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Thương thay cho đám tuổi già  
Ông thì cao máu còn Bà đau lưng  
Hot Flash Bà nhảy lưng tưng  
Mặt mày cau có mắt trừng nhìn Ông  
Lưng chưa hết lại đau mông  
Thân người ê ẩm từ trong ra ngoài  
Chân đau nhức lại ù tai  
Bà la inh ỏi Ông hay biết gì  
Bà bảo lấy hộ cái ly  
Ông đưa gói thuốc Bà xì một hơi 
Mỗi khi mưa gió trở Trời  
Ông ho hen thở bà thời cúm đau  
Đái đường Ông thử lên cao  
Đồ ngọt không rớ mà sao vẫn còn  
Bà bị Cholesterol , thịt bò kiêng cử cua tôm phải 
chừa  
Ốc nghêu thịt mở Ông ưa  
Bây giờ sợ chết ai đưa chối từ  
Da vàng gan yếu thận hư  
Sáng dậy hỏi Bà răng giữ ở đâu  
Bà rằng đã rớt xuống cầu  
Ông buồn Ông tức càu nhàu một hơi  
Cháu con tản mác khắp nơi  
Chán buồn sống cảnh cuộc đời già nua  
Bao năm bay nhảy tranh đua  
Giờ đây lụm khụm hơn thua đâu màng  
Mong sao sức khoẻ bình an  
Ăn ngon ngủ được thuốc thang không dùng N 
hưng người đau nhức tứ tung  
Đồ ngon không dám thuốc dùng ngày đêm  
Đêm không ngủ được Bà rên  
Gối đau chân nhức lại thêm cái đầu  
Ông thì tức ngực tìm dầu  
Tâm thần rối loạn biết đâu khắp nhà  
Nhớ thời Ông trẻ hào hoa  
Đẹp trai bay bướm nay già da nhăn  
Hói đầu tóc bạc hết răng  
Còn Bà tóc giả da căng bụng phành  
Đôi mươi sắc nước khuynh thành  
Bao chàng đưa đón tuổi xanh yêu đời  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giờ đây đã mất hết rồi  
Có còn đâu nữa hết thời nhớ chi  
Bạn bè kẻ sống người đi  
Người trong dưởng lão kẻ thì bán thân  
Đứa đang lao phổi chết dần  
Người thì dương liệt phải cần Viagra  
Đứa thì mắt bị mù loà  
Tay chân quờ quạng khi ra khi vào  
Người thì mắc phải bệnh GOUT  
Chân tay u nổi đớn đau đêm ngày  
Kẻ đau bao tử dạ dày  
Uống ăn đau nhức mặt mày xác xơ  
Bạn Bà bị breast cancer  
Bạn Ông bao đứa ung thư ruột già  
Đi cầu máu rỉ chảy ra  
Chem chửa trị nhưng mà bớt đâu  
Cuộc đời quả thật bể dâu  
Sanh bệnh lão tử nghèo giàu khác chi  
Ai ơi rộng lượng từ bi  
Để khi nhắm mắt hồn phi Thiên Đàng  
Sống mà ác đức lận gian  
Kiêu căng tham hiểm chỉ màng lợi danh 
Địa Ngục sẳn chỗ đẻ dành Satan  
Quỉ Sứ quyết hành thẳng tay 
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