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 Ðèn hồng hoa cưới, bên nàng Xuân có chú rể hiền 
 Họ hàng cùng chúc mâm trầu cau mình sánh lương duyên 
 Mùa Xuân đến bên ta đó 
 Mùa Xuân đến bên ta rồi 
 Trao nhau hương duyên để cánh hoa Xuân thêm hồng 
 Cuộc đời ai biết, ai ngờ đâu đón mối tình đầu 
 Dù lòng chưa nói, nên mùa Xuân ngọt quá đôi môi 
 Dù anh nói thương em quá, dù anh nói yêu em hoài 
 Mong cho đôi ta đẹp mối duyên tình đầu năm 
  
 Ðón Xuân mới hân hoan mọi nơi 
 Ðón Xuân mới quê hương đẹp hơn 
 Có lá hoa có tiếng ca rộn rã 
 Chúc năm mới quê ta giàu hơn 
 Chúc năm mới tương lai rạng ngời 
 Cho duyên tình lứa đôi đẹp mùa Xuân mới 
  
 Ðón Xuân mới hân hoan mọi nơi 
 Ðón Xuân mới quê hương đẹp hơn 
 Có lá hoa có tiếng ca rộn rã 
 Chúc năm mới quê ta giàu hơn 
 Chúc năm mới tương lai rạng ngời 
 Cho duyên tình lứa đôi đẹp mùa Xuân mới ... 
  
 oOo 
  
 Nhìn vườn hoa thắm theo mùa Xuân chúc Tết mọi nhà 
 Rộn ràng trăm lối, mai vàng đua nở khắp muôn nơi 
 Mùa Xuân đến bên em đó 
 Mùa Xuân đến bên ta rồi 
 Trao nhau hương duyên 
 Ðể cánh hoa Xuân thêm hồng 
 Cuộc đời ai biết, ai ngờ đâu đón mối tình đầu 
 Dù lòng chưa nói, nên mùa Xuân ngọt quá đôi môi 
 (I love you are you sure) 
 Dù anh nói thương em quá 
 Dù anh nói yêu em hoài 
 Mong cho đôi ta đẹp mối duyên tình đầu năm 
  
 
 



 ''Chúc anh hai cưới được vợ xinh 
 Chúc chị cả lấy được chồng hiền 
 Làm ăn phát tài vạn sự như ý 
 Tiền vào như nước đếm hoài không hết 
 Rồi chúc em cháu học hành tấn tới 
 Lên lớp ào ào cha mẹ sướng vui 
 Cả năm không biết buồn lo 
 Tươi cười thoải mái mà cả nhà thương nhau '' 
  
 Ðón Xuân mới hân hoan mọi nơi 
 Ðón Xuân mới quê hương đẹp hơn 
 Có lá hoa có tiếng ca rộn rã 
 Chúc năm mới quê ta giàu hơn 
 Chúc năm mới tương lai rạng ngời 
 Cho duyên tình lứa đôi đẹp mùa Xuân mới 
  
 Ðón Xuân mới hân hoan mọi nơi 
 Ðón Xuân mới quê hương đẹp hơn 
 Có lá hoa có tiếng ca rộn rã 
 Chúc năm mới quê ta giàu hơn 
 Chúc năm mới tương lai rạng ngời 
 Cho duyên tình lứa đôi đẹp mùa Xuân mới ... 
  
 Ðón Xuân mới hân hoan mọi nơi 
 Ðón Xuân mới quê hương đẹp hơn 
 Có lá hoa có tiếng ca rộn rã 
 Chúc năm mới quê ta giàu hơn 
 Chúc năm mới tương lai rạng ngời 
 Cho duyên tình lứa đôi đẹp mùa Xuân mới 
  
 Ðón Xuân mới hân hoan mọi nơi 
 Ðón Xuân mới quê hương đẹp hơn 
 Có lá hoa có tiếng ca rộn rã 
 Chúc năm mới quê ta giàu hơn 
 Chúc năm mới tương lai rạng ngời 
 Cho duyên tình lứa đôi đẹp mùa Xuân mới ... ơi ... 


