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“TRÁCH NHIỆM!”  

BẠN DẶN DÒ 
* 

Trích tuyển tập TRI ƠN CHIEN SI VNCH 
* 

Chung nhau một xiềng xích 
Trong tức tối nghẹn ngào 
Những tù nhân chính trị 
Chịu trăm ngàn vết đau. 

  
Đồng đội chết oan uổng 

An ủi gì cho nhau? 
“Đêm lấy núi làm chuẩn”* 

Ngày? Cờ máu đỏ màu! 
  

Nên không có ánh sáng 
Cả nước chờ, dân mong 

Máu nhuộm tanh tay đảng 
Trong hồng thủy đại đồng! 

  
Người lính già hồi tưởng 

Thương bạn bè, rất thương! 
Niềm tin còn nuôi dưỡng 

Đi tiếp đoạn đường trường. 
  

Đó chính là phần thưởng 
Thay hàng triệu nén hương 

Thắp, dâng cho đồng đội 
Chưa đi hết đoạn đường. 

* 
  

Đường các anh chiến đấu 
Cho tự do, ấm no; 

Đường chống lại cái xấu 
Vì dân, từng cùng lo! 

  
Người lính già không nhậu, 

Dù ấm no, tự do 
Vẫn nỗ lực thực hiện 

Trách nhiệm bạn dặn dò! 
  

Ý Nga, 25.12.2015 
*“Đêm lấy núi làm chuẩn”: chữ của LÊ MAI LĨNH 
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ANH CHỊ EM GIỎI QUÁ! 
* 

Trích tuyển tập EM HỌC SỬ, EM TẬP VIẾT 
* 

Anh nằm trong tầm ngắm 
Tôi thư thả dõi theo 

Nhạc, họa, thơ… tiềm ẩn 
Ý nghĩa nhịp tim reo! 

  
Chị là người tôi kiếm 

Đọc từng dòng văn chương 
Lập trường vững, rất hiếm, 

Càng đọc, càng thấy thương! 
  

Em là người tiền thám 
Dùng nhạc phá trại giam 

Đi bước đầu tiền trạm 
Quất Tàu, Việt “đuôi sam”.* 

  
Anh Chị Em giỏi lắm! 

Tôi học hoài chưa khôn, 
Bao giờ dân yên ấm, 
Mời tất cả về nguồn! 

  
Chung mua từng ngục khám 

Đập! Trồng Hoa Yêu Thương! 
Bút thép vẫn như kiếm 
Dạy các em tỏ tường: 

  

Môn học đầu: LỊCH SỬ 
Trong sách vở nhà trường! 

Ơn tiền nhân quyết tử 
Nuôi ý chí quật cường!  

 
Ý Nga, 23-12-2015 

*Việt gian và Tàu Cộng 
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CỦI, GẠO LÀ ĐỦ NẤU CƠM 

* 
Chia sẻ với những phụ nữ Việt phải sang Nam Hàn làm dâu để lo cho gia đình 

* 
Trích tuyển tập ĐƯỜNG VỀ QUÊ HƯƠNG 

* 
Chị chưa biết cách in tiền 

Cũng chưa làm chủ, ưu tiên ngân hàng 
Cho nên tiền của, bạc vàng 

Hãy còn gửi gấm thiên đàng Mác, Lê. 
  

Các em xin ít, đảng chê 
Xin nhiều như thế? Chờ về… hái thôi 

Cây cao bóng cả xa xôi 
Mùa này băng giá: leo, ôi cũng phiền! 

  
Găng tay, nón, vớ… gắn liền 

Trèo cao, hái lắm, luân phiên thế nào? 
Bao nhiêu mới đủ ngọt vào, 

Bao nhiêu chị sẽ ngã nhào xuống băng? 
  

(Băng này không phải nhà băng*) 
Tuổi này chị té chắc rằng gãy xương 

Các em nếu có biết thương 
Chén cơm chị gửi, đủ lường gạo đong. 

  
Quê hương giặc ngoại, thù trong 

Bao người chén cháo đỡ lòng cũng không 
Các em đừng ngóng, chớ trông 

Cao lương mỹ vị, dài dòng: -Xin…cho… 
  

Giấc mơ ở đợ cam go! 
  

Ý Nga, 25.12.2015 
*Nhà băng: bank 
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"YÊU TINH" ĐỎ 

* 
Trích tuyển tập THƠ YẾT HẬU 

* 
Đồng minh nhưng chẳng đồng tình 

Mối tình Tàu-Việt lình bình yêu tinh 
“Răng Môi” méo mó dị hình 

Rập rình nòi Hán! Đáng khinh nòi nào? 
  

Đỏ! 
  

Ý Nga, 20-12-2015 
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CÁM ƠN AI GIỮ LỬA 

* 

Trích tuyển tập ĐƯỜNG VỀ QUÊ HƯƠNG 
* 

 

Nhiệt độ hôm nay 0 độ C mà gió và u ám như muốn mưa. 

Tôi mặc bộ đồ thể thao trẻ trung của tuổi 20 mà sao chạy bộ 

ngoài trời cái đầu gối bên trái cứ nhắc nhở tuổi mấy mươi hoài? 

Thật là phiền toái! Hôm nay chạy chậm chạp quá! 

Mặc kệ! Tôi cứ vừa chạy vừa nghe nhạc đấu tranh, như nữ 

quân nhân đang tập huấn tại Quang Trung. Thế mà được việc! 

Chạy một lúc tôi quên hẵn cơn đau và kết thúc vòng đai như mọi 

ngày lúc nào chẳng hay. Chắc là nhờ nhạc hay, hòa âm khá, ca sĩ 

giỏi nên tôi đã chạy thật tài? 

Cám ơn những vị thi sĩ đã cho đời những bài thơ đấu tranh 

thật hùng khí và cám ơn những người nhạc sĩ tài ba đã tận tụy phổ 

những bài thơ rực lửa cho mọi người được thưởng thức! 

  

Ý Nga, 27.4.2019 
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LÁ CỜ VÀNG 

Nhạc PHIÊU BỒNG, trình bày: NGUYỄN VĂN THÀNH 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NÉN HƯƠNG THẮP VỀ 

* 

Trích tuyển tập THƯƠNG CA 
* 

Hồn sóng bạc, thuyền nhân trả giá đắt 

Tháng Tư về, tôi nhắc tháng Tư xưa 

Lạnh rất thừa, thây rữa, siêu thoát chưa? 

Kìa thêm nữa: xác ngư dân giãy giụa 

trên nham nhúa: biển Đông đỏ liềm búa! 

  

Ý Nga, 20.2.2016 

 
 

 
 

 

http://www.danchuca.org/22Kbps/LaCoVang.mp3
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TRI THỨC 

 * 
Trích tuyển tập THƯƠNG CA 

* 

Anh ơi! Thức giả buồn hoài 
Ai vờ giả ngủ: then cài, cửa đau! 
TRÍ, TRI ghép THỨC, khác nhau 

Quê hương hai Cộng: Việt, Tàu! Ai thương? 
  

Ý Nga, 20.2.2016 
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TRI ÂN THƯƠNG BINH VNCH 

* 

Cám ơn chị M. vẫn cùng góp quà Xuân hàng năm 
* 

Nhận tiền, nhân tiện gửi thêm 

Biếu Thương Binh nhé! Chúng em góp quà, 

Quà Xuân chẳng gói rườm rà 

Chỉ đơn giản gạo. Thật thà tri ân! 

  

Tứ chi Anh chẳng toàn phần 

Những gì Anh mất: nghĩa nhân tràn đầy! 

Chém cơm góp gạo năm nay 

Ướp thơm men ủ, mong ngày tự do. 

  

Xin anh hoan hỷ nhận cho 

Cộng quân bắt đói? Vẫn no nghĩa tình! 

  

Ý Nga, 3.2.2016 
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NGÀY QUỐC HẬN 
* 

Trích tuyển tập THƠ YẾT HẬU 
* 

Lễ Tưởng Niệm xin đừng trò dạ vũ 
Tối mịt mù sẽ lắm kẻ mộng du, 
Bao sĩ phu mắt sáng sẽ hóa mù, 

Tưởng Việt Cộng đang ăn mừng chiến thắng: 
Đắng! 

Ý Nga, 27.4.2019 
 
 
 

VẪN LÀ LÍNH! 
* 

Trích tuyển tập TRI ƠN CHIẾN SĨ VNCH 

* 
Xưa là lính, phá vòng vây liều lĩnh 

Anh thông minh, khả kính, thương đệ, huynh 
Gương hy sinh lấp lánh những tài tình 

Không nương địch, lập chiến công hiển hách. 
  

Nay vẫn giữ được tác phong, quân cách 
Chí chưa thành, vẫn kiêu hãnh đấu tranh 

Thương dân lành bất hạnh, đảng gian manh 
Lính sát cánh cùng Cộng Đồng: chống Cộng! 

 
Ý Nga, 27.4.2019 
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SAO? 
* 

Trích tuyển tập PHẢI DẸP SẠCH VIỆT GIAN! 

* 
Việt Nam xếp hàng cuối bảng 
Nhờ “tài” phá hoại tan hoang 

Hàng mã dát vàng, dựng tượng 
Đỏ lòe cớ phướng rình rang. 

  
Ca tụng địa ngục cộng sản 

Sao đi tìm chốn thiên đàng? 
Sao không sống cùng “bác”, đảng, 

Mà ra núp bóng cờ Vàng? 

 
Ý Nga, 27.4.2019 

 
 
 

CHÍNH TRỊ GIA? 
* 

Trích tuyển tập THƠ YẾT HẬU 

* 
Xưa mi bị lừa bởi lời ngon ngọt 

Nay mi để đảng nói lọt lổ tai 
Đi theo bọn Cộng xin làm tà lọt 
Có gì hãnh diện mà mi khoe tài? 

Cút! 

 
Ý Nga, 27.4.2019 
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BẠN HAY THÙ? 
* 

Trích tuyển tập Hoa Tiên #45 đã xuất bản: TỔ QUỐC TRÊN NGỌN BÚT 

* 
Các căn cứ hậu cần của Việt Cộng 

Những mật khu, ai còn nhớ hay không? 
Xưa: Tây Ninh, Hậu Nghĩa rồi Bình Long, 

Mõm Đầu Chó, Mõ Câu và Mõ Vẹt*. 
  

“Trung Ương Cục Miền Nam R”* lấm lét 
Nay “Rờ” ra hải ngoại khọt khẹt loa 

Khuyên “Giải hòa” xoen xoét: “Để nữa ta…” 
Thói vờ vĩnh gốc con Nhà Vơ Vét. 

  
Chúng chót choét giương cờ đỏ lòe loẹt 

Miệng tuyên truyền những “Nghị Quyết” Kiếm Ăn 
Vờ ân cần: “Ruột-Ngàn-Dặm: trùm chăn!” 

Vẽ rồng rắn, rít thêm chân vớ vẩn. 
  

Nếu tỵ nạn, sao thuyền nhân ngớ ngẩn 
Bao bần cùng “Mẹ Chiến Sĩ” trong kia, 

Bao nằm vùng đã… liệt “sĩ” kia kìa 
Huân chương lắm, "sĩ" còn mà như chết! 

  
Ai cũng biết chính, tà đà rõ rệt! 

 
Ý Nga, 25.4.2018 

 
*Theo NGUYỄN VĂN NAM (khóa 20, VÕ BỊ ĐÀ LẠT), ĐA HIỆU #109: 
“Cuối năm 1970, Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn III liên tiếp mở các cuộc hành quân TOÀN THẮNG 41, 42, 43, 44, 45, 46 cấp CHIẾN ĐOÀN 

ĐẶC NHIỆM càn quét và phá tan các căn cứ hậu cần VC dọc theo biên giới VN-Kampuchea, thuộc các tỉnh HẬU NGHĨA, TÂY NINH, 

BÌNH LONG nhằm vào các mật khu BA THU, MÕ VẸT, LƯỠI CÂU, MÕM ĐẦU CHÓ.” 
*Cục R của VC 
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THÁNG TƯ NHÌN LẠI 
* 

Trích tuyển tập Hoa Tiên #45 đã xuất bản: TỔ QUỐC TRÊN NGỌN BÚT 

* 

Cảm tác nhân đọc lại ca dao sau cơn QUỐC HẬN 1975 

(những câu nghiêng, đen) 

* 

VÔ… VĂN HÓA! 
 

“Thầy giáo, lương lãnh ba đồng 

Làm sao sống nổi mà không đi thồ?” 

  

Tháo giày, thi đố, thi đồ 

Đa bồng nghề nghiệp, thành đô thành… hồ*! 

Thành Hồ lắm nước ngập vô 

Mà sao Nước mất? Tam Vô lận mà! 

  

Dân rơi nước mắt ngập Nhà, 

Phải chi hạn Hán* độc, tà khó sinh, 

Xô Liên*, Xô lích lình bình, 

Đảng xô, dân lết, phụ tình thầy cô, 

 

“Nhiều thầy phải đạp xích lô 

Làm sao xây dựng tiền đồ học sinh?” 
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ĐÂU RỒI ẢI NAM QUAN? 
  

“Dân tình thất đảo, bát điên 

Đảng viên mặc sức vung tiền vui chơi.” 

  

Cháu “bác” điên: “Đất thảo? Hời!” 

Tung Viền*, sặc mức gọi mời: “Nam Quan!” 

Bao giờ Vô Sản nghèo nàn? 

Vãn điên, sám hối Việt gian? Dân nhờ! 

  

 

 

 

 

 

 
 

  

XÂY NHÀ SAO BÁN ĐẤT? 
  

“Nhà ai giàu bằng nhà cán bộ? 

Hộ nào sang bằng hộ đảng viên?” 

  

Giặc hô, đảng viện trợ liền. 

Hán: “À! Nhai tuốt! Bưng biền chờ chi!” 
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LÍNH CỘNG HÒA 
  

“Năm đồng đổi lấy một xu 

Thằng Khôn đi học, thằng ngu làm thầy” 

  

Đâm nồng, nhốt hết, trói tay 

Yêu dân? Lỗi đấy đảng này không tha! 

  

 

 

 

 
 
  

DÂN OAN 

  

“Vẻ vang thay lãnh tụ ta 

Đem dân xuất khẩu bán ra nước ngoài” 

 

Nhà ai tủ lạnh dương oai, 

Nhà dân lạnh tủ, sắn khoai cơ hàn. 

Nhà ai ve vãn bạc, vàng 

Nhà dân: “Nhà… Nước” cướp càn, phá tan. 

Tha hồ khiếu kiện dân oan 

Màn trời, chiếu đất miên man xếp hàng. 
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ĐỪNG CHĂM CHĂM* MỚM TRIỀU ĐẠI ĐỎ 
  

“Ngày đi, đảng gọi Việt gian 

Ngày về thì đảng chuyển sang Việt kiều.” 

  

Thả cao Nghị-Quyết-Diệt-“Kiều” 

Diều bay đỏ sắc, kiệt: diều đứt dây. 

Việt gian? Diệt! Van chi bây, 

Ai mong đổi chủ, thay thầy ngoa, điêu? 

 

“Chưa đi: phản động trăm chiều 

Đi rồi: thành khúc ruột yêu ngàn trùng.” 

  

Mỹ, Âu, Phi, Úc..: ruột khêu 

Phạng cùm, đổng miệng, túi nhiều đô la 

Đăm chiêu, trầm tỉnh đi mà 

Chiều trăm? Đòi vạn! Ới… a… chăm “Triều”? 

 
 
  

  

MỘT XU CŨNG BÁN! 
  

“Ngày xưa giặc Pháp mộ phu 

Ngày nay đảng bán dân ngu lấy tiền” 

  

Sao không bán đảng ấy liền? 

Lòng dân mô phụ tài hiền vùng lên! 

Đuổi Tàu, báng* đảng thì nên 

Một xu cũng bán! Trùm mền chờ ai? 

  

Ý Nga, 22.4.2018 
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*”Hồ” viết hoa: Hồ Chí Minh [Sài Gòn bị đổi thành HCM] 
*“hồ” không viết hoa: mỉa mai theo 2 nghĩa: 
1-Vũng nước sâu và rộng > ngập lụt liên miên vì VC xây dựng bừa bãi mà không biết cách quy hoạch 

trong việc đô thị hóa. 
2-bầu rượu > cả nước được khuyến khích nhậu nhẹt, ăn chơi mà quên bảo vệ lãnh thổ. 
*VIỀN: ranh giới, đường biên giữa 2 nước Việt-Tàu 
*CHĂM CHĂM: Chăm chú 
*hạn HÁN: không giặc Hán (Hạn: kỳ, chừng, thời kỳ có tai ách dở trong số tiền định) > “Năm xung, 

tháng hạn” 
*BÁNG: báng bổ, lật đổ 
  

*NÓI LÁI & LÁY CHỮ: 
Thầy giáo >Tháo giày, 
ba đồng > Đa bồng 
đi thồ > thi đồ 
thành: hồ > Thành Hồ 
nước vô > Tam Vô > Nước mất > nước mắt 
xích lô > xô lích > Xô Liên: liên bang Xô Viết 
  
thất đảo, bát điên > bác” điên, Đất thảo 
Đảng viên mặc sức vung tiền > Vãn điên, sặc mức, Tung Viền 
Nhà ai > À! Nhai 
hộ đảng viên > hô, đảng viện 
Năm đồng đổi lấy > Đâm nồng, lỗi đấy 
Vẻ vang > ve vãn 
lãnh tụ > tủ lạnh > lạnh tủ 
Việt kiều > Diệt “Kiều”> kiệt diều 
Việt gian? Diệt! Van 
phản động trăm chiều > Phạng, đổng, chiêu, trầm, Chiều trăm, chăm “Triều”? 
khúc ruột yêu > Úc..: ruột khêu 
mộ phu > mô phụ 
đảng bán > bán đảng > báng* đảng  
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25.4.2019 
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 Nhạc NGUYỄN HỮU TÂN: Lời Trước Nghĩa Trang 

http://www.danchuca.org/128kbps/LoiTruocNghiaTrang2.mp3 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

HIỆP HỘI ĐÔNG NAM Á* 

VỀ BIỂN ĐÔNG 

* 

Trích tuyển tập BIẾM THI Ý NGA 
* 

Việt Nam, Cam Bốt đi đâu? 

Người ta bơi tới, bơi đầu từ lâu! 

* 

Tự do hàng hải: mấy châu 

“Đồng thanh tương ứng”, tương cầu, khí chung 

Hai tên mà một: Việt, Trung 

Gia tăng căng thẳng trong vùng, cùng điên 

Đường nào tiến: Việt, Trung, Miên? 

Hay là đi chót? ASEAN* nhịn cười. 

* 

Người ta bơi tới đích rồi 

Ba tên bên… bến còn lồi lõm… đi. 

  

Ý Nga, 26.2.2016 
*ASEAN = HIỆP HỘI ĐÔNG NAM Á 

  
 
 
 
 

 

 

http://www.danchuca.org/128kbps/LoiTruocNghiaTrang2.mp3
http://www.danchuca.org/CaKhucNguyenVanThanh.shtml
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5.3.2019 
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TRÍ THỨC VÔ NGHÌ 
* 

Trích tuyển tập BIẾM THI Ý NGA 
* 

Dán ở trán cái mảnh bằng tổ chảng 
Bây đứng đi cứ vấp té ngoài đàng 

Đi đâu đâu cũng bận rộn khoe khoang 
Đã “bỏ đảng”, tha hương sao quờ quạng? 

  
Trò đỏm dáng, bây kiêu căng bệnh hoạn 

Miệng uềnh oang khoe hạ đẳng: -Dọc, ngang! 
Dân nghèo nàn, “thượng đẳng” chi giàu sang? 

Giàu “áo gấm”? Tâm sần sùi, độc ác! 
  

Ca tụng “bác” sao không về? Luân lạc 
sang “chú Sam” mồm ngoác chuyện vụng về! 

Bây no nê, theo Marx mà hả hê, 
Đừng huếch hoác trò đỏ hồng nhớn nhác! 

 
Ý Nga, 20.2.2016 

*Karl Marx 
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NGÒI BÚT VIỆT GIAN 

  
Cầm bút hay xẻng*, dao? 

Mà đào mộ khờ khạo 
Tự chôn, còn ồn ào 

Gây chia rẽ xào xáo? 
  

Viết cái chi nhức đầu? 
Càng đọc càng không hiểu 
Chữ nghĩa cũng phát rầu 
Sách này chắc chết yểu! 

  
Trang hô hào trọng phú, 
Trang đậm nét vong ân, 
Miệt thị và khinh bần, 

Mà dám xưng “đại thụ”? 
  

Chính trị quá ngây thơ, 
Văn chương khoe thủ đoạn 
Hỡi nhà “văng” lém lỉnh 
Việt Cộng há khù khờ? 

  
Ý Nga, 26.2.2016 

 
*Xẻng, sẻn, sẻng: các tự điển viết khác nhau nhưng theo tác giả thì XẺNG có vẽ thông dụng hơn 

*Nhà văng: cố ý viết có “g” biếm như người vất đi 
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Ý Nga kính chuyển và cám ơn Ban Biên Tập: 
TRÁCH NHIỆM ON LINE:  

báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội Cựu TÙ NHÂN CHÍNH 

TRỊ Việt Nam,  
miền Nam California chủ trương (hoạt động từ 26/4/2008) 

www.trachnhiemonline.com 
http://www.trachnhiemonline.com 

http://blogtrachnhiem.blogspot.com 
 

 Kính mời quý Độc Giả ghé thăm thơ văn của Ý Nga trên trang web 

của TRÁCH NHIỆM: 
TRANG THƠ Ý NGA 

http://www.trachnhiemonline.com/Van-Nghe/YNga_tho/list-

YNga_tho.htm 
 
 
 
 

CỘNG! 
* 

Trích tuyển tập DẸP CHO RỒI 
* 

Cộng sản đã thành công 
Tạo thế giới đại đồng: 
Vô sản và nghèo đói 

(Kể cả giới công nông). 
  

Sao mà hơn Cộng Hòa, 
Sao mà thắng Quốc Gia? 

Giết gần hết trí thức 
Chúng chưa sáng mắt ra! 

http://www.trachnhiemonline.com/
http://www.trachnhiemonline.com/
http://blogtrachnhiem.blogspot.com/
http://www.trachnhiemonline.com/Van-Nghe/YNga_tho/list-YNga_tho.htm
http://www.trachnhiemonline.com/Van-Nghe/YNga_tho/list-YNga_tho.htm
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Tàu, Việt và Liên Sô 

Marx, Lê, Mao hay Hồ 
Đều đem dân tắm máu 

Trong biển lửa Tam Vô. 

 
Ý Nga, 25.4.2019 

 
 
 
 
 

ĐỤNG ĐẾN ĐỎ 
* 

Cảm tác nhân đọc “TÌNH TRÊN MẠNG” của NGỌC HẠNH (Tuyển tập CÔ GÁI VIỆT 

2018, #3: “CHÀNG & NÀNG”) 
* 

Trích tuyển tập TRI ƠN CHIEN SI VNCH 
* 

Từ Nam, tay xách bộn bàng 
Hành trang ra Bắc thăm chàng, xốn xang 

Qua đèo, đèo láng mưa đàng 
Vượt sông, lội suối, lang thang cậy nhờ. 

  
Chạnh lòng thương nhớ con thơ 

Mẹ già chăm sóc, ngày chờ đêm trông 
Lạ đường hiu hắt mênh mông 

Đêm khuya rừng Bắc mủi lòng cuồng phong. 
  

Anh ơi vận Nước suy vong 
Tam tòng, tứ đức long chong một mình 

Tiếc công người lính hy sinh 
Mà sao Việt Cộng “thái bình” nhốt nhau? 
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Rõ ra cộng sản thế nào? 
Rõ ra tắm máu đồng bào thế sao? 

Đỏ giăng biểu ngữ hô hào, 
Đỏ tay cán bộ quơ quào thật nhanh. 

* 
  

Ai ngờ em chẳng gặp anh 
Nén hương thắp, vái… loanh quanh… núi rừng 

Tin gì cũng kín bưng bưng 
Trừ tin bị bắn bởi “trừng trị” ra. 

  
Chúc anh được ngủ ngon nha! 

Một người Lính Trẻ xa nhà vẫn… xa 
Em về học chữ “tề gia” 

Mẹ già, em dại… biết mà về đâu? 

 
Ý Nga, 20.4.2018 

 
 
 
 
 

ĐỪNG NHI NỮ TẦM THƯỜNG! 
* 

Thương về M. 
* 

Trích tuyển tập ĐEM THƠ HƠ LỬA 

* 
Thêm cà phê nữa nè! 
Tháng Tư thơ nên nói 

Dù nói biết ai nghe 
Thơ cũng cần khơi Lửa. 
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Cứ gió ngược mà đi 
Bao nhiêu năm bền bĩ 
Tìm chưa gặp cố tri 
Chưa ra bạn gắn bó. 

  
Lửa chuyền chị, chuyền em 

Mình cùng đi tới “sáng” 
Gần tàn phải khơi thêm 

Đuốc Thiêng ngời chính nghĩa! 
  

Cà phê Ý thật thơm 
Uống hoài không muốn cạn 

Thảo nào thao thức đêm 
Vì nhâm nhi men đắng. 

  
Ai có lòng chẳng thương? 

Ai có tim không nhói? 
Đừng nhi nữ tầm thường 
Đi sai Đường, lạc Bước. 

  
Em ưa đắng, thích cay 
Mà chẳng ai ngon ngọt 
Thấy tội và buồn thay! 

Bởi vậy tìm đường khó? 
  

Nhìn dân tộc, quê hương 
Trong màn đêm tăm tối 
Phải đi đến tận đường 

Chắc chắn không tuyệt lối! 

 
Ý Nga, 13.4.2018 
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SỎI ĐÁ NÀO THÀNH CƠM? 
* 

Trích tuyển tập DẸP CHO RỒI 

* 
Dân chen chúc trong môi trường ô nhiễm 

Thành phố nào mật độ dân không cao? 
Thương lái Tàu gian xảo, cướp rất mau 

Bao sỏi đá cào không ra hạt gạo!* 

 
Ý Nga, 5.3.2019 

 
*VC tuyên truyền: “Với sức người, sỏi đá cũng thành cơm!” 
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Ca khúc NGUYỄN VĂN THÀNH: Hát Với Đồng Bào 

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

 
 
 
 
 

  
  

CÙNG DÂN 
* 

Trích tuyển tập EM HỌC SỬ 
* 

Đam mê sáng tác thật mà! 
Hôm nay chọn lựa, hôm qua mặn mà 

Vỡ lòng, học hỏi thật thà 
Mặc ai cố chấp! Gian tà? Lối kia! 

  
Đường này: chính nghĩa phân chia 

Năm kia, mười kỉa vẫn kìa: cùng dân! 
  

Ý Nga, 23-12-2015 
  
  

 
 
 

http://www.danchuca.org/22Kbps/HatVoiDongBao.mp3
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ĐÁNH… NHAU 
* 

Trích tuyển tập THƠ YẾT HẬU 
* 

Nhóm nhiều súng, thiếu đạn 
Cứ đánh… bạn rồi khoe 
Nhóm nhiều đạn, ngòi tịt 
Cũng chỉ đánh… bạn bè! 

  
Vậy mà cứ xả láng 

Đánh đấm nhau nát tan 
Không một ai chiến thắng 
Trừ Việt Cộng hân hoan. 

  
Đánh lớn, nhiều chết chóc, 

Thương tật cả đôi bên! 
Đánh nhỏ, cũng tang tóc, 

Chẳng ai còn sức bền! 
  

Sao đánh nhau tơi tả? 

Có phải người Quốc Gia? 
Sao không lo đánh Cộng? 
Còn chuyện lớn: san hà? 

  
Đánh thế huề hay sẽ 

Thua? 
  

Ý Nga, 23-12-2015 
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ĐỪNG KIÊU CĂNG QUÁ! 
* 

Trích tuyển tập CỘNG NÀO CŨNG ĐỎ 

 
* 

Tánh “trọng phú, khinh bần” 
Lập luận thiếu hiểu biết. 

Thọ ân chẳng báo ân 
Sao mà em khinh mạn! 

  
Đứng về phía phi nhân 
Học được gì nhân bản? 
Chơi với bọn vô thần 

Ơn tiền nhân phản bội? 
  

Sao mà em u tối: 
Đường sáng chói không đi, 

Sa chân vào ngõ thối 
Hương thơm em hiểu gì? 

  
Tự phụ và ù lỳ 

Không tìm tòi học hỏi 
Cứ thế càng thêm nguy 

Đường tương lai? Lại khốn! 
  

Ý Nga, 23-12-2015 
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ÔI NIỀM ĐAU QUỐC HẬN! 
* 

Trích tuyển tập BIẾM THI & NÓI LÁI 

* 
Tìm mọi cách ăn tiền, ghiền vơ vét 

Mặc tình dân có oán ghét hay thương 
Biển lan tràn cá, mực thối, tôm ươn; 
Núi: ma túy, gái mại dâm nhan nhản. 

  
Từ Bảo Lộc, Mặc Cần Dưng, Gia Nghĩa 

Đến Pleiku, Phan Rí, Chắc Cà Đao… 
Hết phá rừng đến “bauxite” đất đào 
Loài “quỷ dữ” ăn không từ mọi thứ. 

  
Mua bằng giả, Bí Thư, Thứ Trưởng… nhử 

Nhưng bán Nhà thì đảng rất… thật thà 
Đem hết ra bán tuốt luốt làm quà 

Hiệu quả nhỏ, lo chi? Phong bì… lớn! 
  

Dễ như bỡn mà lòng dân đau đớn 
Thương Tha La, Cà Bây Ngọp, Lấp Vò; 

Xót Kontum, Sa Đéc… dự án to 
To xé… nhỏ! Ôi Lâm Viên, Đà Lạt…! 

  
Em thương núi, biển, rừng, sông, ghềnh, thác… 

Vinashin tốn mấy tỷ Mỹ kim? 
Vinaline ngốn mấy tỷ tiền ghim 

Mà biệt thự “cán” mọc lên như nấm? 

 

 
  



- 49 - 
 

“Nhà Nước” xé san hà ra thê thảm 
Mở hòa đàm, giặc dò dẫm tham lam, 
Mở… cửa tù, Cộng bắt hết tống giam 

Người yêu nước Bắc, Nam nào tranh đấu? 
  

Đảng bận nhậu, sai “Côn” An, Đầu Gấu: 
“Khi về chầu phải tiền trảm, hậu tâu” 

Dân ta ơi! Hãy làm lại từ đầu 
Cứu Tổ Quốc thoát niềm đau Quốc Hận! 

 
Ý Nga, 23.4.2018 

  
    

 
 

THAY ĐỔI THÔI 
* 

Trích tuyển tập THƠ YẾT HẬU 
* 

Không đạo lý, biết gì đến nghĩa khí? 
Cổ lắm tròng, thêm địch đóng Nhà trong 

Đảng thong dong, dân tuyệt vọng, đau lòng 
Không chống Cộng, Nước suy vong ai cứu? 

Đừng sợ! 

 
Ý Nga, 24.4.2019 
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HỎI? 

 
Bao giờ mưa thuận, gió hòa 

Tự do, hạnh phúc, nhà nhà ấm no, 
Không thù, chẳng đảng giùm cho, 
Việt Nam độc lập, hết phò Hán nô, 

Thoát vòng nô lệ Tam Vô, 
Lửa Thiêng chuyền khắp cơ đồ sáng trưng? 

 
Ý Nga, 24.4.2018 

 
 
 
 

TRỊ! 
* 

Trích tuyển tập THƠ YẾT HẬU 

* 
Đêm hội thảo chính trị nghe Lính VNCH kể chuyện: 

  
Mượn áo “lính”, chúng xin tiền của gái 
Mỗi tháng Tư xúm khoe chuyện thơ văn 

Đủ làm dáng hù các em ỏng ẹo 
Để in thơ, ra mắt sách rình rang. 

  
Chúng nghênh ngang thì cứ phạng gọn gàng 

Trị đích đáng, tống về hàng đồng đảng 
Bọn “ăng ten” lai vãng, đi hai hàng 

Xưa nằm vũng, nay nằm vùng gáy sảng. 
Dẹp! 

Ý Nga, 24.4.2019 
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ĐỘC! 
* 

Trích tuyển tập THƠ YẾT HẬU 
* 

Lắm “Khu Công Nghiệp” hiệp định ký kết 
“Đặc khu” chỗ này, thuê đất chốn kia 

Sông biển trong ngoài thải toàn hóa chất 
Giặc Tàu, Việt Cộng giết dân ta kìa! 

Bịa? 

 
Ý Nga, 24.4.2019 

 

 

 
ẢNH SƯU TẦM 
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Nhạc DÂN CHỦ CA: Hoa Nhục Nhằn 

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

 
 
 
 
 
 

TẬP CẬN BÌNH 

BẬN: TẬP KÌNH! 
* 

Trích tuyển tập BIẾM THI Ý NGA 
* 

Xảo ngôn lời lẽ hùng hồn: 

“Hòa bình, ổn định, thượng tôn…” Điểm nào? 

“Tương thân, tương ái!” Làm sao 

xâm lăng, cưỡng chiếm! Tương, chao, xì dầu? 

  

Ý Nga, 20-12-2015 
  

*Nghịch chữ: Cận Bình > bận kình > kình = chống lại 
*Chữ trong ngoặc kép: họ Tập phát biểu ngày 7-11-2015, tại đại học Quốc Gia ở Singapore sau khi thăm VN 

 
 
 
 

 
 

 

http://www.danchuca.org/22Kbps/HoaNhucNhan.mp3
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BÀN TAY AI NẾU 

KHÔNG PHẢI ĐẢNG? 

* 
Tưởng niệm các em thơ VN chết oan trong các “lò mổ nội tạng” của Tàu. 

* 
Cảm tác nhân đọc "VN, NGUỒN CUNG CẤP NỘI TẠNG 

CHO TRUNG CỘNG" của NGUYỄN VĨNH LONG HỒ* 
* 

Trích tuyển tập BIẾM THI Ý NGA 
* 

Thương bao em gái mắc lừa 

Đồng bào thiểu số bị đưa sang Tàu. 

* 

Bọn buôn nội tạng bén dao 

Tim, gan, thận, máu: giá cao, phát tài! 

Mường Khương, cửa khẩu Lào Cai 

Em đi biệt tích, hồn ai khứ hồi? 

  

Công an, cảnh sát đâu rồi? 

Bao nhiêu thượng tá, thượng ngồi chỗ mô? 

Trên xe cộ tậu lắm đô, 

Trên hồn oan của những cô gái nghèo? 

  

Nghệ an, Bản Phố, núi, đèo… 

Một tay đảng trị, giàu theo xác người 

Cửa biên giới mở… đô tươi 

Đảng thành đầu nậu: bán, cười, dã man! 

  

Ý Nga, 17-12-2015 

  
-Theo NGUYỄN VĨNH LONG HỒ: 
“Thứ trưởng Y Tế Trung Cộng, Huang Jiefu, tuyên bố, bắt đầu từ 1/1/2015, chính phủ nước này sẽ ngưng lấy nội tạng của 

tử tù, thay vào đó nguồn cung cấp sẽ đến từ những công dân tự nguyện. 38 trung tâm ghép tạng của TC sẽ ngưng sử dụng 

nội tạng của tử tù và chuyển sang các nguồn cung cấp khác. Ngành Y tế Trung Cộng sẽ thiếu hụt nội tạng, dẫn đến tình 

trạng “thắt cổ chai” cung không đủ cầu. Do đó, họ đánh giá Việt Nam là nguồn cung cấp nội tạng vô tận cho kỹ nghệ “KINH 

DOANH ĐẪM MÁU” giá lại rẻ mạt, mua nội tạng của một cô gái VN qua đường dây buốn bán phụ nữ chỉ trả tối đa 3.000 USD mà thu 

lợi nhuận tới 87.000 USD làm giàu dễ dàng quá!” 
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MẤY KẺ NHÌN XUỐNG? 

* 
Trích tuyển tập PHẢI DẸP SẠCH VIỆT GIAN! 

* 

Lầu son* ai xót thương ai? 

Ngụ nơi gác tía*, chí trai mấy hùng? 

Từng chưa: gió tuyết trải chung? 

Từng trên lưng ngựa khổ cùng ba quân? 
 

Ý Nga, 7.2.2016 

  

*LẦU SON, GÁC TÍA: xin hiểu theo nghĩa nhà giàu, sang trọng 
Son = đỏ. 
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TOÀN NGỒI CHIẾU HOA 

* 

Trích tuyển tập BIẾM THI Ý NGA 
* 

Người lẻo mép đỏ lòm, 

Kẻ cãi cọ om sòm, 

Tranh ngôi nhau nhấp nhỏm 

Mặc dân tối om om! 

  

Hổng ai trật hết trơn, 

Ai ai cũng giỏi hơn, 

Đồng chiếu hoa hớn hở 

Chiếu trơn một góc, hờn! 

  

Viết gì cho Việt Nam? 

Tự do ai phán, đàm? 

Hỡi “văn, thi, nhạc sỉ”? 

Mạnh khỏe và tiếng tăm? 

  

Ý Nga, 20.2.2016 
 

*SỈ: cố ý biết dấu hỏi với ý biếm, thay cho chữ SỈ NHỤC 
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NGƯỜI LÍNH VÌ DÂN 

* 
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 (kể cả nữ quân nhân). 

 * 
Cảm tác nhân đọc ĐA HIỆU, #109, 2017: “LỰC LƯỢNG XUNG KÍCH QUÂN ĐOÀN III 

TRONG CUỘC HÀNH QUÂN TOÀN THẮNG 1/71 TRÊN LÃNH THỔ 

KAMPUCHEA” của NGUYỄN VĂN NAM, Khóa 20 VBĐL 
* 

Trích tuyển tập TRI ƠN CHIEN SI VNCH 
* 
  

Đổ nhiều xương máu cứu dân 

Khe Sanh, Bình Long, An Lộc… 
Quyết cố thủ Tống Lê Chân, 

Lam Sơn 719. 
  

Chiến binh chưa hề nghỉ ngơi 
Quân phục tác chiến, mũ sắt 
Bám theo đơn vị chẳng rời 
Hàng chuỗi bất an chờ đợi. 

  
Không màng sống chết, các Anh 

Tái chiếm cổ thành Quảng Trị 
Hải, Lục, Không Quân, các ngành 

Sẵn sàng lao vào trận đánh. 
  

Đóng quân, tiếp tế, tản thương 
Giữa súng đạn, lửa… mù mịt 

Máu các Anh đẫm chiến trường 
Xung trận không quyền chọn lựa. 

  
Ngày đi, đêm chẳng nghỉ chân 

Vì lệnh hành quân thần tốc 
Giữa rừng già lùng địch quân 
Đói, khát, chờ nhận tiếp tế. 
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Xuất hiện đúng lúc, kịp thời 

Không Quân lập bao thành tích 
Linh hoạt yểm trợ mọi nơi 

Trực thăng vận khi cần thiết. 
  

Những phi tuần bay bao vùng 
Khi nghi binh, lúc đánh thẳng 
Lia từng loạt giặc giữa rừng 
Giải vây anh em đồng đội. 

  
Nhổ chốt, tiếp tục tiến lên, 
Dừng lại tại chỗ chờ giặc, 

Khi thì chạm địch thường xuyên 
Lúc lo bình định, phát triển. 

  
Bộ Binh, Thiết Giáp cùng sân 

Những cuộc hành quân Nhị Thức 
Địa thế hiểm trở muôn phần 
Phối hợp tác chiến hiệu quả. 

  
Trả hoài không hết nghĩa ân 

Các cuộc hành quân Toàn Thắng* 

Khúc Khải Hoàn nào từng ngân? 
Nốt kiêu hùng ai ca tụng? 

  
Nhớ con khi di chuyển đêm, 
Thương vợ, thư từ theo dõi: 

“Vì lo, Mẹ có hom hem 
Thương anh, bạc đầu mong mỏi?” 

  
Vào những giờ phút cuối cùng 
Chung số phận với vận Nước 

Các Anh vẫn rất hào hùng 
Can trường chu toàn nhiệm vụ. 
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Ơn lớn làm sao đáp đền 
Tấm lòng vì dân, vì Nước? 
Không một ai bị lãng quên 

Dù viết thiên kinh, vạn quyển! 

 
Ý Nga, 18.4.2018 

  
*Theo NGUYỄN VĂN NAM: 
“Cuối năm 1970, Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn III liên tiếp mở các cuộc hành quân TOÀN 

THẮNG 41, 42, 43, 44, 45, 46 cấp CHIẾN ĐOÀN ĐẶC NHIỆM càn quét và phá tan các 

căn cứ hậu cần VC dọc theo biên giới VN-Kampuchea, thuộc các tỉnh HẬU NGHĨA, TÂY 

NINH, BÌNH LONG nhằm vào các mật khu BA THU, MÕ VẸT, LƯỠI CÂU, MÕM ĐẦU 

CHÓ.” 
  
BÀI ĐỌC THÊM: 
https://gianhlaiquehuongvietnam.wordpress.com/2011/12/18/hoang-sa-nguy%E1%BB%85n-

van-nam-cu%E1%BB%99c-hanh-quan-toan-th%E1%BA%AFng-171-truy-lung-trung-

%C6%B0%C6%A1ng-c%E1%BB%A5c-mi%E1%BB%81n-nam-tren-lanh-

th%E1%BB%95-kampuchia/ 
https://dongsongcu.wordpress.com/2017/07/28/truy-lung-trung-uong-cuc-mien-nam-tren-

lanh-tho-kampuchia/ 
http://chiendoan3.blogspot.ca/2010/06/cuoc-rut-quan-tren-uong-so-7.html 
http://lechiendongde.blogspot.ca/2009/06/chuan-tuong-tran-quang-khoi.html 
http://www.nhayduwdc.org/ls/qsnd/2016/ndwdc_ls_qsnd_2016_bcnd20nChiensu_B_33_36_

2016JUL30.htm 
http://nktbietkich.blogspot.ca/2011/05/luc-luong-dan-su-chien-au.html 
https://baovecovang2012.wordpress.com/2013/01/10/dambe-cuoc-rut-quan-bi-hung-kb-nguy-

saigon/ 
http://conhungnguoianh.blogspot.ca/2012/03/trong-5-ngay-cuoi-cung-cua-cuoc-chien.html 
https://linhvnch.wordpress.com/quan-doan-3-quan-khu-3/ 
https://dongsongcu.wordpress.com/2016/05/24/chien-dich-binh-tay-hanh-quan-kampuchia-

1970/ 
https://phamhungcdqp.wordpress.com/2013/07/13/71-dambe-cuoc-rut-quan-bi-hung/ 
https://dongsongcu.wordpress.com/2016/09/09/luc-luong-dan-su-chien-dau-nhung-nam-sau-

1968-1971/ 
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A2n_%C4%91o%C3%A0n_III_(Vi%E1%BB%87t_N

am_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a) 
https://phamhungcdqp.wordpress.com/2013/09/03/tran-danh-duc-hue/ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

https://gianhlaiquehuongvietnam.wordpress.com/2011/12/18/hoang-sa-nguy%E1%BB%85n-van-nam-cu%E1%BB%99c-hanh-quan-toan-th%E1%BA%AFng-171-truy-lung-trung-%C6%B0%C6%A1ng-c%E1%BB%A5c-mi%E1%BB%81n-nam-tren-lanh-th%E1%BB%95-kampuchia/
https://gianhlaiquehuongvietnam.wordpress.com/2011/12/18/hoang-sa-nguy%E1%BB%85n-van-nam-cu%E1%BB%99c-hanh-quan-toan-th%E1%BA%AFng-171-truy-lung-trung-%C6%B0%C6%A1ng-c%E1%BB%A5c-mi%E1%BB%81n-nam-tren-lanh-th%E1%BB%95-kampuchia/
https://gianhlaiquehuongvietnam.wordpress.com/2011/12/18/hoang-sa-nguy%E1%BB%85n-van-nam-cu%E1%BB%99c-hanh-quan-toan-th%E1%BA%AFng-171-truy-lung-trung-%C6%B0%C6%A1ng-c%E1%BB%A5c-mi%E1%BB%81n-nam-tren-lanh-th%E1%BB%95-kampuchia/
https://gianhlaiquehuongvietnam.wordpress.com/2011/12/18/hoang-sa-nguy%E1%BB%85n-van-nam-cu%E1%BB%99c-hanh-quan-toan-th%E1%BA%AFng-171-truy-lung-trung-%C6%B0%C6%A1ng-c%E1%BB%A5c-mi%E1%BB%81n-nam-tren-lanh-th%E1%BB%95-kampuchia/
https://dongsongcu.wordpress.com/2017/07/28/truy-lung-trung-uong-cuc-mien-nam-tren-lanh-tho-kampuchia/
https://dongsongcu.wordpress.com/2017/07/28/truy-lung-trung-uong-cuc-mien-nam-tren-lanh-tho-kampuchia/
http://chiendoan3.blogspot.ca/2010/06/cuoc-rut-quan-tren-uong-so-7.html
http://lechiendongde.blogspot.ca/2009/06/chuan-tuong-tran-quang-khoi.html
http://www.nhayduwdc.org/ls/qsnd/2016/ndwdc_ls_qsnd_2016_bcnd20nChiensu_B_33_36_2016JUL30.htm
http://www.nhayduwdc.org/ls/qsnd/2016/ndwdc_ls_qsnd_2016_bcnd20nChiensu_B_33_36_2016JUL30.htm
http://nktbietkich.blogspot.ca/2011/05/luc-luong-dan-su-chien-au.html
https://baovecovang2012.wordpress.com/2013/01/10/dambe-cuoc-rut-quan-bi-hung-kb-nguy-saigon/
https://baovecovang2012.wordpress.com/2013/01/10/dambe-cuoc-rut-quan-bi-hung-kb-nguy-saigon/
http://conhungnguoianh.blogspot.ca/2012/03/trong-5-ngay-cuoi-cung-cua-cuoc-chien.html
https://linhvnch.wordpress.com/quan-doan-3-quan-khu-3/
https://dongsongcu.wordpress.com/2016/05/24/chien-dich-binh-tay-hanh-quan-kampuchia-1970/
https://dongsongcu.wordpress.com/2016/05/24/chien-dich-binh-tay-hanh-quan-kampuchia-1970/
https://phamhungcdqp.wordpress.com/2013/07/13/71-dambe-cuoc-rut-quan-bi-hung/
https://dongsongcu.wordpress.com/2016/09/09/luc-luong-dan-su-chien-dau-nhung-nam-sau-1968-1971/
https://dongsongcu.wordpress.com/2016/09/09/luc-luong-dan-su-chien-dau-nhung-nam-sau-1968-1971/
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A2n_%C4%91o%C3%A0n_III_(Vi%E1%BB%87t_Nam_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A2n_%C4%91o%C3%A0n_III_(Vi%E1%BB%87t_Nam_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a)
https://phamhungcdqp.wordpress.com/2013/09/03/tran-danh-duc-hue/
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ĐẢNG CÓ KHIẾU “BÁN HẾT”! 
* 

Trích tuyển tập BIẾM THI & NÓI LÁI 
* 

Năng khiếu nhiều, hữu dụng khắp ba miền 
Cộng tiến chiếm hóa thành Thời-Bó-Khiếu. 

Gì cũng biếu! “Cúng sống” phường-khó-biểu 
Đâu phong bì gói thủ-tục-đầu-tiên? 

  
Đâu tiền chuyền vào tay Đảng-Khoái-Ôm? 

Những “Đầy Tớ Nhân Dân” không khó biếu! 
Nhưng biếu khó! Tiền đâu đem ra biếu? 

Loa om sòm: “Giải phóng”? Gì cũng chôm! 
  

“Chủ” bong, phì*, lao động chà-đồ-nhôm, 
Bồng con cái, chôm-đồ-nhà, lớ ngớ 

Không chỉ “Mợ”*: anh, ông phi ra chợ, 
Bao tiểu thư hết đứng ngó lại dòm. 

  
Khắp nhà nhà cảnh mua lại, bán qua! 

Đảng ầm ỷ: “Dẹp quán bar đồi trụy 
Ta nhất trí dẹp tàn dư Mỹ, Ngụy 

Tiền thiếu gì! Nào: may lụa, bán… Hoa, 

  
Bán hết Hoa thì ta lại… bán Nhà 

Tình hữu nghị Việt-Hoa luôn bền vững! 
Hán ngụ, hỉ* đảng ta càng hào hứng 
Bán hết thôi cho… trống trải san hà!” 

 
Ý Nga, 17.4.2018 

  
*NÓI LÁI & LÁY CHỮ: 

Bó khiếu > biếu khó > khó biếu > khó… biểu 
Cúng, biếu > cũng biếu 

phong bì > bồng, phi > bong, phì: trầy trụa, sưng tấy 
mua lại, bán qua > may lụa, bán… Hoa 

bán qua (hoa) > quán bar > bán Nhà 
Hữu nghị > ngụ, hỉ: vui. 

  
*Chữ quen thuộc của đồng bào miền Nam sau 1975: 

“chà-đồ-nhôm > chôm-đồ-nhà, 
Đâu tiền > đầu-tiên > tiền đâu” 

*Tục ngữ: “Không mợ thì chợ cũng đông!” 
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SAY! 
* 

Trích tuyển tập THƠ YẾT HẬU 
* 

Rượu bia tràn lan khắp nước 
Tầm nhìn ngắn hạn nhất thời! 
Lâu dài, tầm nhìn chiến lược: 
Lưỡi Bò ai nướng nhậu chơi? 

Mời! 

 
Ý Nga, 23.4.2019 

 
 
 
 

AI CÚT, AI NHÀO? 
* 

Trích tuyển tập Thơ YẾT HẬU 
* 

“Bên thắng cuộc” bỏ “thiên đường” mà chạy 
Chạy đi đâu? Tìm địa ngục hay sao? 
Hay chạy tìm nước “rẫy chết” tào lao 
Của tư bản giãy hoài mà chưa chết? 

  
Thắng sao chạy? Hay nhường Nhà giặc “Chệt”? 

Thua! 

 
Ý Nga, 23.4.2019 
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ĐẸP SAO LÀ LÁ QUỐC KỲ! 
* 

Trích tuyển tập BAO GIỜ EM VỀ? 
* 

Cờ vàng rực rỡ vươn cao 
Cao cao! Bừng sáng! Ôi chao tài tình! 

Vươn niềm hãnh diện dân mình 
Phất phơ tuyệt đẹp, lung linh mây trời. 

  
Khoe vàng chính nghĩa khắp nơi 

Âu, Phi, Úc, Mỹ, Á: ngời năm châu. 
  

Ý Nga, 3.2.2016 
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Nhạc DÂN CHỦ CA: Đường Ta Đi Phải Tới 

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

 
 
 
 
 
 
 

RAY RỨT 

* 
Trích tuyển tập CÙNG KHÓC NHÀ TAN 

* 

Chị đố kỵ chỉ vì lòng ganh tỵ 

Tâm so bì: kẻ ghét, người khinh khi, 

Bụng hẹp hòi, dạ chật chội cách chi, 

Toàn nhảm nhí chuyện thị phi, ác ý. 

  

Không lập chí: nam nhi vô liêm sĩ! 

Ai nể vì trò ấu trĩ trường kỳ? 

Dạ tí ti, đầy chướng khí, trơ lỳ 

Bụng hiềm tỵ, lắm vết tỳ Cộng phỉ. 

  

Kìa thâm thúy, oai nghi nêu sĩ khí 

Người trung ngôn, chí lớn, bận học khôn, 

Mộng chưa tròn, đau đớn, sử luyện ôn 

Nước không ổn, dân chẳng yên: ray rứt! 

  

Ý Nga, 26.1.2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.danchuca.org/22Kbps/DuongTaDiPhaiToi.mp3
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QUÀ XUÂN CỦA BẠN 
 

  

Đêm qua đọc sách Bạn giao 

Sáng nay phím chữ lao xao viết bài. 

  

Thầm khen Bạn: quá đa tài! 

Văn chương chữ nghĩa miệt mài đấu tranh, 

Chưa hề tham chút hư danh, 

Chưa hề mệt mỏi phân ranh chánh tà! 

Thơ như dị thảo, kỳ hoa 

Tỏa hương lừng lựng đường xa đến tìm. 

  

Thi tài: mài kiếm trong tim 

Có đâu ít nổi, lắm chìm tứ phương 

Của bao “thi bá, thi vương, 

thi hào”… nào cũng xem thường lương dân, 

Kết bè xưng tụng ác nhân 

“Văng” chương “Bác” học, vong ân… ai thèm? 

  

Ý Nga, 3.2.2016 
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AI KHUA DÂN THỨC? 
 
* 

Trích tuyển tập: THƯƠNG CA 

 
* 

Lòng dân, vận Nước về đâu? 

Người đi thấp thỏm lo âu khôn cùng! 

Đường cùng không trống Quang Trung 

Ai khua dân thức anh hùng, anh thư? 

 

Người đi Uất Hận Tháng Tư 

Thương dân ở lại thiên thu xếp hàng 
 

  

Ý Nga, 26.5.2016 
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AI GIẾT DÂN? 
* 

Thành kính tưởng niệm 
những Nạn Nhân Chiến Cuộc và 

những người Lính VNCH đã chết oan ức vì Cộng quân 

* 
Trích tuyển tập TRI ƠN CHIẾN SĨ VNCH 

* 

Từ Đại Lộ Kinh Hoàng ở Quảng Trị 
Đến Kontum, tỉnh lộ 7, Pleiku… 
Bao oan hồn uất ức đến thiên thu 

Những chứng tích không thể mù lịch sử! 

 
Ý Nga, 22.4.2019 

 
 
 

NGOẠI GIAO 
* 

Trích tuyển tập DẸP CHO RỒI 

* 
Công du bằng tiền nhà nước, 

Tư du bằng bạc của… dân 
Đi, về cũng đều buôn lậu 

Tùy tùng? Ké, mặc sức ăn! 

 
Ý Nga, 22.4.2019 
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HỌA 
* 

Trích tuyển tập TRI ÂN CHIẾN SĨ VNCH 

* 
Đêm cặm cụi mảng thử màu trên vải, 
Ngày tiếp ngày, hăng hái ngự trên vai 
Say “chí trai yêu Tổ Quốc”, khổ hoài 

Tay mạnh nét ngắn dài vì lẽ phải. 
  

Nét Ngệ Thuật Vị Nhân Sinh tự tại 
Lính yêu ai? Toàn dân phải nhớ hoài! 

Tay nữ nhi, ý họa thế: hèn, oai? 
Hỡi nam tử chỉ ăn chơi chí khoái? 

  
Người Họa Sĩ trông dịu dàng khả ái 
Cọ khoan thai nét mềm mại, trổ tài 

Vinh danh Anh đã chiến đấu miệt mài 
Tranh chuyền Lửa: LÊ THÚY VINH lưu lại. 

 
Ý Nga, 14.4.2018 
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HÃY CẢNH GIÁC VIỆT GIAN! 
* 

Trích tuyển tập ĐƯỜNG VỀ QUÊ HƯƠNG 

* 
Thế chiến đấu đang cần là đoàn kết 

Người Quốc Gia khắng khít với phe mình, 
Theo lộ trình những quyết định thông minh, 

Chịu liều lĩnh hy sinh, không dua nịnh. 
  

Dẫu kém cạnh: em, chị, anh cung kính. 
Làm hết mình vì Tổ Quốc, vì dân 

Vững tinh thần, không mất gốc, vong thân, 
Chẳng thiển cận theo vô thần phản quốc. 

  
Giữa tà, chính quyết phân minh, khẳng định, 
Không rập rình Quốc, Cộng vượt lằn ranh, 
Chẳng chòng chành trước cám dỗ hư danh, 
Có bản lãnh, tâm thành, không bất chánh. 

 

 
Ý Nga, 8.4.2018 
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Nhạc DÂN CHỦ CA: Sau Bài Học 

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

 
 
 
 
 

CHÚNG CHẠY, 

TA THAY CỜ! 

* 
Trích tuyển tập: THƯƠNG CA 

* 

Mặt tái nhợt một bầy run lẩy bẩy 

Bị bủa vây, miệng lắp bắp, sa lầy 

Ù cả tai, chạy thục mạng đông, tây 

Dân cứu nước: dẹp giặc ngoài, nổi dậy! 

  

Chúng vùng vẫy khi dân bày phải, quấy 

Chẳng đức đầy, tài càng mỏng thua mây 

Trò đánh “thầy”, “đầy tớ” đánh “chủ” đây! 

Hay biết mấy! Đẹp biết bao lực đẩy! 

  

Tổng nổi dậy! Cùng đi! Đừng để vậy! 

Tà quyền này dân chết vẫn phây phây 

Chờ ai đây? Hãy túm lấy trọn bầy 

Cùng thức dậy: cờ thay, tay cùng phất! 

  

Ý Nga, 26.5.2016 

 
 
 
 
 

 

http://www.danchuca.org/22Kbps/SauBaiHoc.mp3
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TÂM SỰ VỀ ĐÊM 
* 

Trích tuyển tập BIẾM THI 
* 
  

Một khi ý đã tương đồng 
Cần chi phải đến núi Hồng, sông Lam 

Người đi học, kẻ đi làm 
Ban ngày kẻ Bắc, người Nam hề gì 

Đêm về chẳng cách một ly 
Mâm chung, gối cận: thầm thì khoe khoang. 

  
Cần chi Suối Bạc, Suối Vàng, 

Cổng Xanh*, cổng… “đỏ” cho chàng giận, la: 
-Nhớ về Suối Máu, Hoàng Sa, 

Thương dân Hà Tĩnh, nhớ nhà: Đồng Cam* 
Rồi em cộng khổ: Quảng Nam, 

Thị Nghè, Nhiêu Lộc gợi âm Sài Gòn… 
  

Lan man vị đắng bồ hòn 
Tương đồng cùng hỏi: -Cá còn mấy con? 

Con nào sống với Nước Non? 
Con nào đã chết héo hon biển, hồ? 

Sông nào nước cạn, hồ khô? 
Rừng nào hết gỗ, giặc vô đóng bồi? 

  
Ôi chao! Tim lại khóc rồi! 

Thương quê, nhớ Nước: đứng ngồi chẳng yên 
“Bí Thư, Chủ Tịch” khùng điên 

Quốc Phòng: “Bộ Trưởng” trung kiên với… thù 
Mấy tên “Cục Trưởng” thù lù 
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“Nông, Lâm, Thủy Sản” lù đù ở đâu? 
  

Tên ăn cá chết, muôn tâu; 
Tên ra tắm biển* khoe ngầu: “chí minh”, 

Tên ăn tôm bẩn “vi sinh”*, 
Còn ra, cả đám linh đình nhậu mô? 

Xúm nhau đục khoét cơ đồ 
Bao giờ rổng ruột, mốc khô: giao Tàu? 

  
Ý Nga, 19-5-2016 

 

 
*Suối Bạc, Suối Vàng: ở Đà Lạt. 
*Ngã ba Cổng Xanh ở Tân, Uyên, Bình Dương 
(một hướng đi Phú giáo, 1 hường đi Tân Uyên và 1 hướng đi Sài Gòn) 
Các thành phố lân cận: Buôn Ma Thuột, Cam Ranh, Thị xã Sông Cầu. 
*Đồng Cam: huyện Phú Hòa, sông Đà Rằng. 
Thành ngữ: "Đồng cam, cộng khổ" 
*THEO TÀI LIỆU ĐÃ ĐỌC CỦA NHIỀU TÁC GIẢ TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC: từ ngày 6-4-2016 trên địa 

bàn các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên–Huế và một phần Quảng Nam đã xảy ra tai họa 

nghiêm trọng chưa từng thấy trong lịch sử: nhiều loài cá sống vùng nước sâu và vùng duyên hải kể cả những 

loài cá giống nuôi trong đầm gần biển và lồng bè trên biển đã chết hàng loạt… Nhiều người phải vào cấp cứu 

vì ăn các loại hải sản nghi nhiễm độc. Hàng vạn ngư dân phải nhịn đói, đời sống hoàn toàn bị đảo lộn do mất 

công ăn việc làm. 
*NGUYỄN HỮU TIỆP, CỤC TRƯỠNG CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG, LÂM SẢN & THỦY SẢN 

tuyên bố: “Một số mặt hàng thủy sản như tôm, nếu bị trả, do vấn đề chỉ tiêu vi sinh thì chỉ cần luộc lên là có 

thể ăn được” 
*Cán bộ đảng giải quyết chuyện cá chết vì nước biển ô nhiễm rất đơn giản: xúm nhau ra tăm biển, ăn cá và 

quay phim, chụp hình đăng báo 
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*Liên Tỉnh Lộ 7: Pleiku-Phú Bổn-Phú Yên, con đường máu dài 300 cây số, đã là nơi chôn 

vùi hàng ngàn xác đồng bào và trẻ thơ vô tội bởi bàn tay Việt Cộng. 
BÀI ĐỌC THÊM TRÊN CÁC LINKS: 
http://batkhuat.net/tl-ngaytan-cuocchien-02.htm 
http://dalatngayve.blogspot.ca/2014/03/cuoc-hanh-trinh-ve-chon-ieu-linh-tran.html 
http://vietquoc.org/hoi-ky-cuoc-doi-toi-cua-cuu-dai-ta-quan-luc-vnch-hoang-tich-thong-50/ 
https://phamhungcdqp.wordpress.com/2013/09/20/ngo-truc-khanh-nguoi-ve-tu-coi-chet-tren-

tinh-lo-7-phu-bon-tu-y-hoa/ 
https://giotmuathu9.blogspot.ca/2016/11/nguoi-ba-tren-tinh-lo-7-hoang-thi-co-may.html 
  
https://tudo4vn.wordpress.com/2012/04/15/qu%E1%BB%91c-h%E1%BA%ADn-304-

k%E1%BB%83-l%E1%BA%A1i-t%E1%BB%99i-ac-c%E1%BB%A7a-vi%E1%BB%87t-

c%E1%BB%99ng-1975/ 
  
Mời quý Độc Giả Trẻ tại quốc nội hãy cùng tác giả đọc vài trích đoạn thật đau thương dưới 

đây để thấy rõ tội ác của Việt Cộng và những tấm gương hào hùng của QL VNCH dám hy 

sinh vượt qua cái chết để bảo vệ đồng bào 
  
Mời quý Độc Giả Trẻ tại quốc nội hãy cùng tác giả đọc vài trích đoạn thật đau thương dưới 

đây để thấy rõ tội ác của Việt Cộng và những tấm gương hào hùng của QL VNCH dám hy 

sinh vượt qua cái chết để bảo vệ đồng bào 
1- 
http://batkhuat.net/tl-ngaytan-cuocchien-02.htm 
…con lộ kinh hoàng, một dòng sông của xác người và máu. Những cái chết kiệt lực vì đói, 

khát, vì thời tiết ngày nóng, đêm lạnh, của những trận mưa pháo, địch quân ngày đêm rót vào 

đoàn người không ngưng nghỉ. 
Thật thương tâm khi phải mục kích cảnh người dân không có khả năng, di tản bằng xe hơi, xe 

vận tải, hay bất kỳ phương tiện chuyên chở nào có được. Họ thật cơ cực, phải di tản bằng đôi 

chân, và họ chiếm đa số, bao gồm phụ nữ, trẻ em, người lớn tuổi, đi tất tả như chạy, không 

được dù chỉ một giọt nước để làm dịu cơn khát như cháy cổ. 
10 phi tuần phản lực A 37 đánh bom CBU và Napalm yểm trợ… 
…Những phi công anh hùng đã khắc phục, chế ngự mọi hiểm nguy, mọi trở ngại kỹ thuật, 

thời tiết và sự an toàn cho chính bản thân mình; để cứu đồng bào và các chiến hữu anh 

em. Những phi công cảm tử anh hùng của QLVNCH đã bay xuất trận hôm ấy trong tinh 

thần của những hiệp sĩ. Trên vùng trời Phú Yên lúc 17 giờ ngày 24-3-1975, khi những cánh 

đại bàng xuất hiện, “họ” thật sự là những cứu tinh, là những người đã mang theo sự sống 

cho Đoàn người, Đoàn quân phía dưới. Như hàng trăm ngàn đồng bào và các chiến hữu 

khác có mặt hôm đó tại Liên Tỉnh Lộ 7, tôi muốn được bày tỏ sự kính phục đặc biệt và ca 

ngợi những phi công anh hùng này. 
Những điều đã được mô tả chỉ là một giọt nước mắt trong đại dương thống khổ của tất cả 

những ai đã đi trên con lộ này. Hàng vạn người dân vô tội đã bỏ mạng cũng như hằng vạn 

những chiến sĩ đã gục ngã dưới lằn đạn địch quân mà chưa hề có cơ hội để chống trả. 
2- 
https://phamhungcdqp.wordpress.com/2013/09/20/ngo-truc-khanh-nguoi-ve-tu-coi-chet-

tren-tinh-lo-7-phu-bon-tu-y-hoa/ 
NGÔ TRÚC KHÁNH: NGƯỜI VỀ TỪ CÕI CHẾT TRÊN TỈNH LỘ 7 PHÚ BỔN – TUY 

HÒA 
 “… hàng vạn đồng bào chạy loạn bằng đủ thứ phương tiện từ xe gắn máy, xe thồ, xe ngựa, 

xe kéo tới xe ô tô các loại. Cứ thế dân theo lính nối đuôi nhau không làm sao mà đếm nổi số 

lượng kéo dài hằng hằng cây số. 

http://batkhuat.net/tl-ngaytan-cuocchien-02.htm
http://dalatngayve.blogspot.ca/2014/03/cuoc-hanh-trinh-ve-chon-ieu-linh-tran.html
http://vietquoc.org/hoi-ky-cuoc-doi-toi-cua-cuu-dai-ta-quan-luc-vnch-hoang-tich-thong-50/
https://phamhungcdqp.wordpress.com/2013/09/20/ngo-truc-khanh-nguoi-ve-tu-coi-chet-tren-tinh-lo-7-phu-bon-tu-y-hoa/
https://phamhungcdqp.wordpress.com/2013/09/20/ngo-truc-khanh-nguoi-ve-tu-coi-chet-tren-tinh-lo-7-phu-bon-tu-y-hoa/
https://giotmuathu9.blogspot.ca/2016/11/nguoi-ba-tren-tinh-lo-7-hoang-thi-co-may.html
https://tudo4vn.wordpress.com/2012/04/15/qu%E1%BB%91c-h%E1%BA%ADn-304-k%E1%BB%83-l%E1%BA%A1i-t%E1%BB%99i-ac-c%E1%BB%A7a-vi%E1%BB%87t-c%E1%BB%99ng-1975/
https://tudo4vn.wordpress.com/2012/04/15/qu%E1%BB%91c-h%E1%BA%ADn-304-k%E1%BB%83-l%E1%BA%A1i-t%E1%BB%99i-ac-c%E1%BB%A7a-vi%E1%BB%87t-c%E1%BB%99ng-1975/
https://tudo4vn.wordpress.com/2012/04/15/qu%E1%BB%91c-h%E1%BA%ADn-304-k%E1%BB%83-l%E1%BA%A1i-t%E1%BB%99i-ac-c%E1%BB%A7a-vi%E1%BB%87t-c%E1%BB%99ng-1975/
http://batkhuat.net/tl-ngaytan-cuocchien-02.htm
https://phamhungcdqp.wordpress.com/2013/09/20/ngo-truc-khanh-nguoi-ve-tu-coi-chet-tren-tinh-lo-7-phu-bon-tu-y-hoa/
https://phamhungcdqp.wordpress.com/2013/09/20/ngo-truc-khanh-nguoi-ve-tu-coi-chet-tren-tinh-lo-7-phu-bon-tu-y-hoa/
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… 
Ðồng bào vô tội qua thời gian của cuộc chiến quá sợ cộng sản phi nhân, bạo tàn nên biết đi 

là chết nhưng vẫn cứ chạy theo QLVNCH để xa lánh quỷ dữ Việt Cộng 
…. 
 tàn khốc dã man có một không hai, đó là cuộc thảm sát của cộng sản Bắc Việt nhắm vào dân 

thường trên liên tỉnh lộ 7. Ðó là mồ chôn nhiền chục ngàn xác đồng bào và trẻ thơ vô tội… 
… 
VC pháo kích dồn dập vào Thị Xã Cheo Reo, khiến cho thành phố nhỏ bé của miền núi, như 

đắm chìm trong biển lửa và hổn loạn. 
… 
hàng trăm chốt của giặc, luôn nả đạn pháo vào đoàn người, bất kể quân, dân, người lớn hay 

trẻ con, khi chạy ngang tầm súng. 
Ðâu đâu cũng vang dậy tiếng khóc của đồng bào di tản từ trẻ sơ sinh thiếu sửa cho tới những 

nạn nhân đang quằn quại vì bom đạn 
… 
Tội nghiệp nhất là các đơn vị QLVNCH vừa phải mở đường, chiến đấu và thêm trọng 

trách đùm bọc đồng bào đang cùng với lính trong cơn chiến nạn. 
… 
lịch sử cũng không thể nào bỏ sót công trạng thật là vĩ đại của những người lính Công 

Binh Chiến Ðấu của QLVNCH. Không có họ can đảm đầu đội bom đạn, mệt nhọc hy sinh 

tánh mạng, hiên ngang trầm mình dưới giòng nước lũ sông Ba để hoàn thành cho được 

một cây cầu nổi bằng vỹ sắt nối hai bờ sông, giúp đoàn xe tiếp tục về Tuy Hòa, tránh một 

cuộc thảm sát khi bộ đội Bắc Việt đang trên đường truy đuổi sắp bắt kịp. 
Suốt thời gian này, ai cũng vậy chẳng riêng gì gia đình tôi, đói thì lượm đọt rau và củ sắn dại 

trong rừng để an, còn khát thì uống nước vũng bùn, lợn cợn đầy máu, mỡ của xác người. 
… 
Cũng may trong đoàn di tản, còn có được những Liên Ðoàn BÐQ thiện chiến, Các đơn vị 

Thiết Giáp, Công Binh, những đơn vị Lôi Hổ, Biệt Kích.. chịu hy sinh, nên mới đem được 

hơn 2000 xe đủ loại và mấy chục ngàn người từ các tỉnh Cao nguyên Kon Tum, Pleiku, 

Phú Bổn về được Phú Yên. 
… 
Có hơn mấy chục ngàn đồng bào, đa số là trẻ thơ, đàn bà bị thảm sát, 20.000 chiến sĩ thuộc 

QĐ2, gồm BÐQ, Lử Ðoàn 2 Thiết Kỹ, Liên Ðoàn 6 Công Binh Chiến Ðấu. Pháo Binh, Lực 

lương Thám Sát, Biệt Kích, Lôi Hổ... tán mạng 
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NHỚ NGÀY HỌC “NGU” 
* 

Trích tuyển tập TRI ÂN CHIẾN SĨ VNCH 
* 

Tá, tướng, lính tê: “tê thấp” tập thể 
Nhờ “ơn đồ tể” hành hạ thỏa thê 

Bệnh không thuốc…tể, xuyên tâm liên tề! 
Không phấn khởi cũng giả vờ “hồ hởi”. 

  
Xa vời vợi, Mẹ ơi xin đừng đợi! 

Vợ con ơi! Chiến sĩ bất phùng thời 
Súng buông lơi rã rượi phút “đổi đời” 
Giặc phơi phới dạy đời: -Ngu tập thể! 

 
Ý Nga, 19-5-2016 

 

AI RÁCH BẰNG DÂN! 
* 

Trích tuyển tập TRI ƠN CHIẾN SĨ VNCH 
* 

Chiếc áo trận rách tả tơi, bung mối 
Anh vá, khâu chằng chịt lắm chỉ đời 
Ước mặc hoài cho đến lúc tàn hơi 
Đi chưa tới, bao đệ huynh còn đợi! 

  
Anh cũng đợi: dân nơi nơi đồng khởi 

Cờ vàng bay phất phới như một thời. 
Quê xa vời vang vọng tiếng than ơi 
Thay áo mới làm chi khi dân rách! 

Ý Nga, 21.4.2019 
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CHỐNG CỘNG  ĐẾN CÙNG 
* 

Kính tặng những người lính xuất thân từ trường VÕ BỊ ĐÀ LẠT, QL VNCH 

đang tiếp sức đòi lại tự do, dân chủ cho đồng bào 
* 

Trích tuyển tập TRI ƠN CHIẾN SĨ VNCH 
* 

Chất buồn gửi núi Lâm Viên 
Nhắn sân Võ Bị uất điên của người: 
Thương dân, xót Nước, chưa cười 

Vẫn còn trách nhiệm, cuối đời muốn dâng! 

 
Ý Nga, 21.4.2019 

 
 
 
 

TỘI ÁC VIỆT CỘNG TẠI TỈNH LỘ 7 
* 

Trích tuyển tập TRI ƠN CHIẾN SĨ VNCH 
* 

Tỉnh lộ Bảy nối Pleiku, Phú Bổn [1] 
Thật bạo tàn những tràng đạn giết dân 
Hàng chục ngàn cổ súng quá phi nhân 

Người cộng sản bắn vào dân di tản. 
  

Những trận pháo rót ngày đêm thỏa mãn 
Thật kinh hoàng bao máu đổ thành sông 
Chúng đói chi mà “nuốt sống” lập công 

Dân vô tội chạy với vài manh áo? 
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Một tội ác thật vô tiền khoáng hậu 
Quả thương tâm, thê thảm những đôi chân 

Đường tự do chưa đến với chân trần 
Đã ngã xuống dưới bàn tay Bắc Việt. 

  
Có ai biết ngàn cơn đau thê thiết 

Mẹ mất con gào khóc, trẻ mất cha. 
Tội tình chi những em bé, cụ già 

Phải vỡ óc, toạc da vô tội vạ? 
  

Con đường máu! Tôi hướng về linh địa 
Lời nguyện sầu nghe quặn thắt tim đau 

Ai về lâu, xin hãy đến nguyện cầu 
Xin Thượng Đế giúp oan hồn siêu thoát. 

  
Gieo ác nghiệp, bọn Cộng nô tàn ác 
Mỗi tháng Tư mỗi hò hát ăn mừng 

Trên tận cùng oan khuất ấy chưa ngưng 
Những hí hửng tưởng chừng dân chưa biết? 

 
Ý Nga 5.4.2018 

 
  
*Liên Tỉnh Lộ 7: Pleiku-Phú Bổn-Phú Yên, con đường máu dài 300 cây số, đã là nơi chôn 

vùi hàng ngàn xác đồng bào và trẻ thơ vô tội bởi bàn tay Việt Cộng. 
BÀI ĐỌC THÊM TRÊN CÁC LINKS: 
http://batkhuat.net/tl-ngaytan-cuocchien-02.htm 
http://dalatngayve.blogspot.ca/2014/03/cuoc-hanh-trinh-ve-chon-ieu-linh-tran.html 
http://vietquoc.org/hoi-ky-cuoc-doi-toi-cua-cuu-dai-ta-quan-luc-vnch-hoang-tich-thong-50/ 
https://phamhungcdqp.wordpress.com/2013/09/20/ngo-truc-khanh-nguoi-ve-tu-coi-chet-tren-

tinh-lo-7-phu-bon-tu-y-hoa/ 
https://giotmuathu9.blogspot.ca/2016/11/nguoi-ba-tren-tinh-lo-7-hoang-thi-co-may.html 
  
https://tudo4vn.wordpress.com/2012/04/15/qu%E1%BB%91c-h%E1%BA%ADn-304-

k%E1%BB%83-l%E1%BA%A1i-t%E1%BB%99i-ac-c%E1%BB%A7a-vi%E1%BB%87t-

c%E1%BB%99ng-1975/ 
  

http://batkhuat.net/tl-ngaytan-cuocchien-02.htm
http://dalatngayve.blogspot.ca/2014/03/cuoc-hanh-trinh-ve-chon-ieu-linh-tran.html
http://vietquoc.org/hoi-ky-cuoc-doi-toi-cua-cuu-dai-ta-quan-luc-vnch-hoang-tich-thong-50/
https://phamhungcdqp.wordpress.com/2013/09/20/ngo-truc-khanh-nguoi-ve-tu-coi-chet-tren-tinh-lo-7-phu-bon-tu-y-hoa/
https://phamhungcdqp.wordpress.com/2013/09/20/ngo-truc-khanh-nguoi-ve-tu-coi-chet-tren-tinh-lo-7-phu-bon-tu-y-hoa/
https://giotmuathu9.blogspot.ca/2016/11/nguoi-ba-tren-tinh-lo-7-hoang-thi-co-may.html
https://tudo4vn.wordpress.com/2012/04/15/qu%E1%BB%91c-h%E1%BA%ADn-304-k%E1%BB%83-l%E1%BA%A1i-t%E1%BB%99i-ac-c%E1%BB%A7a-vi%E1%BB%87t-c%E1%BB%99ng-1975/
https://tudo4vn.wordpress.com/2012/04/15/qu%E1%BB%91c-h%E1%BA%ADn-304-k%E1%BB%83-l%E1%BA%A1i-t%E1%BB%99i-ac-c%E1%BB%A7a-vi%E1%BB%87t-c%E1%BB%99ng-1975/
https://tudo4vn.wordpress.com/2012/04/15/qu%E1%BB%91c-h%E1%BA%ADn-304-k%E1%BB%83-l%E1%BA%A1i-t%E1%BB%99i-ac-c%E1%BB%A7a-vi%E1%BB%87t-c%E1%BB%99ng-1975/
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Mời quý Độc Giả Trẻ tại quốc nội hãy cùng tác giả đọc vài trích đoạn thật đau thương dưới 

đây để thấy rõ tội ác của Việt Cộng và những tấm gương hào hùng của QL VNCH dám hy 

sinh vượt qua cái chết để bảo vệ đồng bào 
  
Mời quý Độc Giả Trẻ tại quốc nội hãy cùng tác giả đọc vài trích đoạn thật đau thương dưới 

đây để thấy rõ tội ác của Việt Cộng và những tấm gương hào hùng của QL VNCH dám hy 

sinh vượt qua cái chết để bảo vệ đồng bào 
1- 
http://batkhuat.net/tl-ngaytan-cuocchien-02.htm 
…con lộ kinh hoàng, một dòng sông của xác người và máu. Những cái chết kiệt lực vì đói, 

khát, vì thời tiết ngày nóng, đêm lạnh, của những trận mưa pháo, địch quân ngày đêm rót vào 

đoàn người không ngưng nghỉ. 
Thật thương tâm khi phải mục kích cảnh người dân không có khả năng, di tản bằng xe hơi, xe 

vận tải, hay bất kỳ phương tiện chuyên chở nào có được. Họ thật cơ cực, phải di tản bằng đôi 

chân, và họ chiếm đa số, bao gồm phụ nữ, trẻ em, người lớn tuổi, đi tất tả như chạy, không 

được dù chỉ một giọt nước để làm dịu cơn khát như cháy cổ. 
10 phi tuần phản lực A 37 đánh bom CBU và Napalm yểm trợ… 
…Những phi công anh hùng đã khắc phục, chế ngự mọi hiểm nguy, mọi trở ngại kỹ thuật, 

thời tiết và sự an toàn cho chính bản thân mình; để cứu đồng bào và các chiến hữu anh 

em. Những phi công cảm tử anh hùng của QLVNCH đã bay xuất trận hôm ấy trong tinh 

thần của những hiệp sĩ. Trên vùng trời Phú Yên lúc 17 giờ ngày 24-3-1975, khi những cánh 

đại bàng xuất hiện, “họ” thật sự là những cứu tinh, là những người đã mang theo sự sống 

cho Đoàn người, Đoàn quân phía dưới. Như hàng trăm ngàn đồng bào và các chiến hữu 

khác có mặt hôm đó tại Liên Tỉnh Lộ 7, tôi muốn được bày tỏ sự kính phục đặc biệt và ca 

ngợi những phi công anh hùng này. 
Những điều đã được mô tả chỉ là một giọt nước mắt trong đại dương thống khổ của tất cả 

những ai đã đi trên con lộ này. Hàng vạn người dân vô tội đã bỏ mạng cũng như hằng vạn 

những chiến sĩ đã gục ngã dưới lằn đạn địch quân mà chưa hề có cơ hội để chống trả. 
2- 
https://phamhungcdqp.wordpress.com/2013/09/20/ngo-truc-khanh-nguoi-ve-tu-coi-chet-

tren-tinh-lo-7-phu-bon-tu-y-hoa/ 
NGÔ TRÚC KHÁNH: NGƯỜI VỀ TỪ CÕI CHẾT TRÊN TỈNH LỘ 7 PHÚ BỔN – TUY 

HÒA 
 “… hàng vạn đồng bào chạy loạn bằng đủ thứ phương tiện từ xe gắn máy, xe thồ, xe ngựa, 

xe kéo tới xe ô tô các loại. Cứ thế dân theo lính nối đuôi nhau không làm sao mà đếm nổi số 

lượng kéo dài hằng hằng cây số. 
… 
Ðồng bào vô tội qua thời gian của cuộc chiến quá sợ cộng sản phi nhân, bạo tàn nên biết đi 

là chết nhưng vẫn cứ chạy theo QLVNCH để xa lánh quỷ dữ Việt Cộng 
…. 
 tàn khốc dã man có một không hai, đó là cuộc thảm sát của cộng sản Bắc Việt nhắm vào dân 

thường trên liên tỉnh lộ 7. Ðó là mồ chôn nhiền chục ngàn xác đồng bào và trẻ thơ vô tội… 
… 
VC pháo kích dồn dập vào Thị Xã Cheo Reo, khiến cho thành phố nhỏ bé của miền núi, như 

đắm chìm trong biển lửa và hổn loạn. 
… 
hàng trăm chốt của giặc, luôn nả đạn pháo vào đoàn người, bất kể quân, dân, người lớn hay 

trẻ con, khi chạy ngang tầm súng. 
Ðâu đâu cũng vang dậy tiếng khóc của đồng bào di tản từ trẻ sơ sinh thiếu sửa cho tới những 

nạn nhân đang quằn quại vì bom đạn 

http://batkhuat.net/tl-ngaytan-cuocchien-02.htm
https://phamhungcdqp.wordpress.com/2013/09/20/ngo-truc-khanh-nguoi-ve-tu-coi-chet-tren-tinh-lo-7-phu-bon-tu-y-hoa/
https://phamhungcdqp.wordpress.com/2013/09/20/ngo-truc-khanh-nguoi-ve-tu-coi-chet-tren-tinh-lo-7-phu-bon-tu-y-hoa/
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… 
Tội nghiệp nhất là các đơn vị QLVNCH vừa phải mở đường, chiến đấu và thêm trọng 

trách đùm bọc đồng bào đang cùng với lính trong cơn chiến nạn. 
… 
lịch sử cũng không thể nào bỏ sót công trạng thật là vĩ đại của những người lính Công 

Binh Chiến Ðấu của QLVNCH. Không có họ can đảm đầu đội bom đạn, mệt nhọc hy sinh 

tánh mạng, hiên ngang trầm mình dưới giòng nước lũ sông Ba để hoàn thành cho được 

một cây cầu nổi bằng vỹ sắt nối hai bờ sông, giúp đoàn xe tiếp tục về Tuy Hòa, tránh một 

cuộc thảm sát khi bộ đội Bắc Việt đang trên đường truy đuổi sắp bắt kịp. 
Suốt thời gian này, ai cũng vậy chẳng riêng gì gia đình tôi, đói thì lượm đọt rau và củ sắn dại 

trong rừng để an, còn khát thì uống nước vũng bùn, lợn cợn đầy máu, mỡ của xác người. 
… 
Cũng may trong đoàn di tản, còn có được những Liên Ðoàn BÐQ thiện chiến, Các đơn vị 

Thiết Giáp, Công Binh, những đơn vị Lôi Hổ, Biệt Kích.. chịu hy sinh, nên mới đem được 

hơn 2000 xe đủ loại và mấy chục ngàn người từ các tỉnh Cao nguyên Kon Tum, Pleiku, 

Phú Bổn về được Phú Yên. 
… 
Có hơn mấy chục ngàn đồng bào, đa số là trẻ thơ, đàn bà bị thảm sát, 20.000 chiến sĩ thuộc 

QĐ2, gồm BÐQ, Lử Ðoàn 2 Thiết Kỹ, Liên Ðoàn 6 Công Binh Chiến Ðấu. Pháo Binh, Lực 

lương Thám Sát, Biệt Kích, Lôi Hổ... tán mạng 
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Nhạc PHIÊU BỒNG: Đừng Nghe Những Gì CS Nói 

Trình bày: NGUYỄN VĂN THÀNH 

http://www.danchuca.org/22Kbps/DungNgheNhungGiCSNoi.

mp3 

 

 

 

 

 

HỘI NGHỊ? 
* 

Trích tuyển tập: BIẾM THI 
* 

Có những bài học, học hoài không thuộc 

Có những kinh nghiệm, càng nghiệm càng kinh! 

* 

Bài học cộng sản cả nước thuộc làu: 

Quan nào cũng chỉ chăm chú làm giàu, 

Đảng đoàn chứa toàn hàng thần lơ láo, 

Đánh dân cửa trước, rước giặc sân sau. 

* 

Chủ nghĩa thừa thãi càng thãi càng thừa! 

Thứ không cần chữa, có thuốc đừng chữa! 

Toàn “lừa” sao lọc, bầu bán lọc lừa? 

Chế độ độc tài chỉ giỏi tài… độc! 

  

Ý Nga, 13.1.2016 

 

 

 

 

 

http://www.danchuca.org/22Kbps/DungNgheNhungGiCSNoi.mp3
http://www.danchuca.org/22Kbps/DungNgheNhungGiCSNoi.mp3
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HƠN 40 NĂM “TỰ DO” 
* 

Trích tuyển tập THƯƠNG CA 
* 

Người ta tang chế ba năm 

Dân tôi tang chế Bảy Lăm đến giờ 

Người khôn phải học giả khờ 

Tự do tín ngưỡng? Giả vờ điếc, câm! 

  

Tự do ngôn luận? Thì thầm! 

Loa phường, quận, xã ầm ầm “chiến công”. 

Ngày xưa Việt Cộng nằm vùng, 

Bây giờ Tàu Cộng khắp cùng nhiễu nhương. 

  

Người ta danh tiếng muôn phương 

Dân tôi chỉ bị khinh thường, mỉa mai 

Thanh niên phản kháng giặc ngoài 

Thù trong vội vã giương oai “nhân quyền”. 

  

“Tự do bầu cử” đảng viên 

Những tên đảng chọn: không điên cũng khùng! 

Đảng riêng hưởng, dân làm chung 

Anh hùng nhốt hết, tôi trung cũng tù! 

  

Tự do đi lại giặc thù 

Dân đi? Lo lót Hồng Dù*: lao nô! 

Phong bì càng dày tờ đô 

càng đi không “lại”*: đảng vồ vập ngay! 

  

Tự do nuốt đắng, ngậm cay 

Đảng “ta” hạnh phúc, ngủ ngày sướng thêm. 

Bít, bưng độc lập màn đêm 

Thương bao nhiêu Khúc Ruột Mềm* trống trơn! 

  

Ý Nga, 13.4.2016 

 
*Khúc Ruột Mềm: nhại 4 chữ “Khúc Ruột Ngàn Dặm” của VC 
*Hồng Dù: nhại 2 chữ “ô dù” của VC, ám chỉ chính sách hối lộ và tham nhũng của đảng CSVN 
*Không “lại”: đưa dân làm nô lệ xứ người, đảng chủ trương “Sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi” 
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SAO KHÔNG Ở YÊN 

NGOÀI BẮC? 
* 

Trích tuyển tập DẸP CHO RỒI! 
* 

Giành dân, lấn đất ngày xưa 
Giành xong, Cộng cũng chẳng ưa đồng bào 

Đất ta nào phải đất Tàu 
Đem dâng cho giặc? Lấn vào làm chi? 

  
Ý Nga, 13.1.2016 

 
 

CHỚ HÈN! 
* 

Trích tuyển tập THƠ YẾT HẬU 
* 

Cộng Đồng Tỵ Nạn bất khả xâm phạm 
Nếu Bạn đầu hàng Việt gian tiến lên, 
Khi bạn cứng rắn ai dám đụng đến 

Đừng để Việt Cộng xóa sổ, thay tên! 
Bền chí! 

 
Ý Nga, 19.4.2019 
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BÍ QUÀ 
* 

Trích tuyển tập BIẾM THI 
* 

“Qúy bà” đanh đá, bí quà 
Tặng nhau mảnh vá chuyện nhà người ta 

Nghe thôi đã mệt mỏi kìa 
Sức đâu ra rả sa đà dèm pha? 

  
Các “ông” “công” ác, ngà ngà 

Điêu ngoa chẳng kém, la cà chẳng thua! 
Mắt hoa, đầu váng, bất hòa 

Hôi cơm, tanh cá, “đại ca” khề khà 
  

Tiểu thù: bão táp phong ba… 
Đại thù, đại sự? Ai mà nhớ ra! 

Màng gì Đất Mẹ, Quê Cha? 
Ăn chơi thong thả, “đại ca ca”: mềm! 

  
Trông nhờ quý Chị, Anh, Em 

Âm thầm mài kiếm, ngày đêm lửa chuyền 
Vì dân, gian khổ mọi miền 

Đuốc Thiêng, Gươm Bén thề nguyền chung vai. 

 
Ý Nga, 19.4.2019 
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CÁN BỘ ĂN 
* 

Trích tuyển tập THƠ YẾT HẬU 

* 
Em lao nô mấy chục năm nuôi đảng 
Tiền gửi về chúng trừ bảy, chừa ba: 
Phường điêu toa, xã biến hóa rầy rà 

Quận, Thành Phố… lắm “phong bì” phải trả! 
Vạ! 

 
Ý Nga, 19.4.2019 
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VINH DANH NGƯỜI LÍNH 

ĐỊA PHƯƠNG QUÂN và  

NGHĨA QUÂN VNCH 

* 

Trích tuyển tập TRI ƠN NGƯỜI LÍNH VNCH 
* 

Những chiếc áo trơn, bạc màu, bình dị 

Giữ vững vị trí, chịu nhiều thương vong, 

Phát triển tự trị, đột kích thành công 

Thành phố, tỉnh lỵ… gia tăng thành tích. 

  

Tối phục kích, ngày giữ đồn, diệt địch 

Chí sắt son xung trận, giặc kinh hồn 

Đánh dập dồn từ thành thị, nông thôn 

Đạn thiếu thốn vẫn dư đòn chí tử. 

  

Thế phòng thủ luôn tuyến đầu danh dự 

Giáp mặt quân thù vùng đông dân cư, 

Hải đảo, sông ngòi, hẻo lánh, hoang vu 

Nhiệm vụ nặng nề mũi nhọn xung kích. 

  

Thành tích vẻ vang: Chiêu Hồi quốc sách 

Khi cần ẩn núp, lúc giỏi ngụy trang 

Nhiệm vụ tình báo chiến dịch Phượng Hoàng: 

Triệt tiêu hạ tầng cơ sở của giặc. 

  

Phản ứng chính xác, thi hành nghiêm ngặt 

Canh gác cẩn mật, lấy tin gọn, nhanh 

Trật tự trị an thôn, ấp… an lành 

Cung cấp tin tức, đánh giặc hữu hiệu. 
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Bám rễ giữ đất thật nhiều khôn khéo 

Tiêu diệt Việt Cộng, tiếp ứng chiến trường 

Sở trường du kích lực lượng địa phương 

Gần dân, gần quê: rất giỏi thám báo. 

  

Chiến đấu trường kỳ, đóng góp xương máu 

Ngày đêm giáp mặt những tên nằm vùng 

Phát hiện hố hầm bí mật, giở tung 

Tịch thu vũ khí, cắt đường thâm nhập. 

  

Tóm gọn Cộng quân lén vào xã, ấp 

Bất chấp đạn mìn, bảo vệ biên cương 

Núi cao, sông thấp gìn giữ cầu đường 

Hy sinh can trường: Long Thành, Hậu Nghĩa…(1) 

  

Việt Cộng đến đâu: nhà nhà chặt cửa 

Các anh gan dạ đánh xáp lá cà 

Đĩa đeo hút máu, gió buốt cắt da… 

Phòng thủ trận địa, chu toàn bổn phận. 

  

Tri ân Anh, Chị: ân cùng, nghĩa tận 

Đi đầu, dù thiếu vũ khí tối tân 

Hành quân, di chuyển chỉ bằng đôi chân 

Giặc không gần nhà cũng gần quê quán. 

  

Ngày đêm quân thù pháo kích bạt mạng 

Thường dân vô tội đã phải chết oan: 

Cờ đỏ thêm màu hả hê, hân hoan 

Nông thôn, ngoại thành: đạn bom ngun ngút. 

  

Núi rừng xa xôi tiền đồn heo hút, 

Chịu đựng giá buốt, chiến đấu lẻ loi 
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Súng ống thiếu hụt, cấp bậc nhỏ nhoi 

Vậy mà ngoạn mục thư hùng quyết tử. 

  

Đánh kiểu nhà nghèo, gian khổ cầm cự 

Kỷ thuật chiến đấu căn bản Bộ Binh 

Vậy mà tự quyết, giữ ấp Tân Sinh, 

Vậy mà bộ đội thua tài dũng cảm, 

  

Vợ con lính cũng góp gương can đảm: 

Bờ Đập (Đất Đỏ), Giồng Trôm (Kiến Hòa) (2) 

Súng đạn Nga, Hoa thua áo bà ba: 

Bằng quả lựu đạn cuối cùng có được 

Một Nguyễn thị Thàng chết theo vận Nước (3) 

Không hề bạc nhược, bên cạnh xác chồng 

Ôm những đứa con, Chị chọn nổ tung 

Một sáng Tháng Tư, ba mươi oan nghiệt! 

  

Thương Anh, kính Chị lửa bùng khí tiết 

Dòng thơ tha thiết tưởng niệm, vinh danh 

Anh thư, hào kiệt: nạn nhân chiến tranh 

Vì dân Nam Việt dành tròn tâm huyết. 

  

Có đâu như loài dã man Bắc Việt 

Ngón nghề chuyên biệt: bán Nước, hại dân 

“Hữu nghị Hoa-Việt” đồng… chí bất nhân 

Những… Đống Chì Đần làm nên tội ác! 

  

Ý Nga, 12.4.2016 
  

1, 2, 3 >> theo LONG ĐIỀN, trong bài “Địa Phương Quân và Nghĩa Quân QLVNCH”: 
https://sites.google.com/site/namkyluctinhorg/tac-gia-tac-pham/i-j-k-l-m/long-dhien/dhia-phuong-quan-nghia-

quan-cua-qlvnch 
  
1 
-Trong trận chiến sau cùng tại Chi Khu Long Thành ngày 24 tháng 4 năm 1975, tôi đã mục kích những người 

lính Nghĩa Quân Long Thành, bắn cháy 4, 5 chiếc T-54 qua những màn xáp lá cà còn hay hơn phim ảnh Mỹ!!! 

Ai có dịp đi ngang quốc lộ 15 đoạn quận lỵ Long Thành sau ngày 30 tháng 4, 1975 chắc đã thấy 5, 7 xác T-54 

của VC cháy còng queo trước quận lỵ Long Thành, đó là chiến công của Nghĩa Quân Long Thành đánh tăng T-

https://sites.google.com/site/namkyluctinhorg/tac-gia-tac-pham/i-j-k-l-m/long-dhien/dhia-phuong-quan-nghia-quan-cua-qlvnch
https://sites.google.com/site/namkyluctinhorg/tac-gia-tac-pham/i-j-k-l-m/long-dhien/dhia-phuong-quan-nghia-quan-cua-qlvnch
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54 bằng M.72 và M.79 chống tăng rất giỏi. Trung Tá Sáu, quận trưởng kiêm chi khu trưởng, đã đánh một trận 

khiến cho Cộng Quân nhớ đời. 
  
-NQ đồn trú trên Quốc lộ 15 gần quận lỵ Long Thành, hết ngày 2 tháng 5, trung đội NQ này vẫn kiên trì chống 

CS tới viên đạn cuối cùng, vừa bắn nhau vừa kéo chuông nhà thờ kêu gọi quyết tử!!! 
  
2 
- Khoảng năm 1967, VC bao vây Chi Khu Ðất Ðỏ ngay giữa ban ngày, vòng vây chưa thắt lại gần, chúng đã 

xâm nhập vào 2 xã Phước Thạnh và Phước Hòa Long cách BCH Chi Khu độ 2 cây số đường chim bay. Chúng 

bắn cầm chừng nhưng lực lượng thâm nhập vô Quận lỵ rất đông, có lẽ để chờ đánh lực lượng tiếp viện của tỉnh. 

Quân số chúng độ khoản trung đoàn. Những toán quân tuần tiễu của ta đụng độ lẻ tẻ với địch nhưng phải rút về 

chi khu vì quân số địch quá đông. 
Ðược tin tình báo của dân và vợ lính cho biết VC đang đóng quân nhiều nơi, trong đó có 1 chỗ đặt Bộ Chỉ Huy 

gần nhà dân, muốn phối kiểm tin tức để có thể sử dụng pháo binh đánh chính xác địa điểm vì sợ lầm nhà dân, 

ông chi khu trưởng đích thân tập hợp Trung Ðội NQ Thám Báo Chi Khu để tìm 1 người tình nguyện đi ra ngoài, 

vào tận nơi để xem xét tình hình. Cuộc đi này muôn vàn nguy hiểm vì vậy ông chi khu trưởng cần 1 người tình 

nguyện. Trong vòng 5 phút giải thích lý do, có đến 3 anh NQ tình nguyện! Anh chàng được chọn vì anh viện cớ 

có vợ chưa có con, có gì thì nhờ 2 bạn kia lo giùm vợ con. 
Anh giả trang người đi cày vác cuốc, mặc áo bà ba, lận lựu đạn trong người. Lấy cớ đang cày bừa, nghe nổ 

súng nên chạy về nhà. Anh qua mặt du kích gác dễ dàng, xăm xăm đi vào vùng địch kiểm soát, đi về hướng BCH 

Trung đoàn địch với cây cuốc trên vai! Qua mấy xóm nhà dân, gần đến BCH thì địch khả nghi, hô đứng lại, anh 

vụt chạy thẳng vô căn nhà VC đóng BCH nên chúng chưa dám nổ súng sợ trúng cấp chỉ huy. Anh xông tới gần, 

ném 2 quả lựu đạn rồi chạy ra ngoài sau khi nổ xong, tiêu diệt trọn ổ BCH Việt Cộng. Sau đó anh chạy thoát 

được ra ngoài vì chúng hoảng loạn, mãi gần 4 giờ đồng hồ sau anh mới về đến được Chi Khu, hoàn thành 

nhiệm vụ tình báo!!! Nhờ tin tức chính xác, Chi Khu sau đó đã bắn pháo binh vào đúng tọa độ anh NQ này cho, 

đồng thời lợi dụng lúc địch đang bối rối vì BCH bị thiệt hại nặng, Chi Khu đã nhanh chóng điều động lực lượng 

ÐPQ phối hợp NQ giải tỏa vòng vây. Ðịch bỏ chạy, rút hết vì đã lộ kế hoạch. 
Ðồn Bờ Ðập thuộc xã Hội Mỹ, quận Ðất Ðỏ, do 1 trung đội thuộc Ðại Ðội 612 ÐPQ đảm trách, tối đi phục 

kích 2 tiểu đội, còn 1 tiểu đội ở nhà giữ đồn. Vợ lính cũng cắt gác 1 vọng vì thiếu quân số. Ðêm đó (khoảng năm 

1967) VC sử dụng 1 tiểu đoàn chính quy, có súng phun lửa, DKZ, B40 cộng thêm dân công ước độ vài trăm 

người tấn công biển người với cái đồn nhỏ chỉ độ 10 người lính với 15 bà vợ lính, 2 tiểu đội đi phục kích bên 

ngoài cũng không về tiếp ứng được. Các bà vợ lính đã chiến đấu dũng cảm, con nít thì tiếp tế đạn, lựu đạn, họ 

đã cầm cự đến sáng Chi Khu mới đưa quân đến tiếp ứng kịp thời, sau đó thu gom xác VC chết chung quanh đồn 

gần 60 tên, mượn xe pulldozer ủi 1 cái hố chôn chung mấy tên “sinh Bắc tử Nam” này chung 1 hố có cấm bảng 

lớn ghi rõ ràng: “Mồ chôn Cộng Phỉ.” 
Không hiểu sau 75, VC có đào đi cải táng không thì không rõ. Phần này chắc chúng không dám ghi vào quân sử 

vì tủi hổ quá 10 đánh 1, mà một lại thắng! Mấy bà vợ lính sau đó có được tỉnh tặng bằng khen, có truyền hình 

từ Sài Gòn đến quay phim làm lại trận giả, quay lại trận đánh để đời này, không rỏ chiếu được mấy lần! 
  
3 
“ĐỐT CHÁY THÂN NÊN NGỌN LỬA”>> bài của PHAN NHẬT NAM: 
Ở vùng 4 Chiến Thuật chẳng những chồng đánh giặc mà vợ con trong đồn cũng đánh luôn. Chị Nguyễn thị 

Thàng, vợ của Nghĩa Quân Trưởng Đồn Giồng Trôm, Kiến Hòa đã cùng những đứa con, bên cạnh xác chồng, 

nổ tung trái lựu đạn cuối cùng tại giờ phút đau thương oan nghiệt của sáng 30.4.1975… 
  
LINKS CÁC BÀI ĐÃ ĐỌC 
1 
WIKIPEDIA 
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%8Ba_ph%C6%B0%C6%A1ng_qu%C3%A2n_v%C3%A0_n

gh%C4%A9a_qu%C3%A2n 
  
2 
NAM KỲ LỤC TỈNH 
https://sites.google.com/site/namkyluctinhorg/tac-gia-tac-pham/i-j-k-l-m/long-dhien/dhia-phuong-quan-nghia-

quan-cua-qlvnch 
  
3 
CHIẾN HỮU OREGON 
http://www.chienhuuoregon.com/quochan2015/?p=226 
  

https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%8Ba_ph%C6%B0%C6%A1ng_qu%C3%A2n_v%C3%A0_ngh%C4%A9a_qu%C3%A2n
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%8Ba_ph%C6%B0%C6%A1ng_qu%C3%A2n_v%C3%A0_ngh%C4%A9a_qu%C3%A2n
https://sites.google.com/site/namkyluctinhorg/tac-gia-tac-pham/i-j-k-l-m/long-dhien/dhia-phuong-quan-nghia-quan-cua-qlvnch
https://sites.google.com/site/namkyluctinhorg/tac-gia-tac-pham/i-j-k-l-m/long-dhien/dhia-phuong-quan-nghia-quan-cua-qlvnch
http://www.chienhuuoregon.com/quochan2015/?p=226
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4 
OVV- ONG VÒ VẼ 
https://ongvove.wordpress.com/2009/04/23/ng%C6%B0%E1%BB%9Di-linh-d%E1%BB%8Ba-

ph%C6%B0%C6%A1ng-quan-va-nghia-quan-trong-nh%E1%BB%AFng-ngay-h%E1%BA%A5p-

h%E1%BB%91i-thang-4-75-t%E1%BA%A1i-binh-thu%E1%BA%ADn/ 
  
5 
LÊ PHI Ô 
http://lephio.blogspot.ca/2014/11/ia-phuong-quan.html 
  
6 
HEROES OF SOUTH VIETNAM 
MEMORIAL FOUNDATION 
http://www.hsvnmf.org/index.php/qlvnch/129-dia-phuong-quan-qlvnch.html 

 
 
 

    

 

 

https://ongvove.wordpress.com/2009/04/23/ng%C6%B0%E1%BB%9Di-linh-d%E1%BB%8Ba-ph%C6%B0%C6%A1ng-quan-va-nghia-quan-trong-nh%E1%BB%AFng-ngay-h%E1%BA%A5p-h%E1%BB%91i-thang-4-75-t%E1%BA%A1i-binh-thu%E1%BA%ADn/
https://ongvove.wordpress.com/2009/04/23/ng%C6%B0%E1%BB%9Di-linh-d%E1%BB%8Ba-ph%C6%B0%C6%A1ng-quan-va-nghia-quan-trong-nh%E1%BB%AFng-ngay-h%E1%BA%A5p-h%E1%BB%91i-thang-4-75-t%E1%BA%A1i-binh-thu%E1%BA%ADn/
https://ongvove.wordpress.com/2009/04/23/ng%C6%B0%E1%BB%9Di-linh-d%E1%BB%8Ba-ph%C6%B0%C6%A1ng-quan-va-nghia-quan-trong-nh%E1%BB%AFng-ngay-h%E1%BA%A5p-h%E1%BB%91i-thang-4-75-t%E1%BA%A1i-binh-thu%E1%BA%ADn/
http://lephio.blogspot.ca/2014/11/ia-phuong-quan.html
http://www.hsvnmf.org/index.php/qlvnch/129-dia-phuong-quan-qlvnch.html
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NỘI GIAN  

NUÔI NGOẠI XÂM 

* 
Trích tuyển tập THƯƠNG CA 

* 

Người dân “đút cơm” mãi 

Mới được Phường chép, ghi 

Cám bộ chỉ lộ ý 

Khi Quận nhận "phong bì". 

  

Dân đưa lên báo mãi? 

Chẳng có tác dụng gì, 

Mười “thằng” thì hết chín, 

Không nhậu cũng ngủ khì. 

  

Cứ “án treo” mà theo 

Lại “bỏ qua đi Tám!” 

Mai mốt hết “ì xèo”: 

Khiển trách rồi cảnh cáo. 

  

Xe đảng bóng cửa trước, 

Tiền đảng đầy sân sau, 

Trong nhà xà cừ cẩn, 

Ngoài cửa vàng bóng au. 

  

Phù phép Người Cấp… Phép 

Tài cướp bóc, vơ càng 

Đảng chắc nịch, mỡ màng 

Bụng dân đói, dẹp lép. 
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Đảng nhạy bén khi gầm, 

Giỏi “điều nghiên” lúc nghiến, 

Nội gian nuôi ngoại xâm, 

Tạm thời rồi vĩnh viễn! 

  

Ý Nga, 8.4.2016 

 
 
 

 

 

 
 



- 105 - 
 

 

KINH TẾ THỊ TRƯỜNG: 

SƯU TẦM... BẬY! 
* 

Trích tuyển tập THƯƠNG CA 
* 

Kinh tế đổi dạng kia, 
Thị trường thay dạng nọ, 
Đỏ quanh đây chầu rìa, 
Hán hồng hồng quỳ đó! 

  
Bán gái trinh, trai tân 
Đảng no cơm, ấm áo, 
Ăn bất kể quân thần 

Còn hằn học, quát tháo? 
  

Đảng chuyên nghề sưu tầm 
Tổ sư sưu… tầm bậy 
Gom góp bằng dã tâm 

Kho thối hoăng không đậy! 
  

Ăn chơi, sưu… tầm bạ 
Bốc mùi khắp đó đây 

Tai tiếng toàn nhục nhã 
Thối từ Đông sang Tây. 

  
Gieo bẩn đầy Âu, Á. 

Hổ danh chung Việt Nam 
Dân chửi bới, thóa mạ: 

  
Đảng ăn cắp, không làm, 

Hết “Cải tiến”? Cải… lùi! 
  

Ý Nga, 6.4.2016 
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DÂN CHỦ CA phổ nhạc: thơ HẢI TRIỀU: Nửa Đời Sông Núi 

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

 
 
 
 
 

 
 

http://www.danchuca.org/22Kbps/NuaDoiSongNui.mp3
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VĂN NGHỆ ĐẤU TRANH 
* 

Trích tuyển tập THƯƠNG CA 
* 

Từng hồi trống, nhịp vang lừng 
Từng trang sử nhắc sáng trưng hội trường 

Em tân, chị cựu đôi đường 
Một phương cùng hướng: gửi thương, lệ ròng. 

Vàng cờ chính nghĩa mênh mông 
Nhắc đau của núi, biển, sông… không ngừng. 

  
Anh khen: -Văn nghệ cay gừng! 

Con tim rung động trước rừng tài hoa! 
Đem chân chính đánh ngụy tà 

Tấm lòng thương Nước, xót Nhà thiết tha 
Cộng Hòa đẹp đẽ hôm qua, 

Hôm nay cộng sản xấu xa, bạo tàn! 
  

Bốn mươi năm, Cộng: dã man, 
Lấp đầy hèn nhát, xóa tan hào hùng 

Nhục này quốc thể, nhục chung 
Nhục này chẳng thể ngượng ngùng riêng ai! 

  
Bao nhiêu tuổi trẻ nhân tài 

Giữ gương sáng mãi, hẹn mai trở về 
Chung tay xây dựng lại Quê 

Ngược xoay thời thế, vẹn thề tổ tiên. 
  

Ý Nga, 7.4.2016 
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AI CẶN BÃ? 
* 

Trích tuyển tập DẸP CHO RỒI 
* 

Người tỵ nạn gian nan không than vãn 
Mang hàm oan từ Quốc Hận nguy nàn 

Vượt bạo tàn lánh cộng sản dã man 
Dù lận đận vẫn thành công mỹ mãn.* 

  
Đâu như đảng, luôn khoe khoang bệnh hoạn: 

Toàn “vinh quang, cách mạng”, đỏ “thiên đàng” 
Gom tiền vàng tẩu tán, Nhà tan hoang 

Chơi trác táng, rước ngoại bang, bán Nước! 

 
Ý Nga, 17.4.2019 

 
*VC vẫn mỉa mai những kẻ núp bóng tỵ nạn, không chịu làm ăn gì cả, chỉ biết 

sống bám vào trợ cấp xã hội (tỷ lệ dưới 1%) 
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NHỮNG KẺ ĐÂM SAU LƯNG 

 
* 

Trích tuyển tập TRI ƠN CHIẾN SĨ VNCH 
* 

Nhìn mi còn thấy đỏ trời 
Máu bao huynh đệ vì đời dấn thân 

Vì mi vớ vẩn vô thần 
Mới ra thảm cảnh giặc tràn Nhà ra! 

  
Nằm vùng “nuôi cáo trong Nhà” 

Hại người chân chính, ngụy tà ngợi ca 
Ai mời mà đến đẩy đưa, 

Dây dưa “chính khách”? Mi lừa được ai? 

 
Ý Nga, 17.4.2019 
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DÂN CHỦ CA phổ thơ THẾ HUY 

NHẮN NGƯỜI TUỔI TRẺ 

http://www.danchuca.org/22Kbps/NhanNguoiTuoiTre.mp
3 

 
 
 
 
 

ÁM ẢNH 

  

Những hàng phượng đỏ dễ thương 

Kể từ “năm đỏ” đã nhường niềm đau 

Đi đâu cũng thấy đỏ au 

Bây giờ càng đỏ sắc Tàu xâm lăng. 

  

Ý Nga, 9.1.2016 

 
 
 

 
 

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


- 112 - 
 

 
 
 



- 113 - 
 

 
 
 

TRÁI NGON 

ĐẢNG BÁN SANG TÀU 

  
Căng tròn trĩu quả mọng xinh 

Giặc cho thương lái rập rình thu gom 
Trái Nam chạy Bắc phom phom 

Dân ăn chất độc vô hòm. Tại sao? 
  

Ý Nga, 13.1.2016 
 
 

CHÚT BÌNH THƯỜNG 
* 

Trích tuyển tập CÙNG KHÓC NHÀ TAN 
* 

Mồng tơi, bù ngót nấu canh 
Không tôm, chẳng thịt, tỏi hành phi thơm 

Nêm vào mắm ruốc, mắm tôm 
Nồi canh xanh ngát, đứa chồm, đứa chan 

Các em xúm xít hỏi han 
Mẹ làm sao gửi? Đứa bàn, đứa lo! 

* 
Mẹ mua tôm, khuyết nhỏ to 

Ngày ngày cặm cụi làm cho rõ quà? 
Gửi qua con cái phương xa 

Với lời chú thích đọc mà thấy thương: 
  

-Con ơi! Chất độc đầy đường 
Chỉ dư “một chút bình thường” gửi con! 

 
Ý Nga, 18.4.2019 
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CHỚ LÙI! 
* 

Trích tuyển tập THƠ YẾT HẬU 
* 

Căng thẳng với nỗi chết 
Người sống làm sao yên? 

Nếu không có biến chuyển 
Dẹp độc đảng độc quyền! 

Phải tiến! 

 
Ý Nga, 18.4.2019 

 
 
 
 

CỘNG PHỈ THẮNG HAY THUA? 
* 

Trích tuyển tập DẸP CHO RỒI 
* 

Hàng rào bảo vệ suy yếu 
“Quân Đội Nhân Dân” làm gì? 

Khom lưng bẩm thưa lí nhí 
Hay ăn chơi chốn biên thùy? 

  
Đảng trị: ngồi lỳ đồng chí 
Ai người trả nợ nam nhi, 
Có ai huệ nhãn, huệ trí, 

Ai người đường bệ oai nghi? 
  

Giặc Hán giở trò thống trị 
“Bộ Đội Biên Phòng” thiếu , dư? 

Bận rộn giết gà, dọa khỉ 
Ăn mừng “Chiến Thắng” Tháng Tư? 

 
Ý Nga, 18.4.2019 

 



- 115 - 
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VÔ DỤNG! 
Trích tuyển tập EM HỌC SỬ 

 Ngày xưa Ba chở đến trường 
Phan Sào Nam, học cho tường đời hơn 

Mỗi ngày được học nghĩa nhơn 
Ba kèm toán, sử, biết ơn anh hùng. 

  
Ngày nay vận Nước đường cùng 

Con chưa hữu dụng, não nùng tâm can! 
Ý Nga, 16.4.2019 

 

NGỰ SỬ “VĂNG” HỌC? 

* 

Trích tuyển tập BIẾM THI 
* 

     Ngự ở chốn nào chấm điểm nhau? 

Sử thi mấy cuốn đã thông làu? 

            Văn chương mấy điểm mà kiêu ngạo? 

               Học “đỏ, hồng” siêng, biết mấy “màu”? 

  

Ý Nga, 11-12-2015 
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ĐẠI THÀNH CÔNG: THẤT BẠI! 

* 

Cảm tác nhân đọc bài: 

“70 Năm Nhìn Lại: Di Sản Đảng CSVN Để Lại Cho Đất Nước VN 

của Nguyễn Quốc Đống, Cựu SVSQ K.13/TVBQGVN-5 tháng 12, 2015 

* 

Làm sao băng hoại đảng “ta”? 
Một phần mật ước sắp là sáu sao: 

 

Một sao bắt học tiếng Tàu, 
Một sao bỏ sử, thông làu “Bác”, Mao; 

Một sao "khổng… tử*" nhao nhao, 
Ba sao ba xạo: nhập vào Hán mau! 

 
Sao nào cũng máu sắp trào 

Cũng xương thành núi sắp cao lên dần! 
Bại hăng! Băng hoại! Ai cần! 

Đảng “ta”: tảng đá ngu đần tiến lên! 

Ý Nga, 12-12-2015./. 
                

*VC nói: “Thành công! Thành công! Đại thành công!” 

  *Theo NGUYỄN QUỐC ĐỐNG:   

-“Mật ước Thành Đô được ký kết giữa 2 đảng CS vào ngày 3 và 4 tháng 9, 1990; theo đó, Việt Nam sẽ trở thành một tỉnh tự trị của Tàu 

trong thời hạn 60 năm, chia làm 3 đợt, năm 2020 là năm đầu tiên thi hành 1 phần mật ước này.”  

-Về giáo dục: CSVN hỗ trợ chính sách đồng hóa của Tàu: bắt học sinh Việt Nam học tiếng Tàu từ tiểu học, gần đây còn dự định bỏ môn 

Lịch sử Việt, lập môn học mới là Công dân và Tổ quốc!! 

-Về văn hóa: CSVN tiêu diệt dần văn hóa dân tộc, tạo điều kiện cho văn hóa Tàu phát triển: phim ảnh Tàu tràn lan, lập Hội Khổng Tử, mở 

đầu Lễ Hội Ngàn Năm Thăng Long tại thủ đô Hà Nội vào ngày 1-10-2010 (đúng ngày Quốc Khánh của Tàu), cho các em học sinh cầm cờ 6 

sao đi đón Phó chủ tịch Tập Cận Bình vào tháng 12, 2012…” 

*khổng tử: cố ý không viết hoa, xin hiểu theo nghĩa biếm: không chết 
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THỐI NÁT? 

Truyện ngắn Ý Nga 

* 

Cảm tác nhân bàn chuyện chính trị với anh chị Long về thành phần Việt gian tại hải ngoại 

Trích tuyển tập DẸP CHO RỒI! 

Mi nói với ta: -Nền Đệ Nhất Cộng Hòa thối nát! 

Ta ngồi yên, lắng nghe để học hỏi xem “thối nát” gì? 

Không dẫn chứng, mi lại nói tiếp: -Nền Đệ Nhị Cộng Hòa cũng thối nát! 

Ta vẫn lắng nghe và chờ đợi. 

Mi tiếp tục sùi bọt mép: -Đảng CSVN vậy mà có công thống nhất đất nước… 

Thế rồi mi thao thao bất tuyệt ca tụng những “thành quả mà đảng đạt được” 

Ta phải ngắt lời ngay, rằng:  

- Hậu quả chứ thành quả gì? Tiếc rằng thân mi chưa “nát” mà lời đã “thối” 

hoăng! Học trò dốt cỡ nào thì chỉ 20 năm là xong đại học. Đảng dạy mi 40 năm 

rồi mà mi còn chưa học được 2 chữ THỐI NÁT của đảng sao?  

Đi ra!  

Nhà này chưa ai bị thối tai, đây cũng không phải là nơi để mi xả rác, khạc nhổ. 

Đảng thơm thế sao mi không sống với chúng mà ra ngoài này hưởng tự do?Mi 

tìm đến những người Quốc Gia để… kể thối nhằm mục đích gì? Tại sao mi ra 

đi? Có phải đảng cho mi đi theo chỉ thị nằm vùng?  

Hãy tìm “vùng” nào đang “nát” và đã “thối” mà … nằm! Ở đây không có chỗ 

cho mi đặt chân (mơ chi mà được… nằm) 

Cút! Không lo mà… chạy thì sẽ có một người chết vì thối. 

 Ý Nga, 29.3.2016 
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MẤT NƯỚC VÌ VIỆT GIAN 

Trích tuyển tập DẸP CHO RỒI! 

 

Tiền dư rủng rỉnh, rộn ràng 
Ngân hàng khóa kín bạc vàng ngàn “cây” 

Luồn tay đem rửa đó đây 
Bạc dơ hóa sạch: đông, tây giữ giùm. 

 

 “Dù” to: tham nhũng lùm xùm 

Gọn gàng có đảng xúm chùm chở, che 

Dân oan khóc? Mặc dân nghe! 

Đảng đâu lê lếch đầu hè bận tâm. 

  

Nhà cao, góc phố cách âm 

Ăn chơi, nhậu nhẹt nhồm nhoàm hưởng riêng, 

Chơi miền Tây, nhậu Cao Nguyên 

Ăn: Nam, Trung, Bắc; mỗi miền mỗi siêu. 

 Chuyện chung? Đã có “Việt kiều”: 

Từ bi, từ thiện… đủ điều nuôi dân. 

Quanh năm bốc, hốt xa gần 

Bên trong làm mọi bán thân nuôi tà, 

Bên ngoài chu cấp tối đa 

Tà tà đảng rước vào Nhà Hán gian! 

  

Ý Nga, 2.4.2016 
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ĐI HỌP CHUNG XE 

* 

Trích tuyển tập CHỊ RM ƠI! 

- Xe mướn hay xe mượn 
Chỉ khác một dấu thôi 
Xe nào mà chẳng ngồi 

An toàn là trên hết! 
 

- Xe mượn thua xe mướn 

Phải ơn nghĩa đắp bồi 

Đường xá quá xa xôi 

Mướn xe! Hư, họ đổi! 

 

Lời bàn nghe thuận lợi, 

Chọn lựa được trả lời, 

Lên đường cho kịp thời, 

Tâm người cùng phơi phới! 

 

Bao niên trưởng chờ đợi 

Anh em từ muôn nơi 

Dấn thân làm đẹp đời 

Chia niềm đau Quốc Nạn. 

 

 Tổ chức ngày Quốc Hận 

Những bước chân thuyền nhân 

Xa mấy cũng hóa gần 

Trách nhiệm luôn cần mẫn! 

Ý Nga, 4.4.2016 
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YẾT! 
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KHỈ KHÔ 
* 

Nghe bạn nói chuyện với chồng 
* 

Trích tuyển tập ĐƯỜNG VỀ QUÊ HƯƠNG 
* 

-Em đem cơm trưa cho anh sao mà không có khỉ khô gì hết! 

-Sao vậy anh? 
-1 hộp cà chua, 1 hộp sà lách, 2 chai sữa mà không cơm, canh, thịt, 

cá gì cả. 
-Vậy sao anh không lấy khô khỉ ra “nhậu” với sữa cho đỡ đói? 
-Anh có “nhậu” sữa suông rồi nhớ lại thời đi tù ngoài Bắc, tự nhiên 

ăn rau thấy ngon như… mấy lá rau rừng dại 
đựng trong lon guigoz. (Hồi đó “lao động xã hội chủ nghĩa” bở hơi 

tai làm chi có được sữa tươi mà uống béo bổ như trưa nay). 
-Vậy mai em soạn cơm như hôm nay, để anh tha hồ mà ôn lại một 

thời “với sức người sỏi đá cũng thành cơm” 
nha? 
-Thôi! Bao nhiêu năm tưởng tượng hoài chẳng thấy con khỉ khô gì 

chưa đủ hay sao mà giờ còn hốt sỏi đá vô 
chén, ngồi niệm bùa chú của đảng? 

* 

Anh chị nói mà lòng tôi đau nhói 

Sao mà thương bao Chiến Sĩ dạt dào! 
Chỉ vì dân, góp dày dạn công lao 

Mà cường bạo đã trả thù trâng tráo. 
  

Ý Nga, 15.4.2019 
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ĐẢNG TRỊ QUỐC? 
* 

Trích tuyển tập DẸP CHO RỒI 

 
* 

“Bình thiên hạ” chi một nòi phản quốc? 
Không “tu thân” mà cũng chẳng “tề gia” 

Đảng sai đoàn: luyện tà thuật hại Nhà, 
Ban bùa phép đòi “tu, tề, bình, trị”? 

  
Ý Nga, 9.2.2018 
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DỬNG DƯNG? 
* 

Trích tuyển tập CÙNG KHÓC NHÀ TAN 
* 
 

Liên miên sa sút tinh thần 
Này kiêng, kia cử, tiến thân cách nào? 

Giặc vào, chẳng phải chiêm bao 
Lòng dân điên đảo, nghẹn ngào, đớn đau. 

  
Trông chi chuyện phép nhiệm màu 
Đời này mất nước, đời sau còn gì? 

Thương Nhà, còn chút lương tri 
Làm sao có thể trơ lỳ dửng dưng? 

  
Ý Nga, 9.2.2018 
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THỈNH CẦU 
* 

Trích tuyển tập DẸP CHO RỒI 

 
* 

Suy đồi đạo lý dưới trên, 
Nhiễu nhương xã hội, tiếng rên khắp Trời, 

Nhân tâm ly tán tơi bời, 
Đói nghèo dân chúng, ai khơi Lửa bùng? 

  
Nhân quyền chà đạp tứ tung, 

Xâm lăng giặc Hán ung dung khắp Nhà, 
Việt, Tàu: hai Cộng gian tà 

Nếu không quật khởi, san hà về đâu? 
  

Việt gian quỳ, lạy, chực chầu 
Em thương dân tộc, thỉnh cầu: vùng lên! 

Anh hùng xưa, lắm tuổi tên, 
Anh hào nay phải lập nên Sử Hùng. 

  
Ở đâu có Cộng đi cùng 

Cũng đều tan nát! Nhìn chung chớ mù! 

 
  

Ý Nga, 13.2.2018 
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NHỮNG CHIẾC NÓN LÁ 

* 
Thành kính tưởng niệm tất cả các nạn nhân đã bị VC thảm sát trong Tết Mậu 

Thân 1968 
* 

Trích tuyển tập CÙNG KHÓC NHÀ TAN 

 
* 

Có một chiếc nón lá 
Của người mẹ khóc con 

Sao mà bi thảm quá! 
Che gì khi không còn? 

  
Có những chiếc nón lá 

Đội hoài vẫn nóng người 
Nén căm hờn, tội ác 

Che nghiệt oan, máu tươi? 
  

Chiếc nón lá Má tôi 
Trước căn nhà bốc khói 
Đen than bụi, rách tơi 
Lệ lăn dài, Người nói: 

  
-Con xin cám ơn Trời! 
Cả nhà không ai chết! 

Nhưng mà thưa…! Trời ơi! 
Gia tài đã cháy hết! 

  
Ba đội nón trên đầu 

Che cơn đau… đau đáu 
Mắt Ba nhìn về đâu 

Mà nhờ nón che giấu? 
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Bà Nội đội, âu sầu 

Lượm khung hình ông Nội 
Lâm râm câu nguyện cầu: 
-Ông ơi! Cộng pháo kích! 

  
Bàn thờ vẫn hiển linh 

Tuy Việt Cộng quyết định 
Chỉ còn lại khung hình 
Nội tôi cầm cung kính. 

  
Và mấy ngàn nón lá 

Văng vung vãi theo người, 
Trời Việt Nam tang tóc 

Mậu Thân! Mậu Thân ơi! 
  

Xác người chôn cùng nón 
Mà ông Trời chưa chôn: 
Bọn tàn ác, nhuộm máu 
Cả dân tộc, Nước Non! 

  
Huế, Sài Gòn… ai đau 

Trong Mậu Thân Sáu Tám? (1968) 
Lạy Phật! Con cúi đầu 

Tưởng niệm người chết thảm! 
  

Ý Nga, 25.12.2015 
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ĐẢNG Ở ĐÂU  

MÀ GIẶC ĐẦY? 
* 

Trích tuyển tập DẸP CHO RỒI 

 
* 

Ban ngày chui rúc vào dân 
Moi tiền, rỉa ráy, cười rần thỏa thê, 

Đêm về đảng nhậu no nê 
Như dòi mập mạp, phủ phê nhảy bò. 

  
Dòi To béo tốt hét hò: 

-Tiến lên! Tiến! Tiến! Đảng no đã đời! 
Đáng, đời sặc rượu, máu tươi 

Đã đời? Xin hỏi hết thời chưa đây? 
  

Bao đời dân phải ăn mày 
Nuôi thêm Dòi, Bọ? Giặc đầy Nhà Nam! 

  
Ý Nga, 25.12.2015 
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ĐỪNG KHOE  

BẰNG CẤP ĐẢNG! 

* 
Trích tuyển tập DẸP CHO RỒI 

* 
Đã hay lễ độ là gì 

Cớ sao vô lễ? Dạy chi trẻ nè? 
Nói năng chẳng cần người nghe 

Học bài phép tắc, hãy khoe cấp, bằng! 
  

Ý Nga, 25.12.2015 
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TRI ÂN 

QUÂN Y, HẢI QUÂN VNCH 

Sáng tác cho kỷ yếu Quân Y Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa 
nhân đọc bài “Từ Quân Y Hải Quân VNCH Đến Những Hậu Duệ Trong Hải Quân Hoa Kỳ” 

của Trúc Giang MN 
* 

Trích tuyển tập TRI ƠN CHIẾN SĨ VNCH 
* 

SÓNG TÌNH THƯƠNG* giúp đồng bào 

Đưa người chạy giặc nghẹn ngào vào Nam 

Mang lương thực, sức khỏe chăm 

Vùng Hai, vùng Một xa xăm đã từng. 

  
Khắp vùng Duyên Hải dân mừng 

Thủy Quân Lục Chiến danh lừng chiến y, 

Hải Quân? Cùng chí, oai nghi: 

Lo dân sự vụ quân y, kiên trì! 

 

Tiện nghi y tế, thực thi: 

Giúp dân bình định lừng uy muôn màu, 

Năm Căn cho đến Cà Mau 

Duyên Đoàn, Chiến Hạm thi nhau ra vào! 
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Giang Đoàn yểm trợ? Có mau! 

Thương dân, phát thuốc thân tàu dạt trôi 

Triền miên hải đảo xa xôi 

“Quân dân cá nước” thề bồi* sẻ chia. 

 

Đầu này cho đến cuối kia 

Quân Y góp sức thiết tha vô cùng 

Chưa hề chùn bước kiêu hùng 

Dấn thân vì Nước đạp tung bạo tàn! 

 

Vinh danh Người Lính dặm ngàn: 

Khó khăn, gian khổ lo toan Nước Nhà 

Bên Chính Nghĩa đánh gian tà 

Xung phong khai phá, trẻ già đều thương! 

 

Có đâu bộ đội bất lương 

Nối dài tay đảng: quê hương dâng thù, 

Có đâu mặt trận, biên khu… 

Giặc ngồi chễm chệ! Tướng? Mù! Tá? Ngu! 
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Bốn mươi năm, một ngục tù 

Bắc Nam thống nhất: lù khù mỵ dân, 

Biển Đông, rừng Bắc bất cần 

Lòng dân uất hận vô nhân: tận cùng! 

  

Ý Nga, 23.3.2016 

*Theo TRÚC GIANG MN: 
Năm 1963, Hải Quân và Thủy Quân Lục Chiến Việt Nam Cộng Hòa đã thực hiện chiến dịch Sóng Tình 

Thương, chủ yếu là bình định vùng đất Năm Căn, Cà Mau. Và Hải Quân đã thực hiện công tác dân sự 

vụ quân y, chăm sóc sức khỏe cho đồng bào nghèo ở vùng đất mới thu hồi nầy. 
“Sóng Tình Thương” mở màn cho những con tàu tình thương. Đó là hai con tàu tình thương HQ 400 

và HQ 401. Sở dĩ gọi là con tàu tình thương vì nó chăm sóc sức khỏe cho đồng bào, đa số là nghèo, ở 

các hải đảo và miền duyên hải xa xôi. 
Tình thương được thể hiện trong việc đưa con số khổng lồ người chạy nạn Cộng Sản từ Vùng 1 và 

Vùng 2, miền Trung Việt Nam vào miền Nam. 
Hai con tàu là một phần trong 30 chiến hạm đã mang 30,000 người chạy nạn Cộng Sản bằng đường 

thủy ngày 30/4/1975, rời Việt Nam để sang định cư ở Hoa Kỳ sau đó. 
  
*THỀ BỒI: THỀ 
Truyện Kiều của NGUYỄN DU có câu (số 705): 
“Biết bao duyên nợ thề bồi. 
Kiếp này thôi thế thì thôi còn gì!” 
  
*Thành ngữ: “Tình Quân Dân như cá với nước” 
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NHÌN VỀ CỐ QUỐC 

* 

Trích tuyển tập CHỊ EM ƠI! 
* 

Nước không ổn, dân không yên: đứt ruột! 

Mộng chưa tròn ước muốn, sử càng ôn 

Dạ bồn chồn, sầu muộn, thơ trực ngôn 

Ai đau đớn chia nỗi buồn thương Nước? 

  

Ý Nga, 14.3.2016 
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NƯỚC MẮT RƠI LUÔN TRÒN 

* 

Gửi PĐ 
* 

Trích tuyển tập CHỊ EM ƠI! 
* 

Rơi rơi! Nước mắt vẫn tròn 

Có đâu méo mó cười dòn vô tâm! 

* 

Con hư, rối rắm lỗi lầm 

Thương chi đôi mắt quầng thâm mẹ già! 

Mẹ quê mộc mạc hiền hòa 

Khói hương khấn vái: ông bà thương con. 

  

Con đi quên cả Nước Non 

Núi hờn, sông tủi, đá mòn, suối khô. 

Còn ai thương nữa cơ đồ? 

Còn ai đội đá, sức phô: vá trời? 

  

Ý Nga, 22.3.2016 
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TUỔI GIÀ THÀ GIỮ HẢI ĐĂNG! 

* 

Trích tuyển tập ƯỚC NGUYỆN 

* 

Đuốc đưa lối vẫn ngời ngời giữ sáng 

Thấy gian tà, Bạn không thể theo đuôi. 

Dù Bạn dừng khi bao kẻ tháo lui 

Đối với tôi, Bạn vẫn hoài đi tới! 

Ý Nga, 5.3.2019 
 

  

HÃY NỔI TRỐNG LÊN! 

Trích tuyển tập THƯƠNG CA 

Trống khai hội từ đồng bằng, duyên hải 

Kìa bừng bừng khí thế trống Triệu Trưng 

Đuốc soi rừng vàng ửng những tấm lưng 

Tay nhịp vững, trống mừng dân đứng dậy! 

Ý Nga, 29.3.2016 
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CHUYỀN MAU ĐI ANH! 

* 

Trích tuyển tập: THƯƠNG CA 

* 

- Hang này đom đóm sáng trưng 

Lo chi bóng tối mà bưng lửa cùng? 

  

- Lửa này Lửa góp hào hùng 

Anh em cần đến! Lửa nung quật cường! 

(Anh ơi! Đom đóm vẫn thương 

Để dành hai đứa ngọt đường soi riêng) 

Chuyền mau! Hãy nhớ lời khuyên: 

Một khi Quốc Nạn xích xiềng mang chung! 

Ý Nga - 13.6.2016 
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Nhạc DÂN CHỦ CA , thơ Ý NGA 

TRẬN TÀN TA VẪN CHƯA THUA 

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

 

 

http://www.danchuca.org/128kbps/ThuRoiAnh.mp3
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THƯƠNG ƠI ĐỒNG ĐỘI! 

Kính tặng những CHIẾN SĨ QL VNCH đã vượt thoát được ngục tù CS bằng đường bộ 

Trích tuyển tập TRI ƠN CHIEN SI VNCH 

Rời tù nhỏ, ta ra nhà tù lớn 

Thôi giữ đồn, hết chào đón đạn xuyên, 
Thôi chiến trường, hết di tản cao nguyên, 

Mà vượt ngục vùng tam biên vất vả. 
  

Nghe nhớ quá đường rừng từng phong tỏa 

Cộng mấy bầy ngụy lá, vẫn nhận ra 

Nhớ buôn Thra cô sơn nữ hái trà 

Đôi mắt đẹp màu rừng khuya hoang dại. 
  

Mưa tầm tã, nhớ bùn lầy doanh trại, 
Nhớ bạn bè biền biệt cuối chân mây 

Đứa nhảy dù, đứa tăng viện bủa vây 

Ngày nắng dãi, đêm mưa dầm đi kích, 
  

Đứa tận lực, sa trường lưu chiến tích, 
Đứa lìa đời với thương tích toàn thây 

Ta làm gì cô độc giữa rừng đây? 

Có vượt thoát khỏi vũng lầy cộng sản? 

  
Không bại trận, bao mộ phần căm phẫn? 

Bạn bè ơi! Uất hận cả quân đoàn 

Bãi đáp quân cùng đối diện tử thần 

Sao nay phải cô đơn tìm đất sống? 

  
Ý Nga, 8.8.2018. 
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GIẢI GÌ? PHÓNG CHI? 

* 

Trích tuyển tập DẸP CHO RỒI 
* 

Một đảng reo vui “mừng giải phóng” 

Sao toàn dân khóc mất miền Nam? 

Ảnh Hồ đem dán như đồng bóng 

Cướp của, giết người, ngục khép: giam! 

  

Ý Nga, 27 tháng 7.2018. 
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CANH RAU MUỐNG 

* 

Trích tuyển tập TRI ƠN CHIEN SI VNCH 
* 

Anh không thích tiệc tùng linh đình quá 

Nhớ “cơm” tù, “canh toàn quốc” lỏng leo 

Vài cọng rau già, dai nhách, uột èo 

Tù lượm mót từ chuồng heo, “nuôi” lính. 

  

Ý Nga - 10.8.2018. 
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TRONG MƠ NHỚ MỘNG 

Thành kính tri ân QUÂN LỰC VNCH 

Trích tuyển tập TRI ƠN CHIẾN SĨ VNCH 

 

Với đói lạnh kinh niên đã đày đọa 

Mà tù nhân vẫn “lao động” rách da 

Thân gầy còm, da bầm tím khảo tra 

Vượt “kế hoạch, chỉ tiêu”: quyền sinh sát? 

  
Bột mì luộc, khoai mốc khô mấy lát 

Mộng thèm thuồng người chẳng có mà ăn 

Lắm ngọn roi, cú đá sinh da vằn 

Thân ghẻ lở, mình trần đưa chịu trận. 
  

Cơn ác mộng lại trở về gây hấn 

Người lính già nhớ đồng đội chí thân: 
Những quân nhân mắt lệ ngấn, thất thần 

Lời trăn trối còn ngân nơi đất Bắc! 
  

Cộng giết, bắt những anh hùng diệt giặc 

Để rảnh tay, nay rước giặc vào Nhà. 
Mộng ngày xưa tuẫn tiết không khuất tà 

Đau tấc dạ ngày nay mơ: quật khởi! 
  

Thanh niên hỡi! Cộng “tiến” hoài không tới 
Mấy mươi năm chỉ xới nát quê hương 

Chí quật cường mang lý tưởng kiên cường 

Đừng dung dưỡng phường Hán nô trịch thượng! 
 

 
Ý Nga, 5.3.2019 
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THÁNG TƯ NÀO ĐƯỢC VỖ VỀ 

 

Cánh đồng loang loáng nước mưa 

Lúa xanh mơn mởn giữa trưa… đâu rồi? 

Ở trong ký ức của người 
Tha hương mấy xứ, trông vời cố hương! 

  
Nhớ âm thanh đục ểnh ương 

Uềnh oang inh ỏi chẳng nhường nhịn ai 
Nên em xa vắng đường dài 

Cái tâm không thể nào phai hương nồng. 
  

Mùa khô lúa chín vàng đồng, 
Ban mai dìu dịu cải ngồng Mẹ khen, 

Hoa sen tỏa nhẹ hương quen 

Gần chum vại nước lóng phèn của cô… 

  
Buồn man mác, nhớ mơ hồ 

Bao giờ dẹp hết Cộng nô tê tề? 

Tháng Tư nào được vỗ về 

Thuyền nhân chết hận, não nề tâm thương? 

  
Thương dân sống với bất lương 

Theo lời gọi: -“Tiến!”, thiên đường vẫn… xa 

Gần chăng là bọn Hán tà 

Xâm lăng đã rõ! Đảng ta cứ lùi! 
  

“Tiến lên! Toàn thắng…” Sao lui? 

Giặc tràn lãnh thổ, đảng chui đâu rồi? 
 
 

Ý Nga 
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CÓ 

* 

Trích tuyển tập ĐƯỜNG VỀ QUÊ HƯƠNG 

* 

CÓ NHỮNG NHẠC SĨ 

Âm thầm tìm tòi đọc thơ, 

Lặng lẽ mang ra phổ nhạc 

Ngày ngày hòa âm hàng giờ 

Đêm đêm một mình thử hát… 

 

CÓ NHỮNG CA SĨ 

Thiếu vải càng được nghe khen 

Mang nhạc về Quê kiếm chác 

Rực rỡ dưới những ánh đèn 

Nặng nề son tô, phấn trát. 

 

Ý Nga, 13.4.2019 
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GIỜ ĐÃ ĐIỂM 

Trích tuyển tập DẸP CHO RỒI 

* 

Giặc đang rối vì lao đao kinh tế 

Ta chẳng hề thiếu dũng khí Việt Nam 

Cớ làm sao để đảng thỏa “công hàm”, 

Vô trách nhiệm đưa dân vào bi thảm? 

 

Ý Nga, 5.3.2019 
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DÂN CHỦ CA phổ nhạc, thơ Ý Nga 

THỦ PHẠM 

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

 

 

NON! 

Trích tuyển tập ĐƯỜNG VỀ QUÊ HƯƠNG 

Ăn chơi nhởn nhơ phè phỡn, 
Khoe của, mặt mày nhơn nhơn, 
Về, khoe, tưởng đâu được trớn 

Sẽ được đảng dạy, ban ơn. 
  

Ai ngờ làm ăn càng lớn 
Dã tâm đảng phình to hơn: 
Mập mờ, dối trá trắng trợn 
Gạt ai khốn đốn, uất hờn. 

  
Cộng cướp gia tài gọn lỏn 

Cũng may của mất, người còn, 
Gia đình ôm nhau chạy trốn 
Trắng tay mười năm cúi lòn! 

  
"Ruột Ngàn Dặm" đảng chê: Non! 

  
Ý Nga, 9.2.2018 

 
 

http://www.danchuca.org/128kbps/ThuPham.mp3
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TÌM HOÀI BỆNH  

VẪN TRẦM KHA! 

  

Âm u buổi sáng thật buồn 

Ai ngờ tháng sáu gió luồn lạnh tim 

Đưa tay, họ lấy máu, tìm: 

Xem em còn nhớ khúc phim Mất Nhà? 

Bảy Lăm-Mười Sáu* rất xa 

Tấm lòng tưởng niệm ngẫm ra vẫn gần 

  

Ý Nga, 060816 

*1975-2016 
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NẰM VÙNG 

* 

Trích tuyển tập DẸP CHO RỒI 

* 

Không tên tuổi, không tiếng tăm, ông kẹ 

Quẹt lọ nồi đen thủi lủi, thùi lùi 

“Lở”, thêm Cùi: bàn toàn chuyện thối lui 

Vào sinh sự, bới cho Bèo ra Bọ. 

  

Người chân chính không chờ mi nguậy ngọ 

Lần lượt lôi đầu cổ kẻ điên rồ 

Ra sáng, phô: hạch tội dám hồ đồ, 

Đã lạ lẫm còn thậm thà thậm thụt. 

  

Ý Nga, 22.1.2018 
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THỦ PHẠM 

  

Thơ Ý Nga, 9-3-2011 

Nhạc: Dân Chủ Ca, 5-4-2011 

Hòa âm và trình bày: Ca, Nhạc Sĩ NGUYỄN VĂN THÀNH 

Xin bấm vào “link” bên dưới để nghe nhạc: 

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

(hi-speed) 

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

(lo-speed) 

http://www.danchuca.org/ 

  

Ai đục khoét bia thuyền nhân châu Á? 
Ai đào mồ, xới mả tổ tiên ta? 

Ai đem “Kẻ Lạ” vào chứa trong Nhà? 
Ai ra rả: -Tình Răng Môi Ấm Lạnh? 

  
Ai xoen xoét toàn những lời bất chánh? 
Phe cánh nào chẳng đem bán giang san? 
Đảng viên nào chẳng tài sản ngút ngàn? 

Ai thất sủng mới thở than, khiếp nhược? 
  

Bạn càng đếm sẽ càng điên lên được! 
Cần gì xem thế chiến lược giặc Tàu! 

Nhìn dân oan khiếu kiện, Bạn có đau? 
Cả một nước đang kêu trời không thấu! 

  
Cột biên giới tự nhiên sao mất dấu? 

Ải Nam Quan lừng lững chợt “đi” đâu? 
Giặc nắm đầu Bộ Chính Trị đã lâu 

Bia Chiến Thắng phải mau mau đục bỏ! 

 
  

http://www.danchuca.org/128kbps/ThuPham.mp3
http://www.danchuca.org/22Kbps/ThuPham.mp3
http://www.danchuca.org/
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Hủy chiếu khán, giặc vào đông như cỏ 
Ai bày trò? Ai mở Ngõ ngây ngô? 

Lũ vong nô càng thách đố, tung hô 
Quân xâm lược càng hàm hồ, hống hách. 

  
Xưa Tiên Tổ giữ non sông: khí phách! 

Mảnh san hà chưa từng rách tả tơi 
Mà thời nay Thủ Phạm dám trêu ngươi? 

Thì: KHỞI NGHĨA! Vực lòng dân: ĐỨNG DẬY! 
  

Ý Nga, 9-3-2011. 
  

Lời nhạc: Dân Chủ Ca 

  

1. 

Bạn càng đếm sẽ càng điên lên được! 

Bạn càng đếm sẽ càng điên lên được! 

Cần gì xem thế chiến lược giặc Tàu! 

Bạn có thấy? 

Cả một nước đang kêu trời không thấu! 

  

Ai? . . . 

Ai đục khoét bia thuyền nhân châu Á? 

Ai? 

Ai đào mồ xới mả tổ tiên ta? 

Ai? . . . 

Ai xoen xoét toàn những lời bất chánh? 

Ai? . . . Ai? . . . Ai? 

Ai phe cánh nào chẳng đem bán giang san? 

Ai? . . . Ai? . . . Ai? 
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Cột biên giới tự nhiên sao mất dấu? 

Ải Nam Quan lừng lững chợt “đi” đâu? 

Giặc nắm đầu Bộ Chính Trị đã… lâu 

Bia Chiến Thắng 

Bia Chiến Thắng phải… mau mau đục bỏ! 

Ai? . . . 

Xưa Tiên Tổ giữ non sông: khí phách! 

Mảnh san hà chưa từng rách tả tơi 

Mà thời nay Thủ Phạm dám trêu ngươi? 

Thì: KHỞI NGHĨA! 

Vực lòng dân: ĐỨNG DẬY! 

ĐỨNG DẬY! 

  

2. 

Bạn càng đếm sẽ càng điên lên được! 

Bạn càng đếm sẽ càng điên lên được! 

Cần gì xem thế chiến lược giặc Tàu! 

Bạn có thấy? 

Cả một nước đang kêu trời không thấu! 

  

Ai? 

Ai ra rả: -Tình Răng Môi Ấm Lạnh? 

Ai? 

Ai đón, ai đem “Kẻ Lạ” chứa trong Nhà? 

Ai? . . . 

Ai hủy chiếu khán, giặc vào đông như cỏ? 
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Ai? . . . 

Ai bày trò? Ai mở Ngõ ngây ngô? 

Ai? . . . Ai? . . . Ai? 

Đảng viên nào chẳng tài sản ngút ngàn? 

Ai thất sủng mới khiếp nhược, thở than? 

Lũ vong nô càng thách đố, tung hô 

Quân xâm lược càng hàm hồ, hống hách. 

Ai? . . . Ai? . . . Ai? 

Xưa Tiên Tổ giữ non sông: khí phách! 

Mảnh san hà chưa từng rách tả tơi 

Mà thời nay Thủ Phạm dám trêu ngươi? 

Thì: KHỞI NGHĨA! 

Vực lòng dân: ĐỨNG DẬY! 

ĐỨNG DẬY! 

 

CẦU SIÊU 
Trích tuyển tập THUYỀN NHÂN 

Tháng này tháng đại tang 

Bao oan hồn vất vưởng 

Một trang sử kinh hòang 

Viết bằng máu uất hận. 
  

Niềm đau thật khôn cùng 

Tâm người ai chẳng động 

Những cái chết hãi hùng 

Trong niềm đau Quốc Hận. 
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Chắp tay con cầu siêu 

Lạy Phật Trời thấu hiểu 

Bao hồn oan? Quá nhiều 

Xin độ trì siêu thoát! 
  

Ai nhảy nhót tiệc tùng, 
Ai rong chơi đây đó, 

Ai nhậu nhẹt ung dung? 

Chắc là người dị chủng! 
 

Ý Nga, 12.4.2019 

Email: yngacalgary@aol.com 
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