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Bác Minh ơi bác khoẻ không? 
Bác đừng đi bộ lòng vòng làm chi! 

Bác mà lững thững bỏ đi 
Thì bác gái phải chạy đi tìm chồng 
Chè, sâm bổ lượng, chị Hồng 

Mua rồi ai cũng hài lòng và khen 
Cháo lòng vất vả sáng đêm 

Nhóm ông bà Phẩm, mệt rêm cả người 
Nhưng dù mệt vẫn tươi cười 

Vì hàng bán chạy mọi người đều mê 
Anh Thiệu chẳng dám cà kê 

Luôn tay thay gas, và bê bếp lò 
Hàng cơm hàng bún mấy cô? 

Bích, Trâm, Mai, Diễm bốn cô rành nghề 
Xúc cơm, Paul xúc mải mê 

Nhanh như cái máy, không chê chỗ nào 
Tài,Trực đổ rác ào ào 

Còn nhiều người nữa, tôi nào biết tên 
Năm nay có món mới teng 

Bột chiên Vy nói ăn nghiền chết luôn. 
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Cầm ơi, bánh cuốn quá ngon 

Cho nên Hương mới lon ton theo Cầm 
Bà Cát ở tuốt Ga-lần 

Nhưng luôn hăng hái đỡ đần Hương Xưa 
Bác Lại ơi đã mệt chưa? 

Lu bù bận rộn sáng, trưa tới chiều 
Anh Phát ăn ít làm nhiều 

Nhưng lại tốt tướng chẳng tiêu Pao nào 
Còn Liêm chẳng hiểu tại sao? 

Sút tới năm ký thảo nào xấu trai 
Lau bàn dọn đũa chú Khai 

Đố ai đoán thử chú đang nhai gì? 
Ông Bảo chủ tịch thích chi? 

Bò khô, gà luộc, rô ti, heo rừng 
Cái anh thấp thấp tên Hùng 

Đừng có léng phéng, coi chừng Đào nha! 
Bà Nga hội trưởng các bà 

Hình như vắng mặt ở nhà cắm bông 

Thân tặng bà con cô bác giáo xứ Thánh Giuse 



 

Ở đàng trước có bán tôm 
Đàng sau có món ngò ôm heo rừng 

Các em vất vả bê bưng 
Bún, cơm, canh, phở không ngừng vui ghê! 

Âm thanh ánh sáng khỏi chê 
Hải Đào chu đáo rành nghề nhiều năm 

Dũng, Trung, Thuận, Hiệp nhịn ăn 
Chạy lên, chạy xuống tay chân mỏi nhừ 

Bùi Long bận bịu lu bù 
Lau bàn, đổ rác không từ việc chi. 

Toàn Diễm thì cứ cười khì 
Việc chi cũng được, làm vì Chúa thôi. 

Bánh gai, gỏi cuốn, chè, xôi 
Cố Bình, bà sáu mồ hôi dầm dề 

Bánh xèo, hàng phở mệt ghê 
Đứng từ sáng sớm, chân tê gối rời 

Bà Đoàn miệng cứ kêu trời 
Vừa nóng, vừa nực chẳng ngơi chút nào 

Ông Hồng, ông Đức thì sao? 
Hăng như trai trẻ, ào ào thấy kinh 

Dù không khoẻ vẫn hy sinh 
Góp công góp sức, xứ mình mà cha! 

Còn anh Xuân Dũng nhà ta 
Làm ba món nhậu, cả nhà đều mê 

 
 

Ăn thử một miếng: “Quá phê!” 
Mua luôn một hộp thịt dê, heo rừng 
Bà Tâm, Dâng, Ánh không ngừng 
Hai tay tất bật, mỏi lưng, đau mình 

Nhưng mà ai cũng lặng thinh 
Hy sinh, chịu khó, một mình Chúa knows 

Hùng Lan đang đứng ở đâu? 
Ở ngay đàng trước to go chào hàng 

Khách hàng ai lỡ đi ngang 
Hùng kéo trở lại mua hàng của Lan 

Chị Uyên cất giọng oanh vàng 
“Chúng tôi đang bán toàn hàng cấp cao! 

Tôm khô còn có chục pound 
Nhanh tay mua được, mời nhào vô ngay!” 

Mạnh đang tráng bánh nói ngay: 
Thơm ơi, em thối cho ngay trăm đồng 

Chị Thơm nhăn mặt la chồng 
“Sao Thơm với Thối lại chồng chéo nhau?” 

Cả hàng bánh cuốn lao xao 
Tráng cho thật lẹ, cho mau để về 
Hương xưa bánh cuốn khỏi chê 

Vừa dai, vừa mỏng, mua về xơi ngay 
Cha xứ ơi, đến ngay đây 

Mời cha thưởng thức món này: Lầu dê! 
Ăn vào cha sẽ thấy phê 

Sau này bảo đảm, cha mê tới già 
Chị Phương làm món chiên gà 

Ăn vào đám trẻ hít hà khen ngon 
Cô Tú thấy vậy lon ton 

Cũng bốc, cũng thử: “Gà thơm quá trời” 
Bây giờ tay đã mỏi rồi 

Tôi xin được phép tạm thời nghỉ tay 
Chúc cho nhà bếp hăng say 

Làm cho tốt đẹp, thứ hai nghỉ bù. 
Nguyện xin với Chúa Giê-su 

Giữ gìn, chúc phúc bây chừ và mai sau luôn! 
 


