
  

  

 

Anh Ngày Xưa ... Anh Ngày Nay  

 

 

 

Ngày xưa khi mới gặp anh, 

Tưởng rằng như thể bức tranh hoạ đồ. 

Phong lưu dáng dấp giang hồ, 

Bây chừ ngó chán thấy mồ anh ơi! 

Ngày xưa anh nở nụ cười, 

Hoa thơm cỏ lạ ngẫn người nhìn theo. 

Bây giờ môi tím mặt teo, 

Ngó như mặt chuột mặt mèo gớm ghê. 

Ngày xưa thoạt thấy đã mê, 

Bây giờ chán ngấy chẳng phê chút nào. 

Ngày xưa phong độ dường bao, 

Bây giờ tàn tạ râu, mao chẳng còn. 

Ngày xưa quảng đại bao dong, 

Bây chừ bủn xỉn, đàn ông hẹp lòng. 

Ngày xưa đi đứng thong dong, 

Bi chừ cả rởn cà rông đứng ngồi. 

Ngày xưa coi trọng cái tôi, 

Bi chừ thấy rõ chữ tồi lòi ra. 



Ban đêm mặt giống như ma, 

Ban ngày thì tựa như là Diêm Vương. 

Ngày xưa chiếm được mười thương, 

Bây giờ chỉ một con đường ZÊ RÔ..... 

  

Anh Ngày Xưa 

  

 

 

 
 

 

Em Ngày Xưa... Em Ngày Nay 

  

Ngày xưa mái tóc buông lơi , 

Bây giờ sợi rụng sợi rơi đầy nhà . 

Ngày xưa da trắng nõn nà , 

Bây giờ da đã trổ hoa .... đồi mồi . 

Ngày xưa miệng cười thật tươi , 

Bây giờ móm xọm rụng mười cái răng . 

Ngày xưa mặt sáng như trăng , 

Bây giờ xám xịt như vầng mây đen, 

Ngày xưa yểu điệu như tiên 

Bây giờ lẹt đẹt như con vịt bầu . 



Ngày xưa chum chúm núm cau , 

Bây giờ lỏng thỏng như bầu trên cây . 

Ngày xưa nhựa sống căng đầy , 

Bây giờ vắt mãi bẩy ngày cũng không . 

Ngày xưa thắt đáy lưng ong , 

Bây giờ to bụng còn mông phẳng lờ . 

Ngày xưa rậm rạp cỏ mơ , 

Bây giờ thưa cứng tựa hồ rễ tre . 

Ngày xưa ăn nói dễ nghe , 

Bây giờ cẳn nhẳn chua lè khó ưa .. 

Ngày xưa thích được mây mưa , 

Bây giờ hạn hán hết ưa tù tì 

Ngày xưa thường sánh vai đi , 

Bây giờ chỉ thích nằm ì ...xem phim... 

Ngày xưa nhớ nhau đi tìm, 

Bây giờ mặc kệ ...con chim mất dzồi. 

  

 
 


