
Phân 5

Vè Thân phÆn Çàn bà

"Trai næm thê bäy thi‰p; 
"Gái chính chuyên m¶t chÒng". 

Ngày xÜa ª nÜ§c ta, Çàn ông có nhiŠu v®, Çàn bà chÌ có m¶t
chÒng. M¶t qui luÆt không có væn bän. Bi‰t bao nhiêu thäm cänh
xÄy ra trong gia Çinh mà phÀn l§n ngÜ©i Çàn bà phäi chÎu thiŒt
thòi.

Ngày nay có luÆt "M¶t v® m¶t chÒng", "nam n» bình quyŠn,
bình Ç£ng" nhÜ các nÜ§c Tây phÜÖng, nhÜng tình cänh gia Çình
không ÇÜ®c tÓt ÇËp, êm th¡m nhÜ ngày trÜ§c. ChÒng ngoåi tình,
v® ngoåi tình,  ông æn chä bà æn nem, v® chÒng xích mích, ly
thân, ly dÎ là chuyŒn thÜ©ng ngày trong xã h¶i ViŒt Nam ngày
nay, nhiŠu nhÃt ª các thành phÓ l§n nhÜ Hà N¶i, Sài Gòn.   

Các bài vè sau dây cho thÃy thäm cänh ngÜ©i Çàn bà ViŒt
Nam ngày xÜa.     

       
                    35 - Vè ChÒng m¶t v® hai

1    Vè vÈ vè ve,
Nghe k‹ chuyŒn vè: chÒng m¶t v® hai :
- ThÜÖng anh chút n‰t chút tài,
Ái ân trao tr†n, trúc mai hiŒp hòa.

5    Phòng loan chæn gÓi Çôi ta,
Nâng niu Ãp û, m§i là nên duyên.
Ân tình k‰t nghïa Çào tiên,
L©i thŠ còn Çó, k‰t nguyŠn træm næm.
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9    Ai ng© m¶t då hai lòng,
ñÙng bên núi n†, còn trông núi này.
Trách Ç©i ch§ trách chi bây,
Trách anh n§ då tà tây (1) hai Çàng.

13    Tham chi núi båc non vàng,
Ái ân xao lãng phòng loan lúc ÇÀu.
BuÒn tình ch£ng nói nên câu,
Thân anh có v® Üa hÀu làm chi ?

17    ñ‹ em nông n‡i sÀu bi,
BuÒn phiŠn trách phÆn có khi khóc thÀm.
Tham chi mÃt sÙc, lao tâm,
Phäi niŠm chung thûy, thi ân lúc ÇÀu.

21    Nghe em phân rõ Çôi câu,
Chính tà hai ngã, tà tây rõ ràng.
Ngày xÜa chÌ phøng v§i loan,
Bây gi© thêm trúc hai Çàng khó vËn hai.

25    - Tu°i mình khan hi‰m tÜÖng lai,
ñông cây (2) sai trái (3) mÃy ai låi nŠ (4).
Nào ai tham l¿u bÕ lê,
Có thân ti‹u thi‰p, chính thê vÅn thÜ©ng.

29    Lòng anh vÅn tr†n niŠm thÜÖng,
Træm næm m¶t då, lºa hÜÖng th¡m mùi.
- Qua phÀn anh chÎ còn tôi,
Em xin nói trÜ§c vài l©i nhÜ sau:

33    Thân em nhÜ th‹ ng†n rau,
ñói lòng æn lÃy, có Çâu nhÜ mÆn Çào.
Nghï mình tûi phÆn bi‰t bao,
Ngày xÜa má th¡m hÒng Çào nhÜ ai.

37    Bây gi© xóa mái tóc mai,
Vô duyên xÃu sÓ nên l« hai l©i thŠ.
ñêm hôm cô quånh phòng khuê,
Canh tàn không ngû, bÓn bŠ tính toan.
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41    Træng tròn dÅu d†i (5) phòng loan,
ñèn treo bên ÇiŒn, tÒi tàn ai Üa.
ChÌ mong nh»ng chÓn duyên thØa,
Gºi thân quán tr†, n¡ng mÜa Çêm trÜ©ng.

45    Duyên tình nghï lÃy mà thÜÖng,
Sinh ra phÆn gái phÃn hÜÖng m¶t lÀn.
S¡c tài ai ÇÙng cÀm cân,
ThiŒt thân em chÎu, mÜ©i phÀn em cam.

_____________________________________________

(1) tà tây : có tình š riêng tÜ, không ÇÙng Ç¡n.
(2) Çông cây : nhiŠu cây.
(3) sai trái : nhiŠu trái.
(4) nŠ : quän ngåi.
(5) d†i : gi†i; chi‰u sáng.
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36 - Vè MÀn m†n

1  Vè vÈ vè ve,
Nghe vè mÀn m†n (1).
Ti‰c công l¿a ch†n,
Ba bÓn næm tròn.

5  LÃy Ç¥ng (2) chÒng quan,
ChÎu ÇiŠu cay Ç¡ng.
Bao nhiêu viŒc n¥ng,
CÃt gánh mà mÀn (3).

9  M© ÇÃt (4) ra ÇÒng,
Gánh phân, l¥t cÕ.  
TÓi vŠ xay ló (5),
N¶i tr® trong nhà.

13    H¡n (6) kêu bây Öi,
TrÀu mô (7) Çem låi,
ThuÓc mô Çem låi.
MÀn thinh (8) thì dåi,

17    Nói låi ru¶t Çau.
Bªi mË tham giàu,
MÀn ri (9) cho Çáng.
M¶t næm mÜ©i hai tháng,

21    M¶t tháng ba bu°i ch® phiên.
H¡n phát cho ÇÜ®c m¶t tiŠn,
Mua cho kh¡p giÓng.
Mua chín ÇÒng trÀu,

25    Mua chín ÇÒng cau,
Hai mÜÖi ÇÒng m«,
LÜa (10) m¶t ÇÒng h¡n nhû (11) mua vôi.
ChÒng chung t¶i l¡m ai Öi,

29    Tìm nÖi sông sâu mà thác, nÕ (12) sÓng Ç©i làm chi!
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______________________________________________

(1) mÀn m†n : làm v® bé, làm hÀu.
(2) Ç¥ng : ÇÜ®c.
(3) mÀn : làm.
(4) m© ÇÃt : bình minh; th©i gian khi ánh sáng còn l© m©.
(5) ló : lúa.
(6) h¡n : chÌ bà v® cä.
(7) mô : Çâu.
(8) mÀn thinh : không nói.
(9) mÀn ri : làm nhÜ th‰ này.
(10) lÜa : còn låi.
(11) nhû : bäo, sai khi‰n.
(12) nÕ : ch£ng.
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37- Vè Có tình, có hi‰u

1  Hai bên l£ng l¥ng mà nghe,
Tôi nói chuyŒn vè quá x°i (1) cûa tôi.
Trong làng næm ba nÖi t§i nói, næm ba kÈ t§i xe (2),
Lòng tôi không m¶ (3), ª m¶t bŠ nuôi tam (4).

5  DÅu mà quá x°i cÛng cam,
Làm thuê nuôi mË cho tròn cù lao.
Cha th©i (5) tu°i tác Çã cao,
Tam th©i Çông, låi nhû con sao chÜa lÃy chÒng ?

9  Khó th©i cûi núi, rau ÇÒng,
CÃp dÜ«ng cha mË khÕi vòng trÀn ai.
Có ngÜ©i lui t§i s§m mai,
Tui nói v§i cø, cø ch§ vãng lai làm gì.

13  ThÜa cha v§i mË làm ri (6):
"Ai lo gia s¿ mà gä con Çi lÃy chÒng !
Sanh ra con gái ngoåi tông,
Gä con lÃy chÒng làm viŒc ngÜ©i dÜng.

17  Sanh ra con gài ÇÀu lòng,
Phäi lo cÀn kiŒm, gia công mË nh©.

                         

           
___________________________________________________

(1) quá x°i : l« thì.
(2) xe : xe duyên.
(3) không m¶ : không muÓn, không thích.
(4) nuôi tam : nuôi em.
(5)th©i : thì.
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(6) làm ri : nhÜ th‰ này.

38- Vè Con gái l« thì

Theo l©i ghi chú cûa Tôn ThÃt Bình trong cuÓn Vè ThØa
Thiên Hu‰ thì bài vè này do bà TÖ ª làng Phú Bài, huyŒn HÜÖng
Thûy k‹ låi.

1  Trách cha, trách mË, trách cÆu, trách dì,
Con gái l« thì nhÜ ru¶ng bÕ hoang.
Ru¶ng bÕ hoang ta còn cày cÃy,
Gái l« thì nhÜ giÃy trôi sông.

5  GiÃy trôi sông ta Çang còn vi‰t,
Gái l« thì nhÜ ‰ch l¶t da.
ch l¶t da còn Çang chiên xáo,
Gái l« thì nhÜ áo hai thân.

9  Áo hai thân ta còn m¥c mát,
Gái l« thì nhÜ cát ÇÜ©ng xa.
Cát ÇÜ©ng xa ta còn chuyên chª,
Gái l« thì nhÜ n® lâu næm.

13  N® lâu næm không l©i thì vÓn,
Gái l« thì e khÓn mà thôi.

     *    *    *
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