
ChÜÖng IV

Lš Hu‰

Lš Hu‰ là m¶t loåi hát rÃt Ç¥c biŒt, hòa h®p 
gi»a hò bình dân và ca nhåc thính phòng, mang hai 
Ç¥c-tính dân-gian và bác-h†c.

Lš là hát nhÜng còn có nghïa là làng. Lš là 
m¶t loåi dân ca. BÃt cÙ ca dao nào cÛng có th‹ ÇÜa 
vào lš. N¶i dung ho¥c mÃy ch» ÇÀu cûa câu ca dao 
dùng Ç‹ Ç¥t tên cho làn ÇiŒu lš. Ví dø : lš ng¿a ô, 
lš con sáo ª Hu‰; lš con quå, lš con cá, lš cây 
chanh ª miŠn nam Trung ViŒt và Nam ViŒt.

ñ¥c biŒt lš hu‰ là nh»ng ca khúc hoàn-chÌnh 
vŠ giai-ÇiŒu, chÙng tÕ nh»ng ngÜ©i sáng tác phäi là 
nh»ng nhåc-công có trình Ç¶ nhåc-lš cao. Tên g†i 
cûa phÀn l§n các làn ÇiŒu lš vØa có tính cách bác-
h†c, vØa có tính cách bình dân. Ví dø : Lš Hoài 
Nam còn có tên là lš ChiŠu ChiŠu ho¥c lš Qua 
ñèo; lš Giang Nam còn g†i là lš Con Sáo; lš Ti‹u 
Khúc còn g†i là lš ChuÒn ChuÒn. Lš Hu‰ là nh»ng 
bài hát chÖi trong dân gian, nhÜng cÛng ÇÜ®c trình 
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diÍn  trong  các  bu°i  ca  nhåc  thính  phòng  nhÜ 
nh»ng bài ca Hu‰ chính thÓng.

M¶t Ç¥c Çi‹m n»a cûa lš Hu‰ là tuy cùng m¶t 
n¶i dung, nhÜng do ti‰ng ÇŒm khác nhau, nên có 
tên khác nhau. Ví dø : Bài lš Con Sáo n‰u hát vui 
v§i ti‰ng ÇŒm tình tang thì g†i là lš Tình Tang, n
‰u hát buÒn v§i ti‰ng ÇŒm Ü hÜ thì g†i là lš ThÀy 
Tu (hÖi ThiŠn).

XuÃt phát tØ xÙ Hu‰, các bài lš Çã lan truyŠn 
kh¡p nÖi và bi‰n th‹ theo gi†ng nói cûa tØng ÇÎa-
phÜÖng,  nhÃt  là  miŠn  nam  Trung  ViŒt  và  Nam 
ViŒt. NhiŠu ÇiŒu lš Con Sáo ª B¡c và Nam mang 
âm hÜªng cûa lš Con Sáo xÙ Hu‰. Lš Ng¿a Ô cûa 
xÙ Hu‰ Çã vÜ®t Çèo Häi Vân Çi ngang Quäng Nam 
bi‰n Ç°i thành bài lš Ba Con Ng¿a, rÒi vào Nam 
ViŒt thành nhiŠu bài lš con ng¿a mang tên các tÌnh 
Nam ViŒt (B‰n Tre, Gò Công, CÀn ThÖ, ...). XÙ 
Hu‰ có vào khoäng 30 làn ÇiŒu lš.

Lš Hu‰ là m¶t hiŒn-tÜ®ng Ç¶c-Çáo trong nŠn 
âm nhåc c° truyŠn cûa dân t¶c.

*   
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Lš Hoài Nam
(Lš ChiŠu ChiŠu, lš Qua ñèo)

PhÀn væn h†c
     ChiŠu chiŠu d¡t bån qua Çèo.
     Chim kêu bên n§ vÜ®n trèo bên ni.

PhÀn l©i ca
     ChiŠu chiŠu d¡t bån Ö d¡t Ö  bån  Çèo qua 
Çèo, ta là  dèo qua Çèo.
     Chim kêu chim kêu, tình kêu bên n§, Úy 
oá! Chi  rÙa!  Chi  rÙa!  ÷i  h«i  vÜ®n trèo, 
vÜ®n trèo tà là ni bên ni,  ta là  ni bên ni,  Öi  
h«i  vÜ®n trèo, trèo bên ni.

Lš ng¿a ô

PhÀn væn h†c
Ng¿a ô anh th¡ng kiŒu vàng,
ñem tra kh§p båc ÇÜa chàng vŠ dinh.

PhÀn l©i ca
Ng¿a ô í a  ng¿a ô,
Yêng  th¡ng kiŒu vàng, Öi bån chung tình,

Öi bån là bån mình Öi.
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     Yêng  tra a yêng tra tra,
Yêng  tra kh§p båc, b¶ løc låc ÇÒng Çen.
M¶t b¶ lá sen, dây cÜÖng nhu¶m th¡m,
M¶t  c¥p  tin  tr¡ng,  tình  tang  non  tang 

tình.
Tình tang non tang tình.
Thi‰p ÇÜa chành dinh låi lên dinh,
Thi‰p ÇÜa chàng dinh låi lên dinh.

Lš tº vi
(Lš træm huê (1))

PhÀn væn h†c
Tû vi dÀu dãi n¡ng sÜÖng,
Huê cam, huê quít bi‰t thÜÖng huê nào ?
Anh thÜÖng huê mÆn, huê Çào,
Còn bông huê cúc bi‰t vào tay ai ?
÷i này Öi ! Th¡m th¡m ch§ phai,
TÜªng nhÜ hoa lài mà låi thÖm lâu.
NgÜ©i Öi ch§ phø hoa ngâu,
Tham nÖi phú quí Çi hÀu mÅu ÇÖn.
Em tìm anh træm giÆn træm h©n;
Ð§c sao cho g¥p hÕi lòng sao thay ?
Có thÜÖng xích låi gÀn Çây.
ñØng còn mÖ Ü§c nÜ§c mây trên Çèo.
Trèo lên hòn Çá cheo leo,
Khác nào n‡i mË khóc nghèo phÆn con.
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Tìm anh kh¡p cä núi non.
PhÀn l©i ca

DÀu dãi n¡ng Ö  sÜÖng, 
Tº vi a  dÀu dãi n¡ng sÜÖng.
Huê cam tình nhÜ  huê quít bi‰t  hây hÖ 

thÜÖng huê nào ?
Anh thÜÖng huê mÆn huê hÖ  Çào,
Huê hây hÖ  mÆn huê Çào,
Anh thÜÖng huê mÆn huê hÖ  Çào,
Còn bông m© nhÜ (2) huê cúc bi‰t hây hÖ 

vào tay ai ?
÷i ngÜ©i Öi ! Th¡m th¡m ch§ phai ...

Lš nam xang

PhÀn væn h†c
I/ Làm ngÜ©i phäi có ngÛ luân,
   N‰u  mà  thi‰u  m¶t  mÜ©i  phân  thËn 
thuÒng.

II/ Giàu nghèo chÌ m¶t giÃc mÖ,
     Sang giàu rÒi låi bÀn cÖ s¿ thÜ©ng.

III/ Giàu lòng nhân nghïa m†i bŠ,
      M§i là Çá tåc vàng ghi ch» giàu.

PhÀn l©i ca
Làm ngÜ©i  phäi  có  a  luân ngÛ luân,  a 

luân ngÛ luân,
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N‰u  b¢ng  tình  nhÜ  thi‰u  m¶t  a  Öi  a 
mÜ©i phÀn mÜ©i phÀn thËn thuÒng.

U xang,  u xang u liu phàn  mÜ©i phân 
mÜ©i phân thËn thuÒng.

Giàu nghèo chÌ m¶t a mÖ  giác mÖ a mÖ 
giÃc mÖ.

Sang giàu tình nhÜ  rÒi låi  a i a  bÀn cÖ, 
bÀn cÖ s¿ thÜ©ng.

U, xang u xang liu, phàn  bÀn cÖ, bÀn cÖ 
s¿ thÜ©ng.   

 ..................................................................................................

Lš ta lš
PhÀn væn h†c

ñ‰n Çây thì ª låi Çây,
Bao gi© bén r‹ xanh cây m§i vŠ.
Ra vŠ ræng ÇÜ®c mà vŠ,
Non nÜ§c l©i thŠ anh Ç‹ låi cho ai ?
Træm næm ai ch§ bÕ ai,
ChÌ thêu thành gÃm, s¡t mài thành kim. 

PhÀn l©i ca
T§i Çây thì ª mà  låi Çây Ö,
Ta lš, lš tan tình Ö,
Ta lš lš tình tang a  bån Öi a ta hò.
Anh vŠ ræng ÇÜ®c mà vŠ Ö ta.
Lš lš tan tình, Ö ta lš lš tình tang, a  bån 

Ö, a ta hò.  
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Non nÜ§c l©i thŠ anh Ç‹ låi cho ai a,
Ta lš lš tình tang a  bån Öi, a  ta hò.

Lš då khúc
(Lš næm canh)

PhÀn væn h†c
Canh m¶t thÖ thÄn vào ra,
Ch© træng, træng x‰, ch© ba, ba tàn (3);
Canh hai th¡p ng†n Çèn loan,
Ch© ngÜ©i quân tº thª than Çôi l©i;
Canh ba sÜÖng nhu¶m cành mai,
Bóng træng em ng« bóng ai mÖ màng;
Canh tÜ xích cºa then vàng,
M¶t mình vò võ Çêm træng x‰ lÀn;
Canh næm mê mÄn tâm thÀn,
ñêm tàn, træng løn (4), rång Çông lên rÒi.

PhÀn l©i ca
Canh m¶t thÖ thÄn Öi ra vào, ra vào ra Öi 

mà thÖ thÄn vào ra,
Ch© træng  tình nhÜ  træng x‰  a ôi a ch© 

ba, ch© ba, ba tàn.
Th¡p ng†n  Ö  loan Çèn loan, Çèn loan  Ö 

mà th¡p ng†n Çèn loan.
Ch© ngÜ©i  tình nhÜ  quân tº  a Ói a  thª 

than, thª than Çôi l©i. 
........................................................
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Lš con sáo Hu‰
(BÓn ÇiŒu)

PhÀn væn h†c
Ai Çem con sáo sang sông,
Nên chi con sáo s° lÒng bay xa.

PhÀn l©i ca
I/ ñiŒu Giang Nam:
   Ai  a Ö Çem, ai Çem con sáo  Ü hÜ hÜ 

sang sang sang sang sang  sang sông, con 
sáo sang sông,

   Tình bån  sang sông Ü hÜ hÜ,
   Tình bån con sáo sang sông  Ü hÜ hÜ  

hÜ,
   Nên a Ö  chi, nên chi con sáo Ü hÜ hÜ 

s° s° s° s° s° s° lÒng, con sáo s° lÒng tình 
bån bay xa  Ü hÜ hÜ,  tình bån  con sáo bay 
xa Ü hÜ hØ.  

II/ ñiŒu Hoài Xuân:
Ai Çem con sáo sang sông, Ç‹ cho Ç‹ 

cho con sáo Ö ngÜ©i Öi !
S° s° lÒng Öi ngÜ©i Öi Ö  bay xa,
S° s° lÒng Öi ngÜ©i Öi  bay xa.

III/ ñiŒu tình tang:
Ai Çem con sáo sang sông,
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ñ‹ cho Ç‹ cho con sáo  ô tang ô tang 
tình tang  s° lÒng ô tang tình tang.

Xa bay xa là  xa bay xa ô tang ô tang 
tình tang.

Tình tan tình, ô tang tình tang, ô tang 
tình tang.

IV/ ñiŒu lš n¶i hay lš ThÀy tu (HÖi thiŠn)
Ai Çem con sáo tình bån  sang sông Ü 

hÜ, làm ræng,  nên chi, chi nên chi con sáo Ü 
hÜ,

Nên chi, nên chi con sáo s° s° lÒng bay 
xa Ü hÜ hÜ làm ræng  nên chi nên chi con sáo 
Ü hÜ a s° lÒng bay xa Ü hÜ bay xa.  

Lš mÜ©i thÜÖng
(Lš tang tình)

PhÀn væn h†c
M¶t thÜÖng tóc bÕ Çuôi gà,
Hai thÜÖng æn nói m¥n mà có duyên,
Ba thÜÖng má lúm ÇÒng tiŠn,
BÓn  thÜÖng  ræng  láng,  håt  huyŠn  kém 

thua,
Næm thÜÖng c° hãy Çeo bùa,
Sáu thÜÖng nón thÜ®ng quai tua dÎu dàng,
Bäy thÜÖng æn nói khôn ngoan,
Tám thÜÖng má phÃn låi càng thêm xinh,
Chín thÜÖng cô ngû m¶t mình,
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MÜ©i thÜÖng m¡t bi‰c ÇÜa tình cho ta.
PhÀn l©i ca

M¶t thÜÖng tóc bÕ Çuôi gà,
Hai thÜÖng hai thÜÖng æn nói  ô tang,  ô  

tang tình  tang  m¥n mà  ô  tang  tình tang 
duyên có duyên tình duyên có duyên ô tang, 
ô tang tình tang,  tình tan tình,  ô tang tình 
tang, ô tang tình tang.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Lš giao duyên

PhÀn væn h†c
Cách  phá  Tam  Giang  em  sang  ngang 

không Ç¥ng,
Ngo¡t v§i Öi chàng nghïa n¥ng còn Çây.

PhÀn l©i ca
Cách phá  Tam  hây hÖ  Giang em sang 

không Ç¥ng, ngo¡t v§i Öi chàng, ngo¡t v§i Öi 
chàng mà  nghïa n¥ng tình thâm, ngo¡t v§i Öi 
chàng nghïa n¥ng tình thâm hÖ.

Nh»ng câu hát khác theo ÇiŒu giao duyên
1) Nh§ dòng HÜÖng Giang nh»ng Çêm cô 

tÎch,
    Nh§ ÇiŒu Nam Bình ti‰ng phách nhÎp 

khoan thai.
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 2) Ai nh§ thÜÖng ai láng lai thÜÖng nh§,
     Chút n»a ra vŠ có dang dª chi không ?

3) Nh§ TruÒi có dâu, nh§ cau Nam Ph°,
    Nh§ Çóa hoa hÜ©ng ÇÜ©ng Løc B¶ xinh 

xinh,
    Nh§ ch® Bao Vinh ghe mành tÃp nÆp,
    Nh§ dáng con Çò ÇÒn lính tÆp sang 

ngang.

Lš quÿnh tÜÖng
(Lš dâng rÜ®u)

PhÀn væn h†c
Dao vàng Çem li‰c Çá vàng,
M¡t anh anh li‰c, m¡t nàng nàng ÇÜa.
Giä lÖ Çi kÈo thái gian (5) ng©,
R¢ng Çây thÜÖng Çó, bi‰t cÖ h¶i nào g¥p 

nhau.

PhÀn l©i ca
Dao  thì  vàng dao  thì  vàng Çem li‰c Çá 

vàng Ü.

209



M¡t anh tình nhÜ  anh li‰c n°i  m¡t nàng, 
m¡t nàng ÇÜa, nàng ÇÜa.

Giä lÖ Çi kÈo thái gian (5) ng© Ö  giä lÖ Çi, 
kÈo thai gian ng©,

R¢ng Çây tình nhÜ  thÜÖng Çó, bi‰t cÖ h¶i 
nào g¥p nhau.

Lš v†ng phu
(Lš chàng Öi)

PhÀn væn h†c
MË thÜÖng con mÕi mòn Çôi m¡t,
Thi‰p nh§ chàng ru¶t th¡t héo hon.
÷i chàng Öi !
Chi mà tŒ tŒ rÙa chàng,
Chi mà båc båc l¡m chàng.
Phø tình phàng duyên chi mÃy,
Thi‰p trông chàng má ch£ng thÃy chàng 

Çâu !
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÷i ngÜ©i tình nhÖn Öi !

PhÀn l©i ca
Phø tình Ö  phành Ö  duyên Ö  chi hÖ  mÃy 

hÖ,
Thi‰p  hÖ  trông  hÖ  chàng  nay thi‰p  Ö 

trông Ö  chàng hÖ  mà ch£ng thÃy Ö  chàng Ö 
Çâu !

÷i ngÜ©i  Ö  tình nhÖn Öi  a  chi mà tŒ, tŒ 
l¡m Ö  chàng Ö,

Chi mà båc, båc l¡m n©.

Lš bÓn mùa
(Lš Huê tình)

Gió mùa xuân rÜng rÜng nÜ§c m¡t,
Nh§ t§i chàng ru¶t th¡t héo don (6).
    (ñŒm và láy)

Gió mùa hè ti‰ng ve kêu d‰,
Mong nh§ chàng bóng x‰ træng lu (7).
    (ñŒm và láy)
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Gió mùa thu mË ru con lú (8),
Cha con Çã vui thú nÖi mô ?
     (ñŒm và láy)

Gió mùa Çông n¢m không thÃy bån,
Nh§ thÜÖng chàng nhiŠu Çoån Ç¡ng cay.
     (ñŒm và láy)    

_________________________________
(1) huê : hoa.
(2) m© nhÜ : mà nhÜ.
(3) ba tàn : hoa tàn.
(4) træng løn : træng l¥n.
(5) thái giang : th‰ gian.
(6) héo don : héo hon.
(7) træng lu : træng m©.
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(8) con lú : con ngû.

Lš hoài xuân (*)
(Hát trung bình - Phách m¶t)

      1         2         3          4          1          2          3         4

Con ong khuyên h†c

I
÷i trò Çi h†c nhà trÜ©ng !
Phäi chæm mà bÜ§c kÈo ÇÜ©ng còn 
xa.

II
Gi»a ÇÜ©ng ch§ nhªn ch§ la,
Phäi  so ngày tháng tho¡t  Çà ÇÜ©ng 
thoi.

III
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Nào gÜÖng nào phép phäi noi,
Vâng l©i dåy bäo theo Çòi sº-kinh.

IV
ñØng theo bÜ§m båc läng-lênh,
Bån bè gi«n hót sa tình say vui.

V
Ong kia chæm viŒc lui cui,
DÀm sÜÖng  lÃy  mÆt  góp  mùi  træm 
bông.

VI
LÜng eo liŒng gi»a thinh-không,
LÃy  l©i  khuyên  trÈ  h‰t  lòng  siêng-
næng.

*    *
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______________________
(*) Nh»ng bài có dÃu (*) là nh»ng bài trích trong 
"Sách dåy hát  ti‰ng Nam -  Chants  d'écoliers  en 
annamites"  cûa  hai  cø  NguyÍn  Trung  Phán  và 
NguyÍn  Trung  NghŒ.  Imprimerie  Ti‰ng  Dân, 
1929.
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Nh§ Ön

I
ˆn trái nh§ kÈ trÒng cây,
Nào ai vun quén cho mÀy mÀy æn ?

II
Ta ÇØng v¶i nghïa vong ân,
UÓng nÖi nÜ§c n† nh§ chØng nguÒn 
kia.
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III
Nh§ Ön gÀy d¿ng xÜa kia,
Núi công b‹ ÇÙc dÀm dìa móc sÜÖng.

IV
Nh§ Ön chín tháng cÜu-mang,
Sanh thành dÜ«ng døc nh†c nh¢n bi
‰t bao!

V
Nh§ Ön Çào-tåo cÀn lao,
Mai  hôm luyŒn tÆp,  ra  vào khuyên 
ræn.

VI
÷n kia n¥ng bi‰t mÃy cân ?
Mênh mông tr©i b‹ mÃy tÀng cao sâu 
!

VII
DÀu không k‰t cÕ vŠ sau,
CÛng ÇØng phø båc ngõ hÀu nên thân 
!

*     *
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Lš huê tình (*)

                    thôi mà    giàu      có                   n‡i      cÛng    nh©
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NhÙt nghŒ tinh, nhÙt thân vinh

I

Th‰ gian ai cÛng phäi làm,
Siêng  th©i  sung  sÜ§ng,  nhác  cam  chÎu 
hèn.
H†c trò chæm viŒc sách Çèn,
Væn-chÜÖng cách-trí tÆp rèn cho hay.
Xôi kinh nÃu sº Çêm ngày,
Có công mài s¡t,  có ngày nên kim.
Væn-minh ta hãy lÀn xem !

II

Công nông là gÓc dân ta,
PhÀn  nhiŠu  giàu  có  cÛng  nh©  ru¶ng 
nÜÖng.
Ai Öi ! Ch§ bÕ ÇÃt hoang,
Bao nhiêu tÃc ÇÃt, tÃc vàng bÃy nhiêu !
Quän bao mÜa s§m n¡ng chiŠu,
Có công khó nh†c, có chiŠu giàu sang !
Sao cho rõ m¥t phú cÜ©ng !

III

M‡i ngÜ©i phäi có m¶t nghŠ,
Có nghŠ ta m§i có bŠ vÈ vang.
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Bách công tinh xäo træm Çàng,
NghŠ nào nghŠ nÃy hay càng thêm hay.
Mª lò nung Çúc tháng ngày,
Vào trong hóa-h†c, ra ngoài khí cÖ.
NghŠ tinh,thân m§i vinh mà !

NgÛ luân

I
Làm ngÜ©i phäi có ngÛ luân,
N‰u  mà thi‰u  m¶t,  mÜ©i  phân  thËn 
thuÒng.

II
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Thº xem các giÓng chim muông,
H° lang còn có cha con thân tình !

III
Ki‰n ong có då trung trinh,
Cái nŠn quân-chû Çinh ninh gi» bŠn !

IV
Nhån hÒng thÙ t¿ anh em,
Khi bay khi ÇÆu dÜ§i trên có hàng !

V
ThÜ cÜu chÒng v® hiŒp loan,
Song  song  hai  ti‰ng  'quan  quan' 
xÜ§ng hòa!

VI
Nai hÜu bÀu bån thi‰t tha,
Cùng nhau lÛ bäy Çoàn ba hiŒp quÀn !

VII
VÆt mà còn chút di-luân,
HuÓng  là  nhân-loåi  bÕ  væng  sao 
Çành !

*     *
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Lš tº vi (*)
(HÖi chÆm - Phách ba)

                1          2           3          4           1           2           3          4

                 ngÅm ngùi       chín ch» cù             lao

Ÿ v§i cha me

I
Làm con phäi nghï trÜ§c sau,
Công cha nghïa mË lo âu báo ÇŠn.
Nh§ Ön cúc døc sanh thiŠng,
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Núi cao b‹ r¶ng bi‰t ÇŠn th‰ nào ?
NgÅm ngùi chín ch» cù lao !
N‡i niŠm báo Çáp bi‰t bao cho vØa !
Ng†t bùi rÜ®u s§m trà trÜa,
Nóng  toan  quåt  mát,  lånh  ngØa  sÜªi 
than.
Mai hôm hÀu hå dÜ§i màn,
H‰t  lòng  phøng  dÜ«ng  cho  toàn  Çåo 
con.
Chæm lo nÓi nghiŒp t° tông,
Sao cho vinh hi‹n cha rÒng em tiên !
Muôn næm con thäo cháu hiŠn !

II
Anh em m¶t giÓng m¶t dòng,
Ÿ æn nên phäi h‰t lòng yêu nhau.
ñ†c thi ñÜ©ng ÇŒ (1) mÃy câu,
N« nào chº døc (2) lë Çâu hušch tÜ©ng 
(3).
Trong nhà anh thuÆn em nhÜ©ng,
M¶t lÀu hoa-ngåc (4) h®p Çoàn vÀy vui. 
GÅm suy Ç‰n ch» kh°ng hoài (5),
Nghï khi cÃp nån lÃy ai Ç« mình ?
Cùng chung khí huy‰t sanh thành,
ñói no Çùm b†c, rách lành sÈ san.
Giúp giùm há Ç®i giàu sang,
Khó  nghèo  cÛng  phäi  Ç«  Ç¢ng  cùng 
nhau.
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DÀu chia nam b¡c m¥c dÀu,
CÛng trong máu mû ÇÒng bào mà ra !
CÛng nòi Bách ViŒt Çâu xa !
Træm næm ta ch§ bÕ ta m¶t ngày !
Anh em nhÜ th‹ chân tay.

_______________________________________________
______
(1) ñÜ©ng ÇŒ : bài thi vÎnh vŠ anh em.
(2) bì oa chº døc : nÒi da xáo thÎt.
(3) hušch tÜ©ng : anh em Çánh nhau.
(4) hoa-ngåc : ch‡ anh em ª chung.
(5) kh°ng hoài : anh em rÃt thÜÖng yêu nhau.
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