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VĂN CẬU BÉ HOÀNG 

Cậu Bé 

Bắc đẩu tinh quân theo lời 

Bắc đẩu tinh quân 

Truyền ban Hoàng tử xuống trần đầu thai 

Dọc 

Tỏa sáng điềm lành năm ấy 

Tỏa sáng điềm lành 

Nhuận ba ngày bẩy phúc tinh í i ì ra đời 

Anh hùng có một không hai 

Côn quyền , kiếm kích gồm tài, hì kinh luân í ì i 

 

Ngự chỉ sắc phong vua ban 

Ngự chỉ sắc phong í i 

Cậu đi chấm lính nhận đồng hì gần xa 

Thương người hiếu kính mẹ cha 

Thương người vì nước vì nhà,hì vì dân í ì i 

 

Mộ đạo ân cần thương người 

Mộ đạo ân cần ỉ i 

Thương người có đức có nhân í i ì có tài ỉ ì i 

 

Lừa lọc đơn sai giận phường 

Lừa lọc đơn sai í i 

Niệm mô phật bụng ai í ì i tâm xà 

Chân tâm niệm chữ di đà 

Tiếng chuông cảnh tỉnh gần xa í i ì sớm chiều ỉ ì i 

Khai Quang 

Nhất bái, Cậu bái thượng thiên 



Nhị bái, Cậu bái thượng ngàn 

Tam bái Cậu bái thoải phủ 

Tứ bái Cậu bái tứ phủ công đồng 

Rồi bình thân lễ tất a 

Múa Cung Kiếm 

Đủng đỉnh tiêu dao, ngựa hồng 

Đủng đỉnh tiêu dao 

Khi chơi Yên Tử 

Lúc vào quỳnh lâm 

Đường đường dáng vẻ đai cân 

Cung tên yên ngựa 

Đem quân lên ngàn 

Ba quân nghe lệnh truyền ban 

 

Nghe lệnh truyền ban 

Ba quân nghe lệnh truyền ban 

Bốn phương tám hướng 

Quanh ngàn bủa vây 

Cung vàng cầm chắc trong tay 

Tên thần lắp sẵn buông rơi kịp thời 

Tên bay rẽ đất rợp trời 

Chuốc rượu 

Vỉa 

Trước đền Cậu ngự thong dong 

Tay tiên chuốc chén , rượu nồng, thiết tha 

Nào là lưu thủy đào hoa Các cô chuốc rượu nay đà  tới nơi 

Tay cô đôi nàng tiên 

Nâng chén quỳnh là quỳnh lên rót 

Nâng tiễn lên ngai vàng 



Xin mời Cậu Hoàng nâng chén 

Nhất tuần sơ đã rót chén Hoàng hoa dâng mời 

Mừng vui mùa xuân non nước 

Đây chén sơ dâng mời 

Xin mời Cậu Hoàng say sưa 

 

Chén lưu ly chân cô quỳ mà tay cô rót 

Dâng tiễn lên ngai vàng 

Xin mời Cậu Hoàng nâng chén 

Chén tuần đôi đã rót chén Hoàng hoa dâng mời 

Mừng vui mùa xuân non nước 

Đây chén đôi dâng mời 

Xin rước mời Cậu Hoàng say sưa 

 

Chén tương tri chân cô quỳ mà tay cô rót 

Dâng tiễn lên ngai vàng 

Xin mời Cậu Hoàng nâng chén 

Chén tuần tam đã rót 

Chén tuần tam đã rót chén Hoàng hoa dâng mời 

Mừng vui mùa xuân non nước 

Đây chén tam dâng mời 

Xin mời Cậu Hoàng say sưa 

 

Vỉa 

Rượu tam tuần,Cậu hiến xong rồi 

Đàn cầm dưới nguyệt, Cậu ngồi Cậu so dây 

 

Tiếng tơ tiếng trúc vơi đầy 

Khiến bao đệ tử lòng ngây ngất lòng 



Dịu êm khoan nhặt bổng trầm í i ì i 

 

Dịu êm í i ì khoan nhặt bổng trầm 

Nghe như gió giục mây vần mưa xa 

Đục như nước lũ Hồng Hà 

Trong như nước suối thác đà trắng phau 

Gần như canh bạc đêm thâu í i ì i 

 

Gần như canh bạc đêm thâu 

Xa như tráng sĩ , vó câu dặm ngàn 

Xui hoa nở, giục hoa tàn 

Đông Hồ 

Đêm xuân đốt đỉnh nhang trầm 

Khói bay , kìa khói bay nghi ngút 

Tiết sang xuân dồi dào 

 

( Dàn thời đào)2 là cứ đêm xuân 

Trăng thanh gió mát 

Cậu bé Hoàng ngỏ cửa ra chơi vườn í ì đào í i ì i 

 

Nửa vầng 

Tang tính tình trăng khuyết i , a à ới à 

Lóng lánh 3 sao giữa trời là lên , tình có ai lên 

Ai lên cung trăng, kìa ai lên cung nguyệt 

Cho Cậu bé Hoàng nhắn hỏi khách ông trăng già í i ì i 

 

Cô 3 tang tính tình cô 4, a à ới a 

Cô 5, cô 6, cô 7, cô 8, cô 9, cô 10 

Cô nào hồng nhan 



Là thơm cánh bông huê thơm 

Bông hoa tươi tốt, bông hoa tốt đẹp 

Tiễn dâng Cậu Hoàng í i ì i 

 

Tre non mà chưa đủ lá a á ới à 

Hỏi đan sàng làm sao 

Là đi tình có ai đi 

Ai đi lễ Mẫu, ai đi trẩy hội trên phủ Tây hồ í i ì i 

 

A … xuất tinh binh dương uy thần vũ 

Tướng theo hầu giáp trụ chi ân 

Sắp đặt sẵn sàng kiệu hoa 

Sắp đặt sẵn sàng 

Rước Cậu Hoàng bé lên đàng du xuân ì í ì ì i i 

 

Thẳng ngọn cờ đào hú ba quân 

Thẳng ngọn cờ đào 

Trống dong cờ mở 

Quân reo bốn bề  i í ì ì i i 

Xe loan thánh giá hồi cung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VĂN CÔ BÉ THƯỢNG NGÀN 

Làm chúa rừng xanh nối đời  

cô làm chúa rừng xanh  

Ba mươi sáu động quyền hành trong tay 

 

Riêng một thú trên ngàn thiếu lĩnh 

Đỉnh non bồng một cánh sơn trang 

Cô bé xinh thay một thú trên ngàn 

 

Cô bé xinh thay... một thú trên ngàn 

Bầu trời cảnh vật.... phong quang bốn mùa 

Trên ban ngát trăm hoa đua nở 

Dưới cảnh rừng cầm thú lả lơi 

Chim bay phấp phới mọi nơi.... 

 

Có đàn chim bay.... phấp phới mọi nơi 

Cá theo ngược nước..... lượn bơi vẫy vùng 

Trên ngàn tùng gió rụng lác đác đỉnh sườn non 

đá chất treo leo con sông Thương nước chảy trong veo........ 

 

Con sông thương..... nước chảy trong veo 

Kẻ xuôi người ngược..... 

Hò reo vang lừng 

Núi đã xếp mấy tầng cao thấp  

Ngàn cỏ hoa thắp sắc màu xanh 

Càng nhìn đồi núi càng xinh........ 

 

Muôn sông xa tung cánh bay lượn lưng trời 

Kìa là trời mây trôi hoa thắm tươi 

Long long lánh đuốc khoe đang thắm tỏ núi đồi 

Hò là hò ca vang  

Hò là hò ca vang 

Trước công đồng hội nghị nghiêm trang 

Người là người hân hoan chúc chữ vàng thánh thọ vô cương 

Tay Cô đang múa lượn vàng khúc nhạc xinh hoàn 

Tay Cô đang múa lượn vàng khúc nhạc xinh hoàn 

Tay Cô đang múa lượn vàng khúc nhạc xinh hoàn 

 

Trên non cao đường quanh co uốn quanh sườn đồi 

Chim kêu vượn hót nghe khúc nhạc rừng vang, nghe khúc nhạc rừng vang 

Cô đi lên ngàn Cô đi xuống suối hú vang vang dậy núi rừng 

hú vang vang dậy núi rừng  

Ơi rừng ơi - ơi núi ơi. Rừng ơi núi ơi 

Trăm bông hoa đua nở đầy ngàn cây lái  

Gùi trên vai nặng trái chín thơm 



Rung rinh rung rinh quẩy nắng đầu non 

Rung rinh rung rinh quẩy nắng đầu non 

 

Ai hoa huệ hoa lan hoa thược dược ớ 

Hoa hải đường nở trước mùa xuân 

Quỳnh hoa thơm ngát xa gần 

Phù dung yểu điệu thanh tân nõn nà....... 

 

Hoa cẩm chướng trà my đua nở 

Cúc trắng vàng rực rỡ khoe tươi 

Hoa thuỷ tiên sắc nước hương trời 

Bạch liên phong nhuỵ cho đời say thêm...... 

 

Hái trăm hoa dâng về mà tiên Mẫu 

Cứu cho người trần đầu thiện tai 

Phong sương tạo hoá an bài 

Ơn Cô lượng bể lòng trời bao la...... 

 

Đền thờ Cô ở tận nẻo xa 

Có cây bên suối có nhà sàn nương 

Quanh co độ mấy thôi đường 

Men rừng men suối men nương men đồi... 

 

Cô đi cỏ đón hoa chào 

Cô về bách điểu sớm chiều ca vang..... 

Thương người cố quốc tha hương 

Thương ai đứng ngã ba đường bơ vơ 

Thương ai chín đợi mười chờ  

xẩy chân một bước sa cơ một đời... 

 

Thành tâm đến trước điện đài 

Hương hoa lễ vật hãy tạ người đừng quên 

Muốn quên Cô cũng cho quên 

Của Cô lấy một Cô sẽ bắt đền thành ba 

 

Đừng nên khẩu phật tâm xà 

Đảo điên tráo trở Cô cho hoa lìa cành 

Thảo ngay ăn ở cho lành chứ gieo tai Cô giáng hoạ  

Cảnh bình chẳng có lâu 

Nên người đi trước nhắc người đi sau 

Đừng gây chia rẽ mà để thêm sầu lòng Cô 

Cô giận phường gian dối quanh co 

Nói lời báng bổ Cô hành cho thẫn thờ 

Làm cho ngơ ngẩn ngẩn ngơ 

Làm cho tan nát xác xơ lụi tàn 



 

Biết lỗi lầm mà đến kêu van 

Khấu đầu tạ lễ Cô Bé Ngàn cứu cho 

 

Cô cứu cho tai qua nạn khỏi  

Cô cứu người qua khỏi trầm luân 

Cô cho nước tiên tẩy sạch bụi trần 

Thanh cao rồi lại 10 phần Cô cho thanh cao 

 

Các bạn tiên... các bạn tiên đủng đỉnh ra về 

Nón chiên hải sảo nón huê ngạt ngào 

Sớm sông lao tối Cô vào tuần hạc 

Bạn tiên ngồi đàn hát líu lo 

Rượu tâm hiến đủ ba vò.... 

 

Rượu tâm a  

Rượu tâm hiến đủ ba vò  

Cơm lam thịt thính khế chua măng vầu 

Thoi độc mộc đua nhau bẻ lái 

Cô vượt muôn trùng Cô tới các con 

Ầm ầm nước chảy đá mòn.... 

 

Bóng tiên nàng đủng đỉnh sườn non 

Bóng Cô Bé Ngàn lượn lờ bên suối 

Suối biết không a 

Gió thổi rì rào  

Hoa mộng hoa đào hoa huệ mà hoa lan hoa ban mà đua nở 

 

Cần na ní nọ cần nọ mà na ni mì chắc mà chi mì dặm mà mì cố ớ ơ ơ ờ 

Công xoè cánh bên ghềnh múa quạt 

Phượng gẩy đàn ca hát đêm thâu 

Cô Bé dậy voi kéo gỗ bắc cầu 

Xây đền Mẫu ngự dựng lầu Cô Bé Chơi 

Xe loan thánh giá hồi cung.... 

 

 

 

 

 

 



VĂN CÔ CHÍN GIẾNG 

Thoảng ngát hương lan gió đưa… thoảng ngát hương lan 

Trăng soi chín giếng nước vàng long lanh 

 

Thanh Hóa…Thanh Hóa đất lạ 

Bạch am thủy nguyệt, bạch am thủy nguyệt 

Đền Sòng Sơn đất tốt tự nhiên 

Cảnh thiên tạo danh truyền 

Danh truyền Nam Việt í í i ì í ì ì 

 

Địa linh… địa linh nhân kiệt 

Thiên lý…lai long, thiên lý…lai long 

Giếng Âm Dương leo lẻo nước trong 

Thượng lưu để điều hòa 

Điều hòa đỉnh thái 

 

Bốn phương… bốn phương đem lại 

Gió mát…trăng trong, gió mát…trăng trong 

Thấy cảnh thanh Cô Chín hài lòng 

Hợp phận nữ…dăm ba 

Dăm ba bạn hát 

 

Cung cấm Quảng Hàn Hằng Nga cung cấm Quảng Hàn 

Mẫu sai Cô xuống dương gian ngự đồng 

Phụng sự Cô ngự thượng cung 

Hài hoa dáng ngọc, hầu trong trang đài 

Tuổi vừa mười chín đôi mươi 

A a ới a…a ới à 

Ba sáu nan xương quạt trầm ba sáu nan xương 



Cô cầm đến quạt Cô thương đến thanh đồng 

Tình tính tang tình tình tình tang tính tình tang 

 

Múa lượn khúc rồng…tay tiên múa lượn khúc rồng 

Rõ ràng Cô chín trong đền Sòng Cô mới ra ì í ì ì i i 

Gió lộng sơn hà Cô quạt cho… gió lộng sơn hà 

Quạt cho nam nữ trẻ già đều vui tươi ì í ì ì i i 

Quạt cho chim hót hoa cười ì ì 

Quạt cho mát rượi lòng người trần thế gian ì í ì ì i i 

 

Khung cửi bằng vàng đền thờ Cô…khung cửi bằng vàng 

Thoi ngà nạm bạc lúc thửa nhàn Cô thêu hoa 

Cô thêu thổ tặc ác tà ì í ì ì 

Thêu non thêu nước thêu hoa thêu người ì í ì ì i i 

Đốn củi trên đồi thêu chú tiều phu…đốn củi trên đồi 

Thêu dòng nước mát cá bơi giữa dòng 

Cô thêu tấm vóc đại hồng 

Để trước công đồng cống nạp vua cha 

 

Tay tiên tỉa lá vin cành hoa thơm, quả ngọt để dành 

Đời sau chân Cô…Chân Cô đã bước tới đâu í i ì 

Chân Cô đã bước tới đâu mở đường, nhân nghĩa bắc cầu 

Vinh hoa non kinh…Non kinh vai quảy lãng hoa í i ì 

 

Non kinh vai quảy lãng hoa khí bảo 

Ba dội khi ra, Ninh Bình bóng hồng 

Bóng hồng đủng đỉnh non xanh…í i ì 

 

Ai người…một dạ tâm thành 



Cô thương cho lộc ban danh ban danh cho tài 

Ban danh ban danh cho tài 

Cô cho họa khứ phúc lai í ì í i 

Buôn may bán đắt i ì ì i 

Cuộc đời cuộc đời hiển vinh, cuộc đời cuộc đời hiển vinh 

Cô cho khang thịnh gia đình í ì í a 

 

Cô cho đổi số nhân sinh 

Tuy rằng chữ thập cô cải hình…cải hình ra chữ thiên 

Cải hình cải hình ra chữ thiên 

Phúc Cô cho vô lượng vô biên í ì í i 

Tai qua nạn khỏi, bình yên cửa nhà 

Nhưng giận ai cô quyết không ra í ì ì í i a í a a à í a 

 

Nhưng giận ai… Cô sẽ ra tay 

Cô làm cho…đau đớn 

Hẹn ngày hẹn ngày mang vong, hẹn ngày hẹn ngày mang vong 

Cô cho bệnh ốp vào trong í ì í i 

Cơm ăn chẳng được, phiền lòng đầy vơi 

Khi lạnh lúc toát mồ hôi 

Lúc toát mồ hôi khi lạnh lúc toát mồ hôi 

Đập đầu lạy đất vái Trời mà kêu tìm Cô cầu đảo bái kiều 

Cầu đảo bái kiều tìm Cô cầu đảo bái kiều 

Cô về phán bảo những lời nhỏ to, Cô thương chỉ bảo dặn dò 

Giải chứng cứu bệnh Cô cho lại lành 

Xe loan thánh giá hồi cung 

 

 

 



VĂN CÔ ĐÔI CAM ĐƯỜNG 

Thắp một tuần hương lòng thành 

Con thắp một tuần hương 

Dâng văn sự tích Cam Đường Tiên Cô 

 

Quê nhà đất xưa đình bảng dòng nối dòng buôn bán vải tơ 

Quản gì sớm nắng chiều mưa í i ì i 

 

Quản gì…sớm nắng chiều mưa 

Rung rinh đòn gánh quảy đi cho đời 

Nào tơ lụa vải sồi lĩnh tía 

Đủ mặt hàng chẳng thiếu thức chi chiều chiều quảy gánh ra đi i ì ì i 

 

Ơ mấy cứ chiều chiều…quảy gánh ra đi 

Xinh xinh gót ngọc quảy đi miệt mài 

Cô đi tới đâu hoa cười chim hót 

Khắp bản làng nhẹ gót tênh tênh chứ suối khe đồi núi gập ghềnh í i ì a 

 

Suối khe…đồi núi gập ghềnh 

Vải tơ đem đến ấm tình ngược xuôi 

Ơ mấy dân đâu đấy nhớ người tiên nữ 

Dáng thanh thanh mắt tựa sao sa 

Thơm thơm tóc phượng già già í i ì i 

 

Ấy mùi thơm thơm, tóc phượng già già 

Hây hây má phấn da ngà lưng ong 

Lúm đồng tiền giá trong ngọc tuyết 

Cô nở nụ cười vẻ nguyệt in hoa 

Chiếc khăn vuông đen thẫm đậm đà 



Ơ mấy kìa đòn cong thui đẫy dịu dàng 

Ngược xuôi thuận nẻo Cam Đường chợ xa 

Từng thôn bản từng nhà Cô tới 

Lụa tơ vàng rồi cũi hoa chơi í i a í à à a 

Ơ mấy kìa đôi vai nặng gánh càn khôn 

Chàm xanh lĩnh tía nâu non vải rồng 

Đường xa lắc mà lòng không ngại 

Giúp dân lành có vải ấm thân 

Niềm vui đồn đại xa gần í i a í à à a 

 

Kìa chân Cô bước chải chuốt í a quay ngang 

Chân Cô bước í a rộn ràng 

Tai đeo xuyến vàng lưng đeo xạ kích 

Ống vôi trầu vỏ quạch í a thơm ngát 

Yếm đào dải lụa í a tung bay 

Kìa Cô Đôi thắt phơ phất mối lưng bao đượm thắm hoa đào 

Công dung phu lí tình công dung ngôn hạnh 

Sánh cùng ngọc đúc í a giá cao 

Do ưa nhìn Cô mới xinh làm sao 

Kìa đôi môi thắm môi thắm í a tô son xui nguyệt dỗi í a hoa hờn 

Khăn vuông phu lí tình là khăn đen thẫm 

Bâm vàng lúng liếng í a đôi vai 

Dịu dàng vảng vất áo đội vai 

 

Cô dừng bước bên đồi đỗ gánh 

Biết đâu người đã định mưu gian 

Cướp hung một lũ bạo tàn 

Thẳng tay cướp của rồi xông hại người í i í i ì a 

 



Âu cũng bởi số trời đã định 

Nợ trần hoàn nặng gánh gian lao 

Tinh anh trở lại thiên tào 

Cam bề hạnh tử, quyết liệu hải không 

 

Ngàn hoa cỏ tần ngần rủ lá 

Cảm thương người một dạ kiên trinh 

Cam Đường dựng miếu anh linh 

Sở cầu như nguyện, thỏa tình thế gian 

Thánh giá hồi cung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VĂN CHẦU MƯỜI 

 

Đồng Mỏ Chi Lăng có ai lên… Đồng Mỏ Chi Lăng 

Nhớ người nữ Việt cứu dân tiền triều 

 

Nước non… gặp phận hiểm nghèo 

Chầu Mười Đồng Mỏ í i ì ì i 

Sớm chiều xông pha vốn dòng sinh quán Mỏ Ba í i ì í i ì i ì ì i 

 

Vốn…dòng…sinh quán Mỏ Ba quần thao nối dõi í i i ì ì i 

Nghiệp nhà đao cung Lê triều Thái Tổ trung hưng í i ì í i ì i ì ì i 

 

Lê triều Thái Tổ trung hưng cương tiên dẹp giặc í i i ì ì i 

Liễu Thăng hàng đầu, vua sai trấn giữ các châu í i ì í i ì i ì ì i 

 

Vua sai…trấn giữ các châu 

Sơn trung tam tướng í i i ì ì i 

Nghe Chầu ra binh Mười đông chiến lược tung hoành í i ì í i ì i ì ì a 

 

Mười đông…chiến lược tung hoành 

Dẹp tan giặc dữ í i i ì ì a 

Triều đình phong công con rước Chầu về ngự đất Sơn Trung í i ì í i ì i ì ì i 

 

Chầu về làm lễ dâng nhang, tấu lên Tam Bảo mười phương độ trì 

Tấu lên Quốc Mẫu tam tòa í i a í à à a 

 

Tấu lên Quốc Mẫu tam tòa, hội đồng quan lớn châu bà khâm sai 

Chầu độ cho tuế khứ xuân lai í i a í à à a 

 



Nửa đêm giờ tý hiện ra 

Áo vàng phấp phới khăn hoa dịu dàng 

Lưng Chầu đeo kiếm bạc cung vàng í i a í à à a 

Ơ mấy lưng Chầu đeo kiếm bạc cung vàng 

Cưỡi trên mình ngựa hiên ngang oai hùng 

Kìa canh khuya bẻ lái giữa dòng í i a í à à a 

Ơ mấy đêm canh khuya bẻ lái giữa dòng 

Lạng Giang ,Bản Thí ,Kì Cùng Lạng Sơn 

Dừng chèo bái yết chùa thiêng í i a í à à a 

Ơ mấy Chầu dừng chèo bái yết chùa thiêng 

Thoát ngôi Chầu trở về miền Tam Thanh 

Chầu dạo chơi Bắc địa Long Thành í i a í à à a 

Dạo chơi Bắc địa Long Thành 

Sông Hương núi Ngự đẹp như tranh họa đồ 

Tháp chùa Thiên Mụ nhấp nhô í i a í à à a 

Ơ mấy kìa tháp chùa Thiên Mụ nhấp nhô 

Sài Gòn Gia Định chơi chùa Vĩnh Nghiêm 

Bạch Đằng, Bến Nghé, Thủ Thiêm í i a í à à a 

Ơ mấy bến Bạch Đằng, Bến Nghé, Thủ Thiêm 

Thoát ngôi Chầu trở về miền Khúc Giang 

Lăng Ông cổ tích danh lam 

Khi chơi Đà Lạt lúc sang Vũng Tàu 

Coi khắp hòa tam thập lục ngạn châu í i a í à à a 

 

Đức tài…dậy khắp gần xa 

Bản mường cao lúng trẻ già đội ơn 

Cuối thu mãn hạn về Tiên í i ì a 

Ơ mấy cuối mùa thu mãn hạn về Tiên 

Nhân dân ghi nhớ lập đền Mỏ Ba người gần cho chí người xa í i ì a 



Người gần cho chí người xa rủ nhau trảy hội Mỏ Ba sớm chiều 

Con đường đi uốn khúc cheo leo í a à a 

Ơ mấy con đường đi uốn khúc cheo leo chênh vênh núi đá tai mèo nhấp nhô 

Đền Mỏ Ba sơn thủy họa đồ í i à a 

Ơ mấy đền Mỏ Ba sơn thủy họa đồ suối trong uốn khúc đền thờ trang nghiêm 

Vượn dâng quả ngọt trước đền í i ì i 

Con vượn dâng quả ngọt trước đền 

Tiếng chim gõ kiến ngày đêm rộn ràng 

Chim khuyên dâng đóa cúc vàng í i ì a 

Con chim khuyên … dâng đóa cúc vàng 

Sớm chiều cất tiếng phượng hoàng họa ca mỗi năm là một nõn nà 

Mỗi một năm là một nõn nà, nửa vầng trăng khuyết trăm hoa mỉm cười 

Má phấn rồi hây hây tựa tuyết, diện làu làu vẻ nguyệt in hoa 

Nhỡn tinh lóng lánh ngân hà 

 

Nhỡn tinh… lóng lánh ngân hà 

Da đầu tụ tuyết tóc già sở vân 

Vẻ thanh tân dịu dàng cách điệu, đóa phù dung uốn éo nhởn nhơ 

Vẻ nào mà chả quá ưa 

 

Vẻ nào … mà chả quá ưa 

Hoa xuân mới nhú, nguyệt thu đang tròn 

Giá so bằng kim côn ngọc lệ, màu sắc nào ai vẽ cho nên 

Đăng âm sinh hóa phỉ nguyện 

Trần phàm ai biết phép Tiên ẩn tàng 

Xe loan thánh giá hồi cung 

 


