(Nhà tr. Hoàng vừa bị cháy thật) 

Tôi cũng buồn vì kỳ trại này không thấy sự tham dự của các trưởng Mai 

Liệu, trưởng Phức và nhiều trưởng lớn tuổi. Buồn thế mà về nhà lại còn phải nghe 

tin trưởng Hy ra đi. 

 

Đời là vô thường! 

Ra khỏi trại, những người yếu ớt biết có còn cơ hội trở lại Thẳng Tiến kế 

tiếp được không? Mà đang khỏe mạnh ù ù kia cũng chẳng “biết ra sao ngày 

sau?”,  như chuyện đi máy bay mà bị hỏa tiễn bắn, của 298 hành khách và phi 

hành đoàn kém may mắn trên chuyến bay MH17, Boeing 777, bay từ Amsterdam 

đến Kuala Lumpur: đã bị rơi ở miền đông Ukraine vào ngày 17/7/2014. Gần 300 

người, không hẹn mà cùng gặp nhau ở… thiên đường, trong cùng một lúc! 
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hư chuyện trưởng Hy đã từng hẹn chúng tôi: 

-Hy vọng sang năm, khi Đại Hội mừng 80 năm HĐVN tổ chức tại Canada, 

anh lại sẽ được gặp Sơn Ca Mơ Mộng và phu quân của em nữa (sent 2009/7/21 

Hy T Ton bachma@juno.com) 

Hẹn vậy, mà mừng 80 năm, trưởng đã không thể có mặt ở Canada năm 

2010! 

Rời TT10, 1700 trại sinh về nhà chưa kịp nghỉ ngơi cho lại sức thì nghe tin 

trưởng Hy đã từ giã rừng này để rong chơi nơi Rừng Mới, sau khi để lại cuốn SỔ 

TAY HƯỚNG ĐẠO. Nhiều người đã rất buồn, trong đó có vợ chồng chúng tôi! 

5 năm trước, lần đầu tiên tôi ngồi bên cạnh trưởng, giữa khuya, ở trại TT9, 

lắng nghe những lời khuyên nhủ của trưởng, có ai ngờ đó cũng là lần cuối! Buồn 

thật! 

 

Chúng ta ai rồi cũng sẽ già! Có người chưa kịp già đã bệnh và đã ra đi! 

Anh Chị Em HĐ chúng mình ngày nào còn gặp nhau thì còn nên lắng tai 

nghe nhiều hơn những lời khuyên quý báu của các trưởng cao niên, qua những 

kinh nghiệm của họ, chúng ta có thể góp ích hơn nữa cho Phong Trào. Ai đem các 

trưởng cao niên ra để cười đùa, chê bai cũng là điều không nên: 

Cười chi người bô lão 

Cong cong tấm lưng gù 

Tuổi chúng mình “đầu hạ” 

Rồi cũng sẽ sang “thu”! 

mailto:bachma@juno.com
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Không phải ai già cũng lẩm cẩm hết cả đâu! Đố ai biết được khi “tuổi thu” 

đến, chúng ta rồi sẽ lẩm cẩm, nhõng nhẽo, hờn giận các em ra sao?        

 

Trình bày: Bảo Trâm, ảnh: Ý Nga                                                     

Từ lúc khai mạc cho đến đêm bế mạc trại TT10, lòng tôi vẫn còn nghe 

vang mãi những tiếng tí tách của củi cháy và những Lời Tàn Lửa giáo dục thật 

cảm động về tình người, được Tr. Quản Trò kể lại cho các em nghe trước khi 

chia tay: câu chuyện tr. Huỳnh Phú Bé, đến từ Úc, bị mất cái ví có mấy ngàn đô, 

trong khu chợ ở Houston. Tr. Bé đã được các thiếu sinh trong đoàn an ủi và 

muốn cùng san sẻ cho Tr. Bé “ít tiền tiêu xài trong thời gian còn lưu lại trên đất 

Mỹ” (lời tr. Bé*). Thế nhưng sau đó, Tr. Bé được một người Nam Dương trả lại 

cái ví. 

 

Trình bày: Bảo Trâm, ảnh: Ý Nga 

Tình Nghĩa Anh Chị Em Hướng Đạo đối xử với nhau trong lúc khó khăn. 
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Trình bày: Bảo Trâm, ảnh: Ý Nga 

 

Trưởng Quản Trò cũng ngồi xuống sàn, với vùng ánh sáng ít ỏi chỉ vừa đủ soi 

khuôn mặt Trưởng hòa vào khuôn mặt các em trong đêm khuya làm tôi xúc 

động vô cùng! (Ánh sáng mà quý Độc Giả thấy trong hình là do "flash" máy 

hình tạo ra và được Hướng Đạo Sinh BẢO TRÂM giúp tác giả sửa lại một chút 

cho bớt tối)  

 

Trình bày: Bảo Trâm, ảnh: Ý Nga 
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Tôi đã nhìn hình ảnh ấy của các em trong ngày cuối cùng mà nhớ về ngày 

đầu nhập trại, với tình anh em HĐ mà tôi đã được hưởng trong đêm đầu tiên: vì 

tôi nhập trại trước một ngày nên Ban Hành Chánh bảo: 

-"Nếu họ nói thế thì chị YN cứ về tạm Ban Báo Chí đi!" 

Tôi vào văn phòng Báo Chí thì: cửa đóng, người đâu?  

Ban Vận Chuyển thương tình bỏ tôi xuống nơi mà họ đoán là Báo Chí sẽ có 

một cabin để làm việc: cabin số 5. Thấy trên cửa dán 2 chữ KIM SƠN tôi không 

dám vào. Hành lý trên tay tôi lúc ấy nào phải chỉ có một ba lô như khi đưa các em 

đi cắm trại. Nặng lắm! Không lều, với 2 cái valy chứa nhiều sách báo mang theo 

biếu, rồi laptop, máy hình, máy ghi âm nặng trình trịch, tôi bơ vơ, lạc lõng giữa 

rừng, người nọ chỉ tôi gọi người kia, tôi gọi cầu cứu lung tung, đứng chờ mấy 

tiếng đồng hồ ở khu Trưởng Niên trong vô vọng. Thế mà tôi được Bác Sĩ Trản và 

Bác Sĩ Phúc, tình cờ đi ngang thôi, đã giúp đỡ một cách tận tình mọi chuyện cho 

tôi, dù trước đó chúng tôi không hề quen biết nhau, dù tôi không bệnh hoạn chi 

cả, dù Tr. Trản không chịu trách nhiệm gì về sự nhập trại của tôi, (Trưởng Trản lo 

về Ban Y Tế còn tôi sẽ góp sức trong Ban Báo Chí).  

Để tránh muỗi, Tr. Trản đưa tôi lên Ban Y Tế ngồi nghỉ với vợ con của Tr. 

(lúc ấy hai mẹ con đang lui cui quét nhà và dọn dẹp Ban Y Tế cho thật vệ sinh, 

chuẩn bị đón tiếp bệnh nhân của trại). Trong khi con trai của Tr. "quét nhà để cho 

mẹ tiếp khách Canada" thì, vợ Tr. Trản, cũng là một bác sĩ thiện nguyện trong Ban 

Y Tế, và tôi ngồi hàn huyên tâm sự về những màn văn nghệ nhắc nhở lòng yêu 

nước cho các em trình diễn. Sau đó Tr. Trản trở lại và tuyên bố: 

-Có chỗ cho Ý Nga rồi! 

Tưởng sao, ba anh em đi lòng vòng cho đã đời, cuối cùng chúng tôi trở về 

chốn cũ: cabin số 6. (Tính từ lúc tôi đặt chân đứng chờ cho đến lúc được vào 

cabin là sáu tiếng đồng hồ phí phạm, 6 tiếng để "đi" từ cabin số 5 sang cabin số 6, 

cách nhau chỉ có vài bước thôi). Rùa Canada quen bò trên băng tuyết rồi nên sang 

xứ nóng bò hơi chậm! 

Thấy “hào hứng” rồi đó nha!  

Mà hào hứng thật quý Trưởng ơi! Đêm đó tôi dò đường "đi" tìm LĐ Văn 

Lang bị lạc trong rừng thêm mấy tiếng nữa, cũng may là cuối cùng cũng định 

hướng được để "về", về đến lều mà vẫn còn sợ… rắn. May là chỉ bị muỗi cắn thôi 

chứ nếu mà bị rắn... cắn thì tiêu! Thế là tôi mất toi ngày "tiền trại", một cơ hội 

bằng vàng để săn ảnh và để phỏng vấn những Trưởng đã âm thầm cưa, đục, 

đóng, quét, dọn dẹp... chuẩn bị niềm vui cho gần 2.000 trại sinh. Thật là 
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tiếc! Buồn cho Trưởng Đàn Anh kia đã hứa mà không lo chu toàn cho người ở xa, 

nhưng phải tha thứ thôi. Hướng Đạo Sinh mà! :) 

 

Mà nào đã yên! Chuyện đêm kế tiếp tôi đã phải khó khăn thế nào để trở lại cabin 

số 6 này khi làm báo trở về, (hình như là 2 giờ sáng thì phải?) Rồi chuyện sáng 

hôm sau tôi bị "đuổi" đi thêm lần nữa ra sao thì xin hẹn quý Trưởng trong một bài 

vui nhộn khác nhé.  

Lỗi tại tôi cả thôi! Chị PhongNhã đã cho một khu đất chung với LĐ Văn Lang 

rồi, tại sao tôi từ chối? Tr. Mai Quan Vinh cũng đã hỏi đón ở phi trường giùm rồi, 

tại sao tôi cũng từ chối luôn? Đúng là... đáng đời mà! 

Bây giờ nhớ về gia đình Tr. Trản, BS Phúc, Tr. PhongNhã, Tr. Quan Vinh; nhớ 

về Tr. Cát, Tr. Mado Thu Hương, Tr. Chu Bạch Yến (các Trưởng trú cùng cabin 2B) 

trong trại; nhớ về Tr. Tôn Thất Hy trong những ngày tôi thọ tang Thân Phụ, tôi 

cảm thấy được an ủi rất nhiều về tình huynh-đệ-tỷ-muội HĐ.  

Mỗi người sinh ra đều có những khuyết điểm riêng, nếu khuyết điểm không 

là những chuyện to tát (thí dụ như theo Việt Cộng hay theo bọn Việt gian, dù dưới 

bất cứ hình thức nào, để làm lợi cho VC, để hãm hại dân lành thì không thể tha 

thứ), còn thì, ở ai ta cũng có thể học hỏi được những ưu điểm mà ta không có. 

Ước gì tất cả anh chị em bắt tay trái đều chia sẻ và an ủi nhau, như quý Trưởng đã 

được nhắc tên trong bài này; đừng ai đố kỵ với ai, đừng ai “ra oai thị uy” với ai 

trong đại gia đình HĐ chúng ta thì Phong Trào sẽ càng ngày càng lớn mạnh hơn 

lên và giúp ích cho xã hội nhiều hơn. Trong Nhà với nhau chứ nào phải đánh Tàu 

Cộng, Việt Cộng chi mô mà cần phải ra oai. Người có “oai” không “ra” thì em út 

càng kính trọng hơn, phải không quý Trưởng?  

:) 

Oai ra? Thiên hạ lơ là! 

Oai vào: sáng tỏa, cả Nhà nể nang. 

---oOo--- 

 

Không còn trưởng Tôn Thất Hy, chẳng biết tờ Bạch Mã sẽ ra sao? Trưởng 

nào sẽ “phi nước đại” tiếp chặng đường với Bạch Mã đây? 
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Không thể bay sang tiễn đưa trưởng Hy lần cuối, Ý Nga ghi lại bài bút ký 

nhỏ này, với lòng thành kính chia buồn cùng gia đình trưởng Tôn Thất Hy và tất cả 

quý Trưởng nào luôn thương mến và trân trọng những gì trưởng TÔN THẤT HY đã 

đóng góp cho Phong Trào nhé!  

  

Sơn Ca Mơ Mộng - Ý Nga 

Canada, 23-7-2014. 

*Quý Độc Giả chưa đọc nhật báo THẲNG TIẾN có thể tìm đọc bài này 

ở trang 7, báo số 5, bài của tr. Nguyễn đức Thắng, hoặc có thể vào đọc 7 số báo 

TT10 và xem hình ảnh ở: http://thangtien10.net của Ban Báo Chí TT10. 

  

  

Ý NGA KÍNH CHUYỂN 

PHÓNG SỰ ĐẶC BIỆT: Lễ Tiễn Biệt Trưởng Cọp Đứng Đắn TÔN THẤT HY 

(1929-2014) 

DO TRƯỞNG VÕ THIỆN TOÀN và TRƯỞNG NGUYỄN MẠNH KYM THỰC HIỆN 

http://www.youtube.com/watch?v=r9PwojpYWFk&sns=em 

  

ĐIẾU VĂN TIỄN BIỆT TRƯỞNG CỌP ĐỨNG ĐẮN TÔN THẤT HY (1929-2014) 

CỦA HĐTƯ - HĐVN 

http://www.youtube.com/watch?v=LljQA2sOrnY&sns=em 

  

Lễ Tang Trưởng Tôn Thất Hy (1929-2014) - Anaheim, CA - 17/7/2014 

http://www.youtube.com/watch?v=xZA5lk0idMI&sns=em 

  

Trưởng Tôn Thất Hy Tên Rừng: Cọp Đứng Đắn. 

Sinh ngày 1 tháng 1 năm 1929 tại Huế. 

Bút Hiệu Cọp Gia Lai và Quang Chi. 

http://thangtien10.net/
http://www.youtube.com/watch?v=r9PwojpYWFk&sns=em
http://www.youtube.com/watch?v=LljQA2sOrnY&sns=em
http://www.youtube.com/watch?v=xZA5lk0idMI&sns=em
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Nhận Bắc Đẩu Huân Chương, Huân Chương cao quý nhất của HĐTƯ HĐVN, 

nhân dịp Mừng 25 Năm Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam do Miền Tây 

Nam Hoa Kỳ phối hợp cùng BTV HĐTƯ tổ chức. 

- 1943 Gia nhập Hướng Đạo. 

- 1959 Tham dự thiếu Bạch Đằng. 

- 1962 Tham dự khòa dự bị Ấu, Thiếu, Tráng tại Thừa Thiên. Tập sự tráng 

Bạch Đằng. 

- Tham dự trại trường Tùng Nguyên (Bạch Mã Tráng). 

- Tráng Trưởng Bạch Đằng. 

- 1963 Trao đoàn lại cho Tr Phan Gia Anh. 

- Thành lập tráng Bạch Mã. 

- Thành lập Liên Đoàn Bạch Mã. 

- 1965 Trưởng xưởng soạn thảo quy chế ngành Tráng Trại Họp Bạn Tráng 

Sinh Đà Nẵng. 

- 1966 Thành lập đạo Gia Lai tại Pleiku. 

- Tổ chức trại họp bạn Châu Trường Sơn tại Biển Hồ Pleiku. 

- Phụ tá kha trưởng bằng rừng KHA (Tr Lê Gia Mô làm khóa trưởng). 

1967 Phụ tá khóa trưởng bằng rừng KHA, được đề cử đi ADCC kha tráng. 

- 1969 Tổ chức khóa dự bị cho Ban Huấn Luyện Vùng 2 tại Quy Nhơn và 2 

khóa cơ bản để đào tạo công chức và cán bộ Xây Dựng nông thôn để sinh hoạt 

như trưởng ngành tráng. 

- 1971 Thành lập Đạo Đơn Dương, tổ chức khóa dự bị KHA tại trại trường 

Tùng Nguyên (với Tôn Thất Sam, Phan Mạnh Lương và Chu Sơn). 

- Xuất bản sách "Xem Sao", lập bản đồ. Sách đem về Hội Quán bán lấy tiền 

giúp quỹ huấn luyện vùng II. 

- 1972 Tham dự khóa National Training Code tại dòng Đồng Tâm (Tr. Mai 

Liệu làm khóa trưởng) tại trại trường Thủ Đức. 

- 1974 Tổ chức Liên Đoàn Gia Long tại Phú Quốc.  

- Sau 1975, tiếp tục hoạt động HĐ với Tr. Trương Trọng Trác, Tr. Mai Liệu. 

- 1982 Tổng thư ký Ban Chấp Hành HĐVN do trưởng Mai Liệu làm Chủ Tịch. 
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- Tổ chức khóa huấn luyện cơ bản 4 nghành tại Orange County. 

- 1983 Thư Ký Hội Nghị Costa Mesa thành lập Hội Đồng Trung Ương HĐVN. 

- 1992 Tổ chức khóa Bạch Mã Tráng tại trại trường Long Beach (52 trại 

sinh). 

- Ấn hành bản tin Bạch Mã (22 năm ra mắt 85 số báo). 

 -1998 Tại Trại Họp bạn Thẳng Tiến 6 được đề cử làm cố vấn Hội Đồng 

Trung Ương. 

- 2005 Thành lập làng Quảng Tế  

- 2006 Giám sát Hội Đồng Trung Ương (Thẳng Tiến 8).  

- 2006 - 2010 Cố Vấn Hội Đồng Trung Ương - HĐVN. 

- 2007 Tr. Hy tham dự trại họp bạn thế giới tại Anh Quốc, thăm trại trường 

Giwell và Brownsea island. Tham dự Trại Mừng 100 Năm Hướng Đạo Thế Giới tại 

Berlin do Chi Nhánh Đức tổ chức. 

2014 Ra mắt Sổ Tay Hướng Đạo tại San Jose trong lúc đang ở trong bịnh 

viện tại Nam California. 

  

Vĩnh biệt Tr. Tôn Thất Hy. 

-------------------------------- 
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THẲNG TIẾN! CHỚ LÙI NGHE! 

Gấp lều, nhổ trại bạn ơi! 

Ba ngày vui quá! Cuộc chơi hết rồi! 

Bắt tay trái, giã từ thôi 

Hẹn nhau sông, suối, núi, đồi… lại vui. 

  

Chia tay hò tới, hẹn lui: 

-Trại sau: Thẳng Tiến, chớ… lùi nghe chưa? 

Oang oang câu dạ, tiếng ừa 

Vui tai, ngộ nghĩnh, dễ ưa vô cùng. 

* 

Phong Trào cùng gánh vác chung 

Nuôi tim Hướng Đạo bập bùng lửa thiêng! 

 

Ý Nga, 16-10-2015 
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CHẠY CHI EM! 

Đi đâu mà chạy bạt mạng? 

Mạng này mẹ đã cưu mang 

Chín tháng mười ngày khổ nhọc 

Đi đâu mà quá vội vàng? 

  

Em hãy ngắm hoa ven đàng, 

Thảnh thơi núi đồi thênh thang, 

Ngắm thiên nhiên kia làm dáng, 

Rộn ràng chim chóc hát vang. 
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Nghe kìa gió lộng trên ngàn! 

Suối reo, nước chảy miên man. 

Hãy vui tìm niềm thanh thản 

Chạy hoài sao có bình an? 

Ý Nga, 24-11-2014 

 

 

 

NHỜ KHỔ MỚI TÌM VUI! 

* 

Kính tặng quý Trưởng Niên Hướng Đạo 

Biết quên đau khổ bên ngoài 

Tự thân trong, nhớ đoái hoài trái tim: 

Phải vươn lên! Chớ im lìm! 

Niềm vui ngày mới phải tìm mới ra! 

Ý Nga, 9-12-2014 
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MỌI VIỆC CHỈ NHÌ NHÙNG 

Nhì nhùng, nhất nhúng chi ai 

Khi em làm việc miệt mài ngày đêm 

Đàn anh bắt nạt đàn em 

Càm ràm, cảm rảm, rối rem nhức đầu. 

  

Khuyên ai dễ dãi bớt nào 

Chết, bao nhiêu tuổi cũng vào Áo Trơn* 

Quan tài đẹp, chẳng vì sơn 

Chỉ hoa trang trí! Đẹp hơn mấy ngày? 

Ý Nga, 20-12-2015 
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ĐỪNG NỔ QUÁ EM! 

* 

(Gửi những em thất bại trong ý đồ vác chủ nghĩa cộng sản vào Phong Trào Hướng Đạo Hải Ngoại) 

Em đừng vác đạn cả kho 

Đi đâu cũng nổ quá to, phiền người! 

Miệng đừng nói xấu nhiều lời, 
Có chi đẹp đẽ mà mời họ xem? 

  
Không ai mắt mũi kèm nhèm, 

Chuồng gà, chuồng vịt biết em sinh gần 

Muốn không rối loạn tinh thần 

Học câu êm dịu, ân cần, vui tươi. 
  

Muốn làm… bác học một ngôi 

Em nên học cậu, sáng ngời dì, cô… 

Tránh xa “anh, chị” giang hồ 

Giữ mồm, giữ miệng kẻo vô ngủ tù. 
 

Ý Nga, 12.10.2016 
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 SAI, 

NHƯNG CON LUÔN NHỚ LỜI MẸ DẠY 

  
Mẹ cấm không cho rung đùi 
Dạy: “Như tánh rùa, tâm rắn 

Thấy khó là vội rút lui 

Ích kỷ, rụt đầu, giấu cổ” 

  
Mẹ khuyên: “Tướng do tâm sinh! 

Chỉ kẻ ngôn hành bất nhất 

Hay phường bất nghĩa, bạc tình 

Mới ngồi đâu rung đùi đó.” 
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Mỗi lần thấy ai đến chơi 
Rung đùi, là con nhớ Mẹ 

Mười người đúng chín, y lời 
Ngày xưa Mẹ từng dạy trẻ. 

  
Nhiều khi con cũng nghi ngờ: 

“Có thể cũng có người tốt?” 

Nhưng duyên chưa gặp bao giờ 

Ai ai cũng rõ mồn một! 
 

Ý Nga, 31.3.2021 
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CÓ GÌ TRƯỜNG CỬU? 
 

Là bụi cát rồi sẽ về cát bụi 
Mai tay xuôi, về núi để lại gì? 

Nhìn người người đã lần lượt ra đi 
Chân, Thiện, Mỹ học gì cho thỏa chí? 

 

Ý Nga, 21-6-2012. 
 
 

 
Kính mời đọc tiếp trang 2, 3, 4 bên dưới 
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XẢO TRÁ 

Mặt mày trông sáng sủa 

Sao bụng dạ tối thui? 

Giả điếc, giả người đui 
Trước hành vi nham nhúa. 

  
Đã thừa tiền lắm của, 

Còn đáo để, chua ngoa 

Bóp méo người hiền hòa 

Vo tròn kẻ đanh đá. 
 

Ý Nga, 24-6-2012. 
 
 

 
 

Kính mời đọc tiếp trang 3, 4 bên dưới 
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HOA CHIÊN TRỨNG 

Hoa xinh quá làm sao em đành hái 
Trái dễ ăn, sao anh chẳng chịu thèm? 

Trăm rau ngon không luộc chấm mắm nêm, 
Đòi cho được bữa cơm hoa chiên trứng? 

 
Ý Nga, 26-5-2012. 

 
 
 
 

 
 

Kính mời đọc tiếp trang 4 bên dưới 
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LÒNG NHÂN ÁI 

Điều không chết mới gọi là sự sống 
Lòng thương người vô vị lợi, anh ơi! 

Khắp muôn nơi hoài sáng chói với đời 
Nhân ái tới, đất trời nào kết tội? 

 
Ý Nga, 11-6-2012. 

 

 
HẾT 
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MẸ GỌI CON 
 

Nga ơi! Hằng ạ… Ngộ ghê! 

Âm vang Mẹ gọi, nghe mê tơi lời 

Dương, Đông, Minh, Nhựt… mặt trời 

Mười con, còn sáu, một đời Mẹ lo. 

  

Ba, em về với hư vô 

Chúng con còn Mẹ gầy gò để thương 

Thương ơi Mẹ, đoạn cuối đường 

Một mình thui thủi cố hương trông chờ. 
 

Ý Nga, 4-5-2013. 
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CHUYỀN LỬA 
 

Dẫu là rác cũng củi khô hữu dụng 

Bạn giữ dùng mà nung Lửa Việt Nam 

Trong âm thầm đường dọ dẫm đồng tâm 

Cùng nhen nhúm Lửa Về, chung chí hướng! 
 

Ý Nga, 11-6-2012 
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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… lết suốt đời 

SƯ tư lợi đạo trời ơi đất hỡi 

SƯ, quân, thần: hại dân chết tức tưởi 

TỔ nằm chơi, bôi mặt trắng, chọc trời. 

 
 

Ý Nga, 11-6-2012. 
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VỀ CỘI. 

Trôi theo chiều gió thổi 
Em là mây bên anh 

Mình lênh đênh trôi nổi 
Cùng lời thơ đấu tranh. 

  
Bay về nơi áp bức 

Xoa dịu bớt phần nào 

Bao triệu nỗi khổ đau 

Của người dân đất Việt. 
 

Ý Nga, 28-11-2012. 
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- 96 - 

 

 



- 97 - 

 

 

 

 

 

TÍCH LŨY ÁC NGHIỆP 

          

Họ có “Mùa Xuân Ả Rập” 

Việt Cộng vẫn xuân… Mậu Thân: 

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

  

Họ cho dân no, ấm áp. 

Cộng Việt bắt bỏ tù dân 

Tội chống Cộng Tàu xâm nhập 

Không cho chúng bán nước dần. 

* 

Họ phất Cờ Vui nườm nượp 

Đốt tan hết cờ phi nhân 

Việt Nam vẫn cờ ăn cướp 

Trong tay một bọn ngu đần 
 

Ý Nga, 11-6-2012 

 

 

 

 

ĐÊM MƠ HỒI QUỐC 
 

Tao phùng nhẹ nhõm, nôn nao 

Đến khi ly biệt nỗi đau nặng nề 

Có đi thời phải có về 

Đêm nào cũng vượt cõi mê về Nhà. 
 

Ý Nga, 12-11-2012. 
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THUYỀN NHÂN GIỖ…THUYỀN NHÂN 

  Anh khen ai: “Ngọc quý! 

Nên nhớ thương dạt-dào!” 

Cho xấu-hổ má đào 

Mỗi lần: “Anh điên-đảo!” 

  
Hạt tuyết rơi lưa thưa 

Bay bay tựa như mưa 

Hàng lông mi trổ bạc 

Anh đâu rồi? Về chưa? 

* 

Mình, thuyền nhân bao năm 

Chưa một lần về thăm 

Quê-hương luôn chờ đợi, 

Đất dần mất âm thầm. 

  

Chạy theo nợ áo cơm 

Nhớ người chết không hòm 

Thương Thuyền-Nhân-Thủy-Táng 

Em dâng trầm hương thơm. 

  

Sương mù trời giăng mắc 

Hàng cây đóng giá băng 

Tựa hoa… tang, trắng toát 

Chùa, mình em lang-thang! 

  

Anh ơi à! Anh ơi! 

Bảo: “Thương quá đi thôi!” 

Sao chưa về nhang khói, 

Sưởi oan hồn trùng khơi? 

  

Cho nên em hờn anh 

Đắng canh, cơm không lành 

Tự-do mình tung cánh, 

Đất Mẹ chửa hồi sinh! 

Ý Nga, 17.3.2006 
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HẠO KHÍ NGƯỜI XƯA 
 

Đọc bài thơ khẩu khí 

Khâm phục một chí trai 

Ta tiếc đời phung-phí 

Chưa gặp được anh tài! 

  
Gươm linh xưa còn bén, 

Gương anh thư rạng ngời 

Ta học đã nửa đời 

Thương dân mình uất nghẹn! 
 

Ý Nga, 23.3.2006 
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GIỮ LỬA 

Ba mươi năm mất Bạn Hiền 

Tưởng đâu đến lúc… quy tiên vẫn buồn 

Mừng thay thế-giới vẫn còn 

Bạn-bè tri kỷ tâm-hồn rất thơ. 

  

Đã thơ lại chẳng hững-hờ 

Vì thương dân Việt phất cờ tự-do 

Viết lời tranh đấu thơm tho, 

Đọc pho hùng sử biết lo san hà. 



- 103 - 

 

  

Quý nhau kết nghĩa-một-nhà 

Ba mươi năm đã bôn ba đi tìm 

Cám ơn anh chị thêm em 

Lửa thêm người giữ, bóng đêm sá gì! 

  

Đêm dài mình vẫn cùng đi 

Đường chung bóng nhé! Ngại chi Nẽo Về! 

Bên nhau mình vượt nhiêu khê 

Buồn vui chia-sẻ lời thề Tử-Sinh. 

Ý Nga, 15.3.2006 
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                                          BIẾM: -Good bye > guốc bay -Đại học > học đại 
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❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉ 

Trang Face Book của Ý Nga: 
https://www.facebook.com/YNGACANADA 

 

 

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

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

 

www.vietnamvanhien.net 

 

https://www.facebook.com/YNGACANADA
http://www.vietnamvanhien.org/YNga.html
http://www.vietnamvanhien.net/
http://www.vietnamvanhien.info

