
Thơ Á Nghi: TUỔI HỌC TRÒ 
 
ÁO TRẮNG TRƯỜNG TAN. 
 
Anh tung nước, uớt tóc em 
Rồi anh ngồi vẽ đã thèm bức tranh 
Em chê: -Vẻ áo mỏng tanh! 
Dễ thương? Những giọt nước xinh vương đầu! 
Chiều* em, hoa dại quơ vào 
Áo Cô Nhõng Nhẽo chỗ nào cũng… hoa 
Vị… nhân sinh*, chả mấy mà: 
Vải đau, nét cọ… chói lòa bờ ao! 
Bạn học đi ngang qua cầu 
Dừng chân, ngắm nghía: -Áo sao lắm màu? 
 
Á Nghi, 4.9.2008. 
---- 
*Chiều chuộng hoặc chìu chuộng 
*”Nghệ thuật vị nhân sinh.” 
 

 
 

 
 
Saigon 1960 - Nữ sinh Trưng Vương  
diễn hành trong ngày Phụ Nữ  

 
 
SAO KHÔNG THẤY TÌNH ANH LÀ ẨN SỐ? 
 
Mến tặng Các Bạn đã thi vào  
đại học Bách Khoa, Phú Thọ, Sài Gòn, 1977. 
(Từ lớp 11C4 & 12C4, NGUYỄN THƯỢNG HIỀN, 
Tân Bình ) 
 
Em xõa tóc nghiêng nghiêng bờ vai nhỏ 
Anh trộm nhìn, thương gót đỏ chân son 
Gió mơn man, tà áo vờn eo thon 
Anh ao ước một đời theo em mãi. 
Em khua guốc, bàn chân non quý phái 
Ngón tay thon đưa vuốt tóc mây huyền 
Lời vành khuyên tẩm mướt nụ cười duyên 
Anh điên đảo, đêm về còn choáng váng. 
Em Mắt Biếc dịu dàng thêm ban Toán? 
Phận nhà nghèo, chăm chỉ, chẳng kiêu căng 
Nhà đông em, sao em học dễ dàng? 
Ai gánh nước, giặt đồ? Ai xuất sắc? 
Mỗi môn học Cô Nương đều nổi bật 
Mỗi Cây Si đều mê nét chữ bay 
Mỗi phương trình em đều giải được ngay 
Sao không thấy tình anh là ẩn số? 
Anh ngơ ngẩn, lá thư xanh thố lộ 
Lòng hỏi lòng: thư viết có đủ hay? 
Em đọc xong, có nhíu mắt, chau mày? 
Ngày cuối khóa anh gồng mình, tình tỏ. 
Không nhút nhát, nên rất… Anh Hùng… Thỏ 
Khổ tương tư vì Cô Bé Tiểu Thư 
Gần ngày thi mà… bài vở rất… hư 
Nhìn áo trắng anh ươm… màu hy vọng. 
Giờ lý, hóa mắt em buồn mơ mộng 
Làm sao anh thực hiện sức ly tâm? 
Sao cân bằng phản ứng cho khỏi lầm? 
Ôi vận tốc… đồng chiều… tim anh gọi. 
Anh ao ước được… riêng nghe em nói 
Cầm tay em, anh nói… riêng em nghe 
Mình trao nhau lưu bút cuối mùa hè 
Vẽ cánh phượng chung Hoa Tình vừa hé. 
 
Á Nghi, 2003. 
 
 
BÀY ĐẶT ĐUA ĐÒI? 
 
Chưa quen bày đặt hẹn hò 
“Hẹn”… thôi đã khó, thăm dò… ‘hò”… khoan…? 
Khoan.. hò, khoan… hỡi, tôi ngoan 
Dễ đâu giữa chợ mà toan ỡm ờ? 
 
Á Nghi, 1-12-2011. 
 
 
 



MÈN ƠI LÀ LẮM BỆNH! 
 
Anh đang mạnh khỏe hơn người 
Gặp em một bửa… mèn ơi! 
Mắt bị giãn nở đồng tử, 
Xáo trộn thị giác tơi bời. 
Thị lực bắt đầu… kèm nhèm 
Trông ai cũng hóa ra… Em. 
Suốt ngày ra… vào… rối rắm, 
Nhìn cơm như người… kiêng khem. 
Với những nụ cười hớp hồn, 
Em “Dạ” như chim véo von 
Làm tai anh… mất thính giác 
Chỉ mỗi tiếng “Dạ!” là còn! 
Sao tự nhiên anh bần thần? 
Thông minh biến thành… ngu nhân 
Anh giống học trò ngớ ngẩn 
Ngồi thi Bài Toán… Bất Thần. 
Chén đũa lười lĩnh nằm im 
Ban đêm mất ngủ, nhức tim 
Bởi hình ảnh Em kiều diễm 
Sao mà nghe nặng… nỗi niềm! 
Trí nhớ mọi chuyện lờ mờ, 
Chỉ còn duy nhất… mộng mơ 
Đôi mắt Em sáng rực rỡ 
Trong tà áo trắng đơn sơ. 
Gặp Em, anh chẳng hé răng, 
Hình như áp huyết anh tăng? 
Hình như anh bắt đầu… ngọng? 
Miệng lưỡi phát âm… dùng dằng! 
Tên Em, gọi đến mềm môi. 
Nguy cơ bệnh bất phục hồi 
Bệnh chi sao mà rắc rối? 
Đời anh thấy… vất vả rồi! 
Mọi cảm giác đều…chơi vơi 
Tất cả đều chỉ nửa vời 
Chỉ còn một Em Diệu Vợi 
Mèn ơi! Em… à! Em… ơi! 
 
Á Nghi, 24.4.2010. 
 
 

 
 
Ảnh: Henk Hilterman thực hiện năm 1967  
ở Sài Gòn và vùng ngoại vi. 
 

TIẾC NUỐI. 
 
Trời đừng sáng để em mơ 
Tung-tăng lối cũ cây chờ, vườn mong 
Trái me nâu, chín, cong vòng 
Muối rang, ớt đỏ khóc ròng vị cay, 
Học trò thân-mật tao mày 
Lá me ép vở, nở đầy những… hoa 
Nắng Sài Gòn bỏng thịt da 
Áo dài trắng mỏng, lụa là mát ai? 
Si tình người nói rất… dai 
Cho em với bạn trang-đài làm duyên 
Ngọt-ngào người nói huyên-thuyên 
Các cô bắt nạt ra quyền… chanh chua. 
… 
Chiêm bao nửa giấc đành thua 
Chim non về sáng nô-đùa gọi nhau 
Trái me cố quốc… ngọt-ngào 
Chanh chua muốn… nữa, làm sao trở về? 
Tha hương chẳng ngộ cố tri 
Giấc mơ đứt đoạn, đường đi vẫn dài. 
 
Á Nghi,13.4.2005. 
 
 
ANH ĐI HỌC. 
 
Liếc em thôi, đã mê rồi 
Mai nhìn chăm bẳm đất trời có nghiêng? 
Anh về, anh sống cõi riêng 
Ra vô chi, cũng thấy duyên của nàng  
Suốt ngày hát Khúc Tình Lang 
Ngẩn ngơ bên những dịu dàng, dễ thương 
Hiểu ra hai chữ Đêm Trường, 
Học thêm: Yêu, Nhớ, Vấn Vương… khác thường 
Đánh vần giữa nắng, trong sương, 
Quên bài Kiêu Ngạo đoạn đường sáng gương 
Bạn bè tước mất huy chương 
Ê a anh học: Tình Trường! Hồn vương. 
* 
Trả bài, thư viết: Yêu Thương! 
Xóa đi, viết lại, khiêm nhường… thiện lương 
Em! Em ơi! Đâu can trường? 
Run tay! Dán kín tuyệt hương chữ Tình. 
Trao em, em hãy thương… mình 
Điểm? Xin chữ “Dạ, Trung Bình” đậu thôi! 
Anh về học thêm chữ Vui, 
Học thêm bài mới: Dài Ơi Đợi Chờ! 
Theo em, học đến bao giờ 
Mới ra tiến sĩ cặp Bờ Thương Yêu? 
 
Á Nghi, 050911. 
 
 
 
 



 

 
 
Xe hoa trường Nữ Trung Học Gia Long 
 
 
TRANG GIẤY CÓ LÁ ME. 
 
Ngẫu hứng mà nên thơ 
Bằng tâm trạng ơ hờ 
Viết buồn hôn trang giấy 
Đọc lại, hồn ngẩn ngơ. 
Lá me ơi, lá me! 
Ve sầu kêu ve ve! 
Chiều mưa hai đứa nhặt 
Ướt át những ngày hè. 
Vi vu, vi vu hoài 
Ve sầu còn bi ai 
Như tình em ấp ủ 
Kỷ niệm đầy, khó phai. 
 
Á Nghi, 20.3.2003.  
 

 
 
Xe hoa trường Nữ Trung Học Trưng Vương  
 
 

 
ÁO TRẮNG. 
 
Tự nhiên thấy mưa Sài Gòn 
Thấy tà áo trắng, guốc dòn hè trưa. 
Tự nhiên thấy anh đón đưa 
Bờ lưng, anh… chạm nên… thừa giấc mơ 
Giật mình, em chép vào thơ 
Thiếu không nỗi nhớ? Thèm bờ vai yêu. 
 
Á Nghi, 4.8.2008. 
 

 
 
Nữ sinh Gia Long diễn hành trong ngày Phụ Nữ  
 
TINH KHIẾT. 
 
Em tinh khiết, lừng mùi thơm con gái 
Anh đứng gần bủn rủn cả chân tay 
Cầm lá thư, tay nặng trĩu, có hay? 
Tình đã tỏ sao môi còn ấp úng? 
Thế đứng tấn mà bất bình trong bụng, 
Hy vọng nhiều mà canh cánh nỗi lo 
Một nụ cười, ngàn mắc míu ngẩn ngơ 
Người dòm ngó, thêm vụng về ngôn ngữ. 
Thư ở lại, thư bình an vô sự 
Anh ra về, ‘’phong hoán vũ’’ ai hay? 
Lại ươm mơ, dệt mộng với gió mây 
Lại khắc khoải mơ…kình ngư mắc lưới. 
 
Á Nghi, 25-9-2010 
 
 
YÊU ĐỜI. 
 
Thắt hàng bím tóc, buông vai 
Bờ vai nhột nhạt đưa tay sửa hoài 
Nơ xinh chọn sắc nhẹ, cài 
Xen đen, sợi bạc trang đài điểm hoa 
Áo đầm chọn vải mượt mà 
Gọn gàng, ra cửa. Ô kìa nắng lên! 
Ước gì anh ở một bên 
Cùng nhau mình ngắm mây nền trời xanh. 
 
Á Nghi, 17.9.2008. 
 



 
 
Ca đoàn trường Nữ Trung Học Trưng Vương đang 
hợp ca bài "Trưng Nữ Vương"  
 
 
KIÊU SA NHƯ ÁNG THƠ TRĂNG. 
 
Tiểu Thư kín cổng, cao tường 
Lỡ thương, theo mãi. Cô Nương chẳng mừng 
Lúc nào mặt cũng dửng dưng 
Mà anh ngọn lửa cháy rừng yêu đương 
Nên đêm anh vào rừng sương, 
Nên ngày tìm chốn suối hương ngồi thiền 
Từ trong tỉnh lặng kinh thiên 
Nụ cười em vẫn ngọt, duyên, dịu hiền 
Ngồi trên con dốc bình yên 
Mà tương tư cứ ngả nghiêng, bồng bềnh 
Em ơi! Tìm chốn nào quên? 
Cho anh thôi gọi mãi tên của nàng? 
 
Á Nghi,1977. 
 
 

 
Thi Áo Dài  
 
SAO MÀ NẮNG HOÀI? 
 
Ơi cô bé, áo dài bay trong gió 
Từng đêm về em có nhớ anh không? 
Áo lụa chi mà mềm mại, mềm… lòng? 
Anh ngơ ngẩn ngày đêm lòng mơ tưởng. 
Ơi cô bé, mắt nai tròn độ lượng 
Sao gặp nhau, cười chỉ nửa vành môi? 

Còn nửa kia ai đã chiếm hết rồi? 
Hay cô bé làm mặt nghiêm đứng đắn? 
Anh lẩm nhẩm lời cầu kinh may mắn: 
-Xin cho con được hưởng một đặc ân: 
Mưa đi, mưa! Cho nàng phải… dừng chân 
Để con dúi bài thơ tình hy vọng, 
Để cô bé sẽ… cùng con mơ mộng 
Ươm mầm vui, tưới nguồn sống yêu thương 
Cây mùa xuân hoa hạnh phúc ngát hương. 
Và thêm sức cho con đừng... quýnh quáng 
Ơi cô bé, ngày nào trời cũng… nắng 
Thơ làm ra, mỗi lần chép, lần sai 
Càng đổi thay chữ nghĩa, thơ càng… dài 
Bao nhiêu chữ, tình đơm hoa kết trái? 
Ơi cô-bé-cười-nửa-môi! Thương? Hại! 
Ơi cô bé, xin đừng cười thương… hại. 
Anh theo bé, sao theo hoài không thấy? 
Ơi cô bé, sao không dừng chân lại? 
Ơi… cô… bé… 
 
Á Nghi, 19.5.2010. 
 
 

 
 
 
 
ƯỚC… MƯA. 
 
Tặng tuổi hai mươi. 
Tối ngày cứ ước: Trời mưa! 
Hôm nào em… khóc cho… chừa mộng mơ 
Người ta ướt sủng bài thơ 
Trời còn chưa nắng đủ giờ hong khô 
Núp mưa rồi giả… dại khờ, 
Cầm dù, cầm áo, giả vờ cầm… tay 
Cầm gì mà tim… ô hay! 
Đập sao loạn nhịp! Nóng vầy… má em! 
 
Á Nghi, 4.8.2008. 



 
Đang dự thi viết văn  
 
 
ĐẠI DƯƠNG DẬY SÓNG. 
 
Tặng em một hạt ngọc hồng 
Em không dám nhận, sợ Đông, Tây cười 
Em tôi dại nhất trên đời 
Bắc Nam chưa sợ, nữa thời Tây Đông! 
Lời nào cũng “Dạ thưa ông!” 
Khô khan, sáo rổng nghe không ngọt ngào 
* 
Hồng hào, ngọc hóa xanh xao 
Tôi quăng, biển động, sóng chao tim người. 
 
Á Nghi, 10-5-2012. 
 
 

 
 
Các nữ sinh Trung Học Đồng Khánh, Huế, trong 
ngày lễ Hai Bà Trưng  
 
 

 

E ẤP. 
 
Chờ em dăm phút, phập phồng 
Lâu chi lâu lạ! Lụa hồng? Áo tơ? 
Trăng vàng như mật trải thơ 
Em mau mau! Kẻo, sao mờ mắt anh. 
* 
Môi nhí nhảnh em thoa chi mật nữa? 
Tóc đã vừa che đủ kín nụ duyên 
Chải liên miên tóc rụng hết, ai đền? 
Đêm nguyệt diện, lạ thành… quen! Cô nhỏ! 
Á Nghi, 30-9-1977. 
 
 
THẲNG THỪNG. 
 
Anh người lạ, anh người dưng 
Quen tôi sao hỏi? Sao dừng bước chân? 
Đi xa xa, chớ đi gần 
Lỡ bà con thấy, phân trần mắc công! 
Vừa lo lắng, vừa phập phồng 
Sao anh lại cứ thong dong theo hoài? 
-Ơ hay! Lối rộng đường dài 
Cớ sao em cấm người ngoài bước đi? 
Dễ thương mà sao kiêu kỳ? 
Càng kiêu, anh lại cuồng si chai lỳ 
Kỳ, si, lỳ: em chọn chi? 
Nói đi, anh tặng, xuân thì thêm xinh. 
 
Á Nghi, 290512. 
 
 

 
 
Ảnh: CỰU HỌC SINH NGUYỄN THƯỢNG HIỀN SƯU TẦM 
 
 
 
 


