
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lẳng lặng mà nghe họ chúc (ứ ư) nhau  
Chúc nhau mạnh mẽ khoẻ như trâu  

Chúc nhau tiền của giàu như nước (ớ ơ ờ)  
Chúc đẻ vừa xong...lại có...lại có bầu  

 
Ban AVT xin kính chúc quý vị một năm đầy hạnh phúc và vui vẻ  

Trước hết xin chúc cho các cụ:  
 

Xuân tươi mãi xuân tươi chẳng già  
Phú ông (tình) ông tuy lão mà sức như là, sức như là đương trai  

Chứ hải cẩu (mà) tam tinh, sâm nhung bổ phế, ông ông chẳng xài  
(hừ hừ hừ hư hư hứ hư hừ)  
Bổ phế, ông, ông chẳng xài,  

Tóc bạc ông, ông nhuộm thuốc  
Rằng vẫn đen hoài, vẫn đen hoài đen lâu  

Chứ ủi mặt mà cho căng  
Ai ơi, còn lắm (ư ừ) lắm cô nhầm  

(hừ hừ hừ hư hư hứ hư hừ)  
 

Chúc các cô gái lỡ thì xuân:  
 

Xuân đi mãi xuân đi chẳng về  
Gái tơ (tình chung) qua lứa,  

Rằng đã lỡ thì, rằng lỡ thì hết duyên.  
Chứ phấn điểm (mà) son tô  
Ai ơi, vẫn chẳng chẳng có bồ  
(hừ hừ hừ hư hư hứ hư hừ)  

Vẫn chẳng ai ơi có bồ.  
Đầu xuân (là) xuân cầu chúc,  

Rằng chúc cô nàng, chúc cô nàng lấy hên.  
Chứ gặp bạn (mà) làm quen,  

Ai ơi vài tháng (ư ừ) tháng cưới liền  
(hừ hừ hừ hư hư hứ hư hừ)  

 
Chúc các nhà thuơng gia buôn may bán đắt:  

 
Tân xuân chúc ông chủ phòng trà  

Chúc ông (là) ông đông khách  
Rằng đã được đà, rằng được đà com lê  

Chứ chúc tiệm (mà) đăng xê  
Ai ơi, khách nhảy mãi quên về  

(hừ hừ hừ hư hư hứ hư hừ)  
Mặc sức, ai ơi, ông thâu tiền,  

Các cô (là) cô ca sĩ rằng vẫn bín rền, rằng bín rền suốt đêm  
Chứ giàn nhạc (mà) êm êm,  

La ve khách uống mãi vẫn thèm  

Chúc Xuân  

Lữ Liên  
Ban AVT trình bày 



(hừ hừ hừ hư hư hứ hư hừ)  
 

Mừng xuân mới về,  
Mừng mùa xuân tươi đã về.  

Con nít thời vui, lòng ông lão thấy cũng tươi.  
Người trai tơ hớn hở, gái cặp kê thời phập phồng,  

Gái chồng chê đừng có lạnh lùng,  
Gái chồng chê đừng có lạnh lùng.  

Một năm hết vèo,  
Mừng năm mới đến hết nghèo.  

Năm lắm tình yêu, nhiều hạnh phúc đến rắc gieo.  
Niềm vui trong mái nhà,  

Tết đẹp thêm tình đậm đà,  
Tết đẹp thêm tình đậm đà.  

Mừng xuân mới về,  
Mừng mùa xuân tươi đã về.  

Con nít thời vui, lòng ông lão thấy cũng tươi.  
Người trai tơ hớn hở, gái cặp kê thời phập phồng,  

Gái chồng chê đừng có lạnh lùng,  
Gái chồng chê đừng có lạnh lùng.  

Một năm hết vèo,  
Mừng năm mới đến hết nghèo.  

Năm lắm tình yêu, nhiều hạnh phúc đến rắc gieo.  
Niềm vui trong mái nhà,  

Tết đẹp thêm tình đậm đà,  
Tết đẹp thêm tình đậm đà,  
Tết đẹp thêm tình đậm đà. 

 
 
 
 
 

Lien pour écouter “Chuc Xuân” :  
 

http://www.dactrung.net/nhac/nghenhac.aspx?BaiID=q0GJpinA6Z%2bSbv27t4AFsQ%3d%3d 


