
http://aejjrsite.free.fr   Magazine Good Morning   3 Août 2008   ©DR  Đỗ Phong Châu  pour la traduction  
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Author unknown :    TELL HER SO 
 

Amid the cares of married strife 
In spite of toil and business life 

If you value your dear wife 
Tell her so ! 

 
When days are dark and deeply blue 
She has her troubles, same as you 

Show her that your love is true 
Tell her so ! 

 
Don’t act as if she’s past her prime 
And tho’ to please her were a crime 
If ever you loved her, now’s the time 

Tell her so ! 
 

She’ll return for each caress 
A hundred fold of tenderness 

Hearts like hers were made to bless, 
Tell her so ! 

 
You are hers and hers alone , 

Well you know she’s all you own; 
Don’t wait to carve it on a stone  

Tell her so ! 
 

Never let her heart grow cold 
Richer beauties will unfold 

She is worth her weight in gold 
Tell her so ! 

Đỗ Phong Châu tạm dịch, để tặng những mối tình già 
 

Dầu đầy lo âu cuộc đời tình ái 
Dầu nhọc nhằn vì kế sinh nhai 

Nếu bạn quí trọng người vợ hiền, 
Hãy tỏ bày để vợ cảm thông ! 

 
Khi cuộc sống ba chìm bẩy nổi 

Nàng vấp chân như bạn đấy thôi 
Đây là lúc lòng thành cần tỏ 

Thốt chữ “Yêu” để vợ cảm thông ! 
 

Đừng làm như nàng hết thời xuân sắc 
Và chiều nàng là chuyện động trời 

Một khi đã yêu, đây là lúc 
Bạn tỏ bày để vợ cảm thông ! 

 
Nàng sẻ đáp khi bạn ve vuốt 

Gấp ngàn lần mượt ướt lụa là , 
Lòng nàng để vạn lòng hạnh phúc , 

Hãy tỏ bày để vợ cảm thông ! 
 

Bạn thuộc nàng và chỉ nàng ngự trị , 
Chốn đáy hồn bạn chỉ có nàng thôi . 
Đừng chờ lúc phải khắc lên bia đá , 

Hãy tỏ bày để vợ cảm thông ! 
 

Bạn chớ để tim nàng nguội lạnh 
Muôn điều tốt sẻ chẳng hình thành 

Tấm lòng vàng , nghìn cân còn thua thiệt 
Bạn chờ gì để nói vợ cảm thông ! 
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(weblog “Yêu Thơ Việt” của tác giả) 


