
 
TÁO QUÂN CHI SỚ 

 
Muôn tâu thánh thượng 
Khải tấu Ngọc Hoàng 

Lính thủy An Nam 
Ngụ vùng Đa-lass 
Chẳng chơi cờ bạt 

Chẳng ham rượu chè 
Bổn tánh lè phè 
Làm ông táo bếp 

Nên thần thừa biết 
Tháng chạp ,hăm ba 

Khắp chốn ta bà 
Ai làm nghề táo 
Lo quần lo áo 

Sắm mũ, sắm hia 
Mua rượu, mua bia 
Về chầu Thượng đế 

Thần về hơi trể 
Bởi xe hết xăng 

Vừa đẩy vừa lăng 
Xe không chịu nổ 
Thần đành chạy bộ 
Suốt mấy ngày qua 

Trời đất bao la 
Lưng còng,mỏi gối 
Gặp sông thần lội 
Gặp núi thần leo 
Già vẫn ham trèo 

Mê leo nên trể 
Xin Ngài hiểu để 

Thông cởm dùm em 
Thông cởm giùm em… 

****MC. MC. 
 

****MC. MC 
Hãi quân chúng tôi 
Suốt một năm rồi 
Có nhiều thay đỗi 
Lắm điều bối rối 

Nhiều chuyện hân hoang 
Vui vẽ cã làng 

Thay quyền đổi chức 
Anh Lạc bộc trực 

Anh Lạc cương trường 

Anh Lạc vung gươm 
Trừ tà hiễn chánh 
Vai gồng vai gánh 

Chẵng ngại gian nan 
Tiền bạc đoàn hoàn** 
Lên thay Nguyễn Nỡ 

Nở ơi là nở 
Sáu bảy năm qua 
Rất mực thiết tha 

Làm ông hội trưởng 
Người thừa chí hướng 
Người lắm đường binh 

Nên Nở hết tình 
Chơi hai ba chức 
Nở người trí thức 

Nở người thông minh 
Làm việc hết mình 

Nhất tâm chống cọng 
Khung trời lòng lọng 

Bay bổng  trời cao 
Ghé mắt nhìn vào 

Trùng Dương Đa- lass 
Bàn hoàng ngơ ngác 

Kẽ ở người đi 
Tử biệt sinh ly 
Hãi âu bỏ xứ 

Cuộc đời sanh tử 
Vốn luật vô thường 
Sao khỏi tiếc thương 
Người anh Trung Tá 

Người anh cao cã 
Húy Nguyễn Năng Thông 

Từ giã cõi Trần 
Hưởng nhan Thánh Chúa 

Buồn như lá úa 
Đưa tiễn anh đi 

Tổ Quốc khắc ghi 
Phủ cờ thương tiếc 
Buồn đau chưa hết 

Thương nhớ chưa vơi 
Ơi hởi, trời ơi 

Tin buồn lại đến 
Hãi âu lìa bến 
Hãi âu bỏ đàng 

Lòng những cưu mang 
Tình người đồng đội 
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Cùng nhau lặng lội 
Bất chấp hiểm nguy 
Anh Phạm quý Thi 

Hãi quân đại úy 
Giả từ phố thị 

Xa cõi trần gian 
Tiếc nuối vô vàng 
Sầu thương tri kỹ 
Tiễn anh về nghĩ 
Chốn Phật an vui 

Bằng hữu bùi ngùi 
Buồn thương dấu lệ** 

Cũng nên đáng kễ 
Năm khỉ vừa qua 

Trùng dương nhà ta 
Làm giàu bệnh viện 
Người đau như kiến 

Càng đếm càng nhiều 
Người đẹp Ninh Kiều 

Vẫn chưa hồi sức 
Lại thêm anh Đức 
Lại có anh Vinh 

Nhờ trí thông minh 
Hai anh vô sự 
Lại bà bé bự 

Cùng Vi thanh Liêm 
Bà có nỗi niềm 

Ông thèm hương phấn 
Gặp trời nắng ấm 
Thêm gió hiu hiu 

Cũa hết lòng nhiều 
Đè nhau trên thãm 
Từ hôm tới sang 
Ông đã hết hơi 

Nên cứ chơi vơi 
Đứng lên chẵng nổi 
Chồn chân mõi gối 
Gió cuốn mây bay 
Anh Lạc mới đây 
Mặt xẫm mày xây 
Về thăm bệnh viện 
Bệnh gì chẳng biết 
Tật nào chắng hay 
Hết đêm tới ngày 

Bóng hồng tạp dịch 
Có em lắm thịt 

Trông mới phát kinh 
Có em xinh xinh 

Đào hoa chiếu mạng 
Ở đây vài tháng 

Chắt cũng khỏe re 
Em nhỏ nầy đè 

Nàng kia lại bóp 
Mình sinh năm cọp 
Sao máu loại dê** 

Dại chi mà về 
Ở đây cho sướng 

Trời cho cứ hưởng 
Chúa tặng đâu từ 

Mình cứ vô tư 
Như người Hà Lội 

Đi đâu mà vội 
Ghé lại Trùng Dương 

Quý bà dễ thương 
Quý ông dễ mến 

Xa bờ xa bến 
Xa chốn quê hương 

Góp nhặt yêu thương 
Về đây chung mộng 
Chúng tôi luôn rộng 

Mở cánh tay mời 
Chiến hữu khắp nơi 

Đồng hương muôn hướng 
Về đây chung hưởng 
Về đây yêu thương  

Thắp nén tâm hương 
Giổ Trần Hưng Đạo 
Mang ơn phải báo 

Nghĩa trọng phải đền 
Ai dám lãng quên 

Công ơn dựng nước 
Người sau kẻ trước 
Tiếp nối lưu truyền 

Trang sử uyên nguyên 
Cũa giòng giống Việt 

Về đây chí thiết 
Về đây họp đoàn 
Về đây liên hoan 

Đón mừng năm mới 
Các bà hồ hởi  

Khoe áo khoe quần 
Khoe luôn tấm thân 
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Tuổi cao còn trẻ 
Mắt chưa bị xệ 

Môi vẫn cười tươi 
Miệng nói tay mời 

Đồng hương thực khách 
Trùng Dương số “zách” 

Nhờ quý phu nhân 
Cũa lính Hãi Quân 
Hào hoa phong nhã 

Mấy bà làm chả 
Mấy bà làm nem 
Chưa ăn đã thèm 

Chưa xơi đã muốn 
Bà làm gỏi cuốn 

Bà nướng chã giò 
Bà nấu bò kho 
Bà chơi lúc lắc 
Mỗi bà mỗi sắc 

Mười phân vẹn toàn 
Thực khách hân hoang 
Đồng hương cãm mến 

Tàu vừa tới bến 
Văn nghệ biễn khơi 
Nhảy múa tơi bời 
Đàn ca xường hát 

Ôn nào mê hát 
Mệ nào chuộng ca 

Em nào thích la 
Chú nào thích hét 

Vào in tờ nét 
Gặp em xi Lang 
Vui vẽ cã làng 

Chẵng chi phiền não 
Anh Lang chi bảo 

Văn nghệ Trùng Dương 
Tám hướng bốn phương 

Không ai địch nỗi 
Thôi trời đã tối 

Thôi ngày đã qua 
Con khỉ nhảy xa 

Gà ta lại đến 
Một lòng cãm mến 

Thần chúc  Ngọc Hoàng 
Năm mới thênh thang 

Tiền rừng  bạc bể 
Mong ngài mãi trẻ 

Ngài mãi “bô” trai 
Lạc chốn thiên thai 
Bà nào cũng mến 
Thần xin gởi đến 
Thân hữu gần xa 
Quý ông, quý bà 
Thiện nam tín nữ 
Một năm đầy đũ 

Một năm hạnh thông 
Một năm sống trong 

An vui hạnh phúc 
Thần xin thân chúc 

Gia đình Trùng Dương 
Mãi mãi yêu thương 
Tình người áo trắng 
Dẫu mưa dẫu nắng 

Gió táp mưa sa 
Mình vẫn mãi là 

Con yêu biễn mặn 
Thôi thần xin lặng 
Thần xin bye bye 
See you next time 

Chúc mừng năm mới 
Chúc… mừng… năm… mới 

Xin chúc thân hữu gấn xa 
Quý ông, quý cụ, quý bà đồng hương 

Vui xuân vui khắp phố phường 
Gà về nối lại yêu thương tình người 

Bye…bye & happy new years. 
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