
CÒN TÔI CÒN BÀ 

 

Mất gì thì mất bà ơi 

Xin trời đừng để còn tôi mất bà 

Hai ta tuy tuổi đã già 

Nhưng tôi vẫn muốn còn bà còn tôi 

Mất gì thì mất bà ơi 

Xin trời đừng để còn tôi mất bà 

Nếu trời bắt phải đi xa 

Tôi xin đi trước còn bà đi sau 

Mong bà đừng ốm đừng đau 

Để tôi còn bát cơm rau sớm chiều 

Sống cho nhau nghĩa là yêu 

Tuổi cao ta lại càng nhiều tình 

thương 

Hai ta đi khắp nẻo đường 

Đói no sướng khổ gió sương đã từng 

Được như nay đã là mừng 

Nỗi mong lớn nhất là đừng đi xa 

Tuổi cao tôi vẫn có bà 

Như liều thuốc bổ dưỡng già đời tôi   

Đời còn đẹp lắm bà ơi 

Xin trời cứ để còn tôi còn bà... 

 

                                    Khuyết danh 
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 Mất gì thì mất Bà ơi! 

Xin Trời đừng bắt chia 

đôi chúng mình 

Mất đi một nữa thình lình 

Đau còn hơn cả cuộc tình 

dứt ngang 

Nếu mà đời vẫn cứ phang 

Cho em chết trước...bên 

đàng* ngắm ai 

Rồi Thơ anh viết sao hay 

Sẽ quăng tờ giấy, vứt ngay bút thừa 

Những chiều giăng mắc cơn mưa 

Còn đâu hơi ấm phủ vừa vòng ôm 

Tình già dẫu có lom khom 

Cũng là tình đã gom đầy tháng năm 

Một mai giả biệt lặng câm 

Nỗi đau theo mãi găm xuyên vào lòng 

Vậy giờ hãy tính cho xong: 

Anh nằm xuống trước_anh không 

vương sầu 

Hơn là em vội đi mau 

Để anh cứ phải chấm lau mắt nhầu 

Nhưng nào em có chịu đâu 

Luôn dành chết trước để sầu anh 

mang 

Trước giờ em cứ lấn sân 

Đến nỗi khi chết cũng dành phần hơn 

                           Hoàng Mai Nhất 

  *đàng:  là chữ đường. 


