PhÀn 3

Vè kš s¿
Ngày trÜ§c, khi chÜa có báo chí, truyŠn thanh, truyŠn hình
thì vè kš s¿ là m¶t hình thÙc thông tin, phóng s¿ cho Çåi chúng
rÃt h»u hiŒu. Vè kš s¿ Hu‰ có tác Ç¶ng tinh thÀn rÃt l§n.
Nhìn chung, vè kš s¿ Hu‰ nh¡c nhª, mô tä cänh thiên tai
bão løt, nÜ§c m¥n, mÃt mùa, núi lª, hån hán, dân tình khÓn kh°,
ch‰t chóc thäm thÜÖng.
Ÿ Hu‰, nh»ng n¢m thiên tai n¥ng nhÃt là nh»ng næm: Giáp
Thìn (1904), Giáp DÀn (1914), ƒt Mão (1915), ñinh Tœ (1917),
K› Mão (1939), Giáp Thân (1944), ƒt DÆu (1945), Quš Tœ
(1953).

8- Vè Næm ñinh Tœ (1917)
1- Bà con l£ng l¥ng mà nghe,
Tôi Ç†c bài vè ñinh Tœ (1)
Tr©i làm thiŒt ngøy.
MÜa to nÜ§c l§n dÀm dŠ,
5- NguÒn nào cÛng lª, Ç¶ng Çê cÛng tàn.
Bao nhiêu ÇÃt ru¶ng bÕ hoang,
CÛng vì mÜa Ç°, cát tràn lÃp Çi.
Có mô lao kh° nhÜ ri (2),
9- Cây ba Ç£ng vÆt thÙ chi cÛng không còn.
PhÀn thì sÆp núi sÆp non,
Núi mô cÛng lª không hòn (3) mô không.
ñá thì læn xuÓng ru¶ng ÇÒng,
13- Hai bên thiên hå tÜªng dông Çùng Çùng.
Rång ngày m§i bi‰t núi lª non bÒng.
ñá nhào cây Ç° Çùng Çùng nhÜ dông.
HÀm Çàng mÀn Çá có công,
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17- ThiŒt thà nên xäo cÛng không tåi Tr©i.
Có mô lao kh° Tr©i Öi,
Mä mÒ thiên hå chåp (4) rÒi nhÜ chÜa.
Næm ni (5) không bão, tr©i mÜa,
21- Cát bày hòm, trôi cÓt, thäm chÜa h«i Tr©i.
MÜa chí mÜ©i bÓn tháng mÜ©i,
B»a r¢m, mÜ©i sáu, ba ngày thiŒt hung (6).
ñá thì læn xuÓng Çùng Çùng,
25- Cây ba Ç£ng vÆt l¶ng trÒng cÙ khi.
Có mô lao kh° mÀn ri (7),
NÜ§c m¥n sáu tháng con chi cÛng hòa.
PhÀn thì cÖm gåo låi thua (8),
29- Thiên hå mÃt mùa ngó Çã gian nan.
Rû nhau Çi Çào khoai lang,
ñem vŠ mà bán båc ngàn båc træm.
DÀn Mão (9) Çã c¿c hai næm,
33- BÜ§c qua ñinh Tœ bÓn næm h«i Tr©i.
ñ‹ sau m§i bi‰t s¿ Ç©i,
SÖn cùng thûy kiŒt nhiŠu l©i gian truân.
Thiên hå lao kh° vô chØng,
37- Tùng chinh hi‹u dø (10) mÜ©i phÀn còn ba.
NgÜ©i thì bÕ mË bÕ cha,
NgÜ©i bÕ con, kÈ bÕ v®, ngó Çà thäm thÜÖng.
Nay chØ t§i lúc sa trÜ©ng
41- Ba quân thiên hå phÓ phÜ©ng phäi Çi.
Anh em mình Öi, Çêm n¢m phäi nghï phäi suy,
TØ Çinh thÙ nhÃt lÃy chi nài hà.
Em Öi nuôi lÃy mË già,
45- Anh Çi cùng tÆn ÇÜ©ng xa không chØng.
Khi vui ai nÃy ÇŠu Üng,
ñêm n¢m nghï låi rÜng rÜng hai hàng.
ñiŒu làm trai súng vác gÜÖm mang,
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49- Theo Tây giúp nÜ§c (11) lo chi Çàng v® con.
Anh ra Çi ÇÃt nÜ§c chon von,
ThÜÖng cha, nh§ mË, nh§ v® con vô cùng.
Anh ra Çi Çánh B¡c dËp ñông,
53- Khuyên em ª nhà khÄn nguyŒn cÀu an.
CÀu cho anh Çi sÙc khÕe vËn toàn,
ñem thân vŠ xÙ båc vàng k‹ chi.
Anh ra Çi nhiŠu Çoån lâm nguy,
57- CÛng nh© phúc ÇÙc cha mË thì m§i an.
K‹ nh»ng tØ ª Kinh mà vô t¿ Hàn,
V® ch© phân giäi v§i chàng Çôi khi.
ñêm n¢m ræng anh không nghï không suy,
61- Xa con ngái v® bÕ Çi sao Çành.
Anh ra Çi nÜ§c Çøc non xanh,
Khi mÜa khi n¡ng rách lành nh© ai?
ñiŒu v® chÒng nghïa khí lâu dài,
65- Lòng con chung tÜªng ái hoài tình thâm.
ChÒng thì binh cách Tây ñông,
BÕ mË con tôi thäm thi‰t vô cùng Tr©i Öi.
Cho tui phân låi m¶t l©i,
69- Lãnh lÃy tiŠn båc Ç¥ng th©i nuôi con.
Thân chÒng nhÜ træng x‰ kŠ non,
Phiêu phiêu nhân änh bi‰t còn hay không.
NhiŠu ngÜ©i nghïa khí theo chÒng,
73- Ôm lòng thû ti‰t ª cùng mË cha.
Có mÃy ngÜ©i trong då bôn ba,
ChÒng Çi m¶t b»a là ba bÓn chÒng.
Có ngÜ©i bÃt hi‰u bÃt trung,
77- BÕ cha, bÕ mË, bÕ chÒng, bÕ con.
Træm næm nghïa khí hãy còn,
Em sao em bÕ chÒng con sao Çành.
PhÜ§c mà Ç¥ng ch» thÖm danh,
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81- Làm nên cai Ç¶i ai dành vui cho.
Ra Çi anh có d¥n dò,
Dù ai lui t§i nhÕ to xin ÇØng,
Em Çây chuyŒn Ãy không Üng,
85- ChÒng em có d¥n æn mÀn (12) nuôi con.
Mai sau Ç¥ng ch» vuông tròn,
Ti‰ng khen thÀy mË sanh con ª Ç¢m (13).
Ra Çi anh có Ç‹ båc træm,
89- D¥n cùng v§i v® chí læm æn mÀn (14).
NgÜ©i khôn buôn bán täo tÀn,
Nuôi con m¶t bu°i æn vØng tính toan.
Ra Çi anh trong då v»ng vàng,
93- S® mai em ª có vËn toàn hay không.
NguyŒn cùng nhau Nam B¡c Tây ñông,
NhÃt phu nhÃt phø cÙ m¶t chÒng mà thôi.
CÀu anh qua Tây cho thÃu t§i nÖi,
97- Trao thÖ em låi gªi (15) l©i anh hay.
ñiŒu v® chÒng xa ch¡c (16) m¶t ngày,
Lòng còn trông tÜªng huÓng chØng ba næm.
Ra Çi anh có Ç‹ båc træm,
101- Lòng em kh¡p khªi chí læm (17) m¶t bŠ.
Em s® m¶t mai m¶t n‡i say mê,
Anh qua Tây sung sÜ§ng không vŠ cùng em.

*

*
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____________________________________________________
(1) ñinh Tœ : næm 1917.
(2) nhÜ ri : nhÜ th‰ này.
(3) hòn : núi nhÕ. Ch» hòn thÜ©ng dùng Ç‹ chÌ m¶t vÆt có hình dáng
tròn, nhÕ. Ví dø : ñiŒn Hòn Chén; hòn bi; hòn non b¶.
(4) chåp : sºa sang mÒ mã.
(5) næm ni : næm nay.
(6) thiŒt hung : thÆt d».
(7) kh° mÀn ri : kh° nhÜ ri; kh° nhÜ th‰ này.
(8) thua : thi‰u thÓn.
(9) DÀn Mão : næm Giáp DÀn (1914) và næm ƒt Mão (1915).
(10) tùng chinh hi‹u dø : kêu g†i gia nhÆp quân Ç¶i. [Lúc bÃy gi© là
trong th©i kÿ ñŒ NhÃt Th‰ Chi‰n (1914-1918), chính phû Pháp tuy‹n
m¶ lính cho quân Ç¶i Pháp].
(11) giúp nÜ§c : giúp nÜ§c Pháp.
(12) æn mÀn : làm æn.
(13) Ç¢m : Ç¢m th¡m.
(14) chí læm æn mÀn : quy‰t chí làm æn.
(15) gªi : gºi.
(16) xa ch¡c : xa nhau.
(17) chí læm : quy‰t chí.
Ghi chú: Bài vé Næm ñinh Tœ ghi chép theo cuÓn Dân ca ThØa Thiên Hu‰ soån giä TrÀn Thùy Mai, Nhà xuÃt bän ThuÆn Hóa, 2003.
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9- Vè Nån Çói næm Thân DÆu (1944-1945)
1- Hai bên l¤ng l¥ng mà nghe,
Tui (1) k‹ chuyŒn vè Ç‹ rõ duyên cÖ (2).
Mùa màng mÃt mát xác sÖ,
BÜ§c qua næm MËo (3) Çói cÖ h¶i nào (4).
5- Lúa th©i m‡i tháng m‡i cao,
Môn khoai cÛng mÃt, s¡n th©i nhÜ sâm.
Mø ông (5) to nhÕ thâm trÀm,
Có chi (6) cÛng bán Ç‹ cÀm cho qua.
9- TÜªng là hån Çói qua loa,
Không hay Thân DÆu (7) vÆy Çà Çáo lai (8).
Kêu Tr©i, Tr©i nÕ (9) thÃu tai,
Lon (10) gåo ÇÒng (11) rÜ«i, nÒi hai khoai chín tiŠn (12).
13- ñói chi mà Çói thÃt kinh (13),
Thúng lúa cÛng h‰t, tr¿ tiŠn (14) cÛng không.
NgÜu lao (15) chi chí ÇÒ ÇÒng,
ñem ra mà bán ngÜ©i không quš gì.
17- Kh° thay cái Çói næm ni,
Ông già bà lão ai thì cÛng kinh.
TrÎ Thiên (16) cho chí Quäng Bình,
Ngó trong ba tÌnh cänh tình nhÜ nhau.
21- ñói chi mà Çói quá lâu,
Tháng tám næm trÜ§c Ç‰n ÇÀu tháng tÜ.
Tài nào mà nÕ hiŒu hÜ (17),
Gåo cÖm Ç¡t l¡m, æn chi chØ (18) h«i con !

*

*
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________________________________________________
(1) tui : tôi.
(2) duyên cÖ : nguyên nhân.
(3) MËo (Mão) : næm K› Mão (1939).
(4) Çói cÖ h¶ nào : Çói chÜa bao gi© thÃy, Çói khûng khi‰p.
(5) mø ông : ông bà già.
(6) có chi : có gì.
(7) Thân DÆu : næm Giáp Thân (1944) và næm ƒt DÆu (1945).
(8) Çáo lai : trª låi.
(9) nÕ : ch£ng.
(10) lon : ª Hu‰ dân chúng dùng lon sºa bò Ç‹ Çong gåo.
(11) ÇÒng : ÇÖn vÎ tiŠn tŒ cûa ViŒt Nam k‹ tØ th©i lŒ thu¶c Pháp
(Piastre).
(12) tiŠn : ÇÖn vi tiŠn tŒ cûa ViŒt Nam trÜ§c th©i Pháp thu¶c.
(13) thÃt kinh : khûng khi‰p.
(14) tr¿ tiŠn : ÇÒng tiŠn.
(15) ngÜu lao : trâu bò.
(16) TrÎ Thiên : tÌnh Quäng TrÎ và tÌnh ThØa Thiên.
(17) hiŒu hÜ : báo hiŒn nh»ng ÇiŠu xÃu.
(18) æn chi chØ : bi‰t æn gì bây gi©.
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10- Vè Nån Çói næm ƒt DÆu (1945)
Vè nån Çói næm ƒt DÆu do cø Tá làng ñiŠn Môn, xã ñiŠn
Häi, huyŒn Quäng ñiŠn, tÌnh ThØa Thiên k‹. Chúng tôi ghi chép
trong cuÓn Dân Ca ThØa Thiên - Hu‰ cûa tác giä TrÀn Thùy Mai,
nhà xuÃt bän ThuÆn Hóa xuÃt bän vào næm 2003.
1- TØ næm ƒt DÆu niên lai,
Mùa màng nông vø ch£ng thÃy ai æn mÀn (1).
Tráng cÛng nhÜ bÀn,
Cºu (2) cÛng nhÜ dân.
5- ThÃy Ç©i mà ngán.
Ngó quanh gia bån,
ThÎt nát xÜÖng mòn,
BÕ v® bÕ con,
9- CÛng vì ƒt Dâu.
Gåo có m¶t ÇÃu (3),
BÓn quan tiŠn chì.
Gái ÇËp lúc ni (4),
13- LÜng còm, má c†p (5).
Trai Çang æn h†c,
M¥t bûng mày sÜng.
BÀu bí không chØng,
17- S¡n khoai h‰t cû.
ChØ ta m§i ch¶ (6):
Cháu bÕ ông bà,
Con bÕ cha mË.
21- Thay Ç©i Ç°i th‰,
ñình chùa ph‰ trŒ (7).
Thäm thi‰t giang sÖn,
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25-

29-

33-

37-

41-

45-

49-

RØng ch£ng có cÖn (8),
Trâu bò xiêu b° (9).
Lúc ni m§i ch¶ (10),
Tà nÎnh ra nhiŠu.
ThÃy båc thì xiêu,
ThÃy nghèo thì hi‰p.
Tra (11) Ç©i trót ki‰p (12),
T¶i n® còn mang.
NgÜ©i c¿c bûng vàng,
Ch‰t Çi sÓng låi.
Ngó ra ÇÒng n¶i,
C†ng khoai con con,
Bªi vì còn non,
ñ‹ th©i s® mÃt.
CÀu Tr©i, khÄn PhÆt,
Có gåo chÄn bÀn.
May ÇÜ®c Çôi phÀn,
LÀn hÒi Ç« b»a.
Trách ngÜ©i ª gi»a (13),
Thèm rÜ®u thèm nem.
ˆn chÆn, nói thêm,
Dân còn mô n»a.
H‰t phÜÖng lÀn l»a,
BÕ làng mà Çi.
CÛng Çành bæng rú, bæng ri (14),
Lên Lào ki‰m m¶t chút chi sÓng Ç©i.

*

*

*
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____________________________________________________
(1) mÀn : làm viŒc.
(2) cºu : chÙc cºu phÄm, m¶t chÙc quan nhÕ nhÃt trong hàng quan låi
triŠu NguyÍn.
(3) ÇÃu : døng cø Ço lÜ©ng ngÛ cÓc.
(4) lúc ni : lúc này.
(5) má c†p : má lõm.
(6) chØ ta m§i ch¶ : bây gi© ta m§i thÃy.
(7) ph‰ trŒ : bÕ hoang; không còn chæm sóc n»a.
(8) cÖn : cây.
(9) b° : ngã.
(10) lúc ni m§i ch¶ : bây gi© m§i thÃy.
(11) tra : già.
(12) trót ki‰p : tr†n Ç©i.
(13) ngÜ©i ª gi»a : ngÜ©i làm trung gian ti‰p nhÆn quà phát chÄn cho
ngÜ©i nghèo Çói.
(14) ri : rØng; núi có nhiŠu cây.
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11 - Vè Løt næm Quš Tœ (1953)
1- ñÒng bào Çón lÃy mà nghe,
Tôi k‹ chuyŒn vè Quš Tœ (1) mà nghe.
Cu¶c Ç©i nhiŠu n‡i Ç¡n Ço,
MÃt còn, sÓng sót, Çói no t¿ Tr©i (2).
5- Ngày r¢m lác Çác mÜa rÖi,
Ngoài ÇÒng lúa g¥t hÖn mÜ©i phÀn træm.
Nºa Çêm mÜ©i sáu gió rung,
MÜa ào sÃm chuy‹n Æp (3) xong cä ÇÒng.
9- ñêm khuya nÜ§c chäy mênh mông,
NgÜ©i lo dÒn cûa, kÈ bÒng con Çi.
NÜ§c lên tÙc kh¡c m¶t khi,
ñ¶n (4) gò lai láng bi‰t Çi ÇÜ©ng nào.
13- Leo cao nhiŠu ch‡ sÆp nhào,
NÜ§c lan ÇÕ th¡m h†a vào (5) dòng sông.
PhÜ§c cho MÏ Á xóm trung,
NÙt ngang qua bi‹n , may không trôi làng.
17- Nghe tin Phøng Hóa, Kinh Hòa,
Lút ÇÒn Væn Thánh, xõa (6) ngang trên thành.
An Hòa, Mang Cá, ñÎa Linh,
HÜÖng Thê, ñÆp ñá, ch® Dinh lút ÇÀu.
21- Hai làng Bäng Lãng, NguyŒt BiŠu,
NÜ§c chäy, ngÜ©i ch‰t, sÓ nhiŠu mÃt thây.
Nh»ng ngÜ©i trèo vÎn trên cây,
BÒng con quá lånh, sút tay tè nhào.
25- Nh»ng ngÜ©i v® lính theo chÒng,
ChÜa rÒi tâm s¿ gi»a dòng chia ly.
Các trÜ©ng thÃy s¿ tai nguy,
Chèo thuyŠn ra v§t quän gì phong ba.
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29- Thân thÜÖng cho mÃy cø già,
M¡t m© chÓng gÆy nÜ§c xòa (7) trôi Çi.
Thân thÜÖng ba ÇÙa Ãu nhi,
ChÜa r©i vú mË chia ly ÇÜ©ng nào.
33- Tr©i cao thäm l¡m, Tr©i Öi,
V® chÒng, cha mË bi‰t r©i Çi Çâu ?

*

*

*

__________________________________________________
(1) Quš Tœ : næm 1953.
(2) t¿ Tr©i : bªi ông Tr©i, tåi ông Tr©i.
(3) Æp : tràn ngÆp.
(4) Ç¶n : ÇÒi.
(5) h†a vào : hòa vào.
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(6) xõa : tÕa ra, lan tràn ra.
(7) xòa : tràn vào nhanh và månh.

12- Vè MÃt mùa
1- Nom (1) lên trên lÓi nÜÖng (2) bông,
ñã không có trái låi không có Çài.
Nom lên trên lÓi nÜÖng khoai,
Låi không có cû, ai ai cÛng buÒn.
5- ñêm n¢m nghï k‰t ng†n nguÒn,
ñ‡ (3) không có trái Çã buÒn chÜa anh.
No thì chÎ chÎ anh anh,
ñói thì da bûng m¥t xanh nhÜ chàm.
9- Không làm mà nhÎn (4) cho cam,
C° cày tay cuÓc (5) có làm không æn.
LÃy chi trích tr» Ç‹ dành,
NÜ§c sa (6) løt l¶i mÜa quanh ngÆp b©.
13- Vè này ch£ng phäi nói vÖ (7),
Tháng næm Çi trÜ§c ai ng© Çi sau.
Nom ra cái cänh ngoài bàu (8),
Con tôm con tép còn Çâu mà chài.
17- Trong vÜ©n trái mít trái gai,
ñ‡ nâu (9) không trái, Ç‡ dài (10) không hoa.
TrÒng ra ÇÜ®c m¶t våt (11) cà,
LÃy ÇÜ®c lÙa trái, còn hoa røng rÒi.
21- ThÜÖng thay håt n‰p làm xôi,
Ba lúa m¶t gåo chÎ ngÒi mà Çong.
ñêm n¢m chÎ nói v§i chÒng,
Cái phÆn ta Çói mùa Çông càng nghèo.
25- Trong chuÒng có con l®n mèo (12),
Ba quan cÛng bán ch£ng nèo (13) tr¿ mô (14).
Bán rÒi mua håt lúa ngô,
PhÖi bình, phÖi Ãm, phÖi ngô Ç‹ dành.
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29- TrÒng ÇÜ®c ba cây mía lào,
Tr©i làm ch‰t mÃt làm sao bây gi© ?
Næm nay Çói khát bÖ vÖ,
Anh em huynh ÇŒ bi‰t nh© vào ai ?

* * *

_________________________________________________
(1) nom : nhìn, ngó, xem.
(2) nÜÖng : vÜ©n.
(3) Ç‡ : ÇÆu.
(4) nhÎn : nhÎn Çói, không æn.
(5) c° cày tay cuÓc : c° mang dây Ç‹ kéo cày nhÜ trâu bò, tay thÜ©ng
xuyên phäi cuÓc ÇÃt.
(6) nÜ§c sa : nÜ§c mÜa tuôn rÖi.
(7) nói vÖ : nói v§ vÄn, vu vÖ, bÆy bå.
(8) bàu : cái ao lÖn n¢m ngoài cánh ÇÒng ru¶ng.
(9) Ç‡ nâu : ÇÆu Çà.
(10) Ç‡ dài : ÇÆu ÇÛa.
(11) våt : mänh ÇÃt nhÕ.
(12) con l®n mèo : con l®n nhÕ nhÜ con mèo.
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(13) ch£ng nèo : ch£ng nài nï.
(14) tr¿ mô : ÇÒng nào.

13- Vè Næm Çói
1- Hai læm (1) tháng chín ngày rày (2),
Gió lai rai ba b»a phát ngày phong ba.
NgÜ©i th©i trôi cºa, kÈ låi trôi nhà.
NgÜ©i trôi con, v®, thôi Çà huyên thuyên.
5- Càng lâu nÜ§c låi càng vŠ,
VÎt, gà, heo, chó m¶t bÀy ÇŠu trôi.
Trong nhà gh‰, phän, rÜÖng, nÒi,
LÜ, hoành, trÜ§ng , liÍn cÛng trôi m¶t Çoàn.
9- M¶t mình khÓn thª l« than,
Trèo lên khu Çï (3) tìm Çàng mà ra.
Ngó vŠ thiên hå ngÜ©i ta,
Ai mô nhÜ nÃy (4) cºa nhà nát tan.
13- Nh»ng là khoai tía, khoai lang,
ñÆu, mè, dÜa, b¡p thÓi tan không còn.
Chuy‰n này gåo låi hai lon (5),
V® chÒng xa ch¡c, mË con không nhìn.
17- NgÜ©i giàu thÃt vÆn Çi xin (6),
Có ngÜ©i c¿c kh° t¿ nhiên mà giàu.
Næm nay Çói Çã nên lâu,
Trong nhà lu, mái, lÜ§i câu Çem cÀm.
21- NgÜ©i th©i bán dïa, bán mâm,
ñÒ trà khay h¶p Çi cÀm h‰t trÖn.
ChuÓi buÒng m§i røc ngoài cÖn (7),
Vác thêu (8) ra x¡n hÃp cÖm l©n ch©n.
25- RÒi æn chÒng khen ngon, v® cÛng khen ngon.
ˆn vô ba b»a c£ng (9) húp tròn vo vo.
Ngày rày æn ÇÜ®c b»a no,
Ngày sau chân trÜ§ng (10), bøng to cÛng Çành.
29- Lá khoai, lá s¡n, Ç†t dành,
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33-

37-

41-

Khi‰n con Çi hái Ç‹ dành lu¶c æn.
Lá bÀu, lá mÜ§p, lá træn,
Rau ngo, rau chi‰u cÛng æn không chØa.
Rau mâu, ch¶t (11) bí, lá cØa,
CÛng ÇŠu tuÓt h‰t ch£ng lÜa (12) lá nào.
Nh»ng loài trìa h‰n dÜ§i rào (13).
ñêm ngày l¥n l¶i tuÓt bào såch trÖn.
Nh»ng loài vÆt trái trên cÖn,
Non tra (14) sÓng chín hái trÖn (15) không còn.
ch, Çam (16), trai, Óc, råm (17), còng,
Xách oi (18) Çi b¡t, ch£ng con mô chØa.
ñói trong sáu tháng Çã bÜa (19),
Tháng tÜ lúa chín bÜa vØa (20) bøng no.

*

*

____________________________________________________
(1) hai læm : hai mÜÖi læm.
(2) ngày rày : ngày này.
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(3) khu Çï : phÀn trên ª hai ÇÀu cûa mái nhà tranh.
(4) ai mô nhÜ nÃy : ai cÛng nhÜ ai.
(5) lon : dân chúng Hu‰ dùng lon s»a bò Ç‹ Çong gåo.
(6) Çi xin : Çi æn xin, Çi æn mày.
(7) cÖn : cây.
(8) thêu : døng cø Çào ÇÃt.
(9) c£ng : chân.
(10) chân trÜ§ng : chân bi sÜng húp, phÒng to.
(11) ch¶t : cuÓng, c†ng.
(12) ch£ng lÜa : không chØa låi, không Ç‹ låi.
(13) rào : con sông nhÕ.
(14) tra : già.
(15) hái trÖn : hái h‰t.
(16) Çam : cua ÇÒng.
(17) råm : m¶t loåi cua ÇÒng nhÕ.
(18) oi : giÕ Ç¿ng cá, tôm, cua.
(19) Çã bÜa : Çã vØa.
(20) bÜa vØa : Ç‰n lúc.
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14- Vè Xin gåo
1- Ai Öi ngÒi låi mà nghe,
Tôi k‹ chuyŒn vè xin gåo vØa qua.
CÛng vì nÜ§c m¥n gây ra,
Dân tình Çói kh° kêu la thÃu tr©i.
5- CÛng vì bom Çån mà thôi,
Ai hay cºa ThuÆn lª rÒi m¶t khi.
Dân tình tÃt cä suy vi,
Tính mång tài sän vÆy thì t°n hao.
9- MÃy næm hao tÓn bi‰t bao,
NgÜ©i Nam kÈ B¡c ÇÒng bào kh° tâm.
ñi Çâu cÛng m¶t ngÜ©i dân,
CÃp trên phäi xº cân phân m†i bŠ.
13- TØ thành thÎ Ç‰n thôn quê,
Trông mong yên gi¥c trª vŠ quê hÜÖng.
Hòa bình trª låi bÓn phÜÖng,
Súng bom ngØng b¡n muôn ÇÜ©ng vinh quang.
17- Nhân dân sung sÜ§ng muôn phÀn,
Trª vŠ quê cÛ xóm làng yêu thÜÖng.
Khi vŠ ngó låi ru¶ng nÜÖng,
BÓn bŠ nÜ§c m¥n tang thÜÖng l¡m rÒi.
21- Nay chØ kêu mãi mà thôi,
Cùng nhau than cûi lÀn hÒi nuôi nhau.
TÜªng vì mai cháo chiŠu rau,
Không hay nÜ§c bÈ (1) låi Çau lu bù.
25- Trª vŠ không có nhÙt xu (2),
Lúa ngô khô såch, bín bù (3) cÛng không.
Nghï ra Çã c¿c låi cùng,
Nh»ng ngÜ©i ngÒi n‹ æn không (4) mãi hoài.
29- C¿c lòng nên phäi kêu nài,
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33-

37-

41-

45-

49-

53-

57-

61-

ñ‹ ki‰m ít gåo hôm mai Ç« lòng.
M†i ngÜ©i ai nÃy trông mong,
Trình lên chính phû r¶ng lòng thÜÖng dân.
MÃy næm ni (5) hi‹m (6) vô cùng,
Gây nên nån Çói muôn phÀn long Çong.
ñÒng bào Nam B¡c Tây ñông,
MiŠn trên miŠn dÜ§i miŠn trong miŠn ngoài.
NgÜ©i không s¡n, kÈ không khoai,
Cùng nhau kéo Ç‰n Çã hai ba ngày.
CÛng vì nÜ§c m¥n Ç‰n Çây,
Xin ông xº gÃp, dân Çây Çói nhiŠu.
ChØ Çây không phäi Ç‰n liŠu,
Yêu cÀu giäi quy‰t mÃy ÇiŠu dân mong.
ñ¡p ngay cºa ThuÆn (7) cho xong,
Giäi quy‰t nån Çói tØ trong ra ngoài.
BŠ tui (8) Ç‰n ch¿c kêu nài,
Radio hát máy có ai nghe gì ?
ñÒng bào c¿c kh° ra ri (9),
CÖ chi có gåo Çói thì dòn lo (10).
Ông ÇÒn (11) khi Ãy nhÕ to,
Ch© khi giäi tán b¡t vô hai ngÜ©i.
Nghï r¢ng Çã cÛng tÙc cÜ©i (12),
ñói nghèo xin gåo nói ngÜ©i chÌ huy.
ñÒng bào lÆp tÙc vŠ Çi,
Không thì ÇÓi phó m¶t khi không phàn nàn.
Nghe qua nhÕ lŒ hai hàng,
Ch© hoài ch£ng thÃy các làng kéo Çi.
Trong ÇÒn nghe nói m¶t khi,
Quân vây bÓn m¥t, ÇÆp thì dân la.
ñÒn thì mÃy ông xä ra,
Lính th©i khÄu hiŒu hô ra ào ào.
ñÒng bào không bi‰t nghï làm sao,
Gåo cÖm ch£ng có bÎ ÇÆp nhào thân thÜÖng.
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65-

69-

73-

77-

81-

85-

89-

ChuyŒn Ç©i ræng (13) l¡m tai ÜÖng,
CÃp trên xét xº không tÜ©ng cho dân.
Có ngÜ©i h† ÇÆp bÃt nhân,
Có ngÜ©i xÌ m¡ng không phân ti‰ng gì.
M¶t bà c¥m cøi thÀm thì,
Có em tu°i trÈ không thì vËo lÜng (14).
ñ§n Çau trong då không ngØng,
MiŒng van løy nhÕ muôn phÀn xót xa.
ñÆp thì dân khóc dân la,
Sau khi h‰t ÇÆp thÆt là lo âu,
Khóc cho h‰t n‡i u sÀu,
Làng trên xóm dÜ§i k‹ ÇÀu chí Çuôi,
DÒn Çi tÃt cä mÃy ngÜ©i,
Làm sao thÕa mãn mÃy l©i dân thÜa.
Tin vŠ kh¡p các ÇÎa phÜÖng,
Làm ÇÖn lên kiŒn tÌnh ÇÜ©ng m¶t khi.
CÛng vì nÜ§c m¥n suy vi,
Dân tình ch£ng có viŒc chi hå hành (15).
Yêu cÀu giäi quy‰t cho lanh (16),
MÃy ngÜ©i bÎ Çån nhà thÜÖng chÜa lành.
ThuÓc men thi‰u thÓn træm ÇÜ©ng,
BÎ giam thì phäi bÒi thÜ©ng t¿ do.
Làm quan viŒc nÜ§c phäi lo,
CÃp trên phäi xº sao cho tÕ tÜ©ng.
Nh»ng ngÜ©i hÆu kiŒn tÌnh ÇÜ©ng,
Gåo cÖm ch£ng có, ru¶ng vÜ©n bÕ hoang.
ViŒc này khó tính khôn toan (17),
Ch© ân chính phû bäo toàn cho dân.
* * *
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_______________________________________________
(1) nÜ§c bÈ : bŒnh sÓt rét ngã nÜ§c.
(2) không có nhÙt xu : m¶t ÇÒng xu cÛng không có.
(3) bín bù : bí và bÀu.
(4) ngÒi n‹ æn không : æn không ngÒi rÒi; chÌ có æn mà không làm.
(5) ni : nay.
(6) hi‹m : hi‹m nghèo, khó khæn.
(7) cºa ThuÆn : cºa bi‹n ThuÆn An.
(8) bŠ tui : chúng tôi.
(9) ra ri : nhÜ th‰ này.
(10) dòn lo : khÕi lo.
(11) ông ÇÒn : ông trÜªng ÇÒn.
(12) tÙc cÜ©i : buÒn cÜ©i.
(13) ræng : sao mà.
(14) vËo lÜng : quËo lÜng.
(15) hå hành : hành hå; làm cho kh° sª, nhøc nhã.
(16) cho lanh : cho nhanh, cho mau.
(17) khó tính khÓn toan : khó lòng xoay xª.
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15- Vè NÜ§c m¥n
1- HiŠm vì nÜ§c m¥n lõa lÒ,
NÜ§c kéo nÜ§c rút chØng mô (1) h«i tr©i ?
HiŠm vì nÜ§c m¥n chÖi vÖi,
NÜ§c không có uÓng kêu Tr©i, Tr©i xa.
5- Sáng ngày låi mª trâu ra,
CÕ ÇÒng tàn røi trâu Çà Óm hÜ.
Thäm thÜÖng nh»ng kÈ chép lØ (2),
Ð§c mong ki‰m gåo nay chØ (3) queo râu.
9- TØ ngao ru¶i (4) Ç‰n lái câu,
Ngày Çêm l¥n l¶i tÓn dÀu hao công.
Ngó trong nhà bÒ lûng thúng không,
Con thÖ khóc m‰u nh»ng hòng cåo niêu.
13- Ru¶t Çau qu¢n quåi chín chiŠu,
Nhà nông thÃt nghiŒp, ru¶ng nhiŠu bó tay.
Chæm lo sän xuÃt cÃy cày,
Ru¶ng trÜa ch‰t h‰t, phûi tay lo buÒn.
17- Thäm thÜÖng mÃy chÎ Çi buôn,
Vai thì gánh n¥ng Çi buôn ít l©i.
HiŠm vì nÜ§c m¥n ai Öi,
ñ‹ dành tiŠn gåo sÓng Ç©i hôm mai.
21- NgÜ©i vô trong Quäng (5), kÈ ngÜ®c Tân Sài (6),
ñi mô cÛng khó, låi quay vŠ làng.
Khi vŠ ngó låi ru¶ng nÜÖng,
BÓn bŠ nÜ§c m¥n tang thÜÖng l¡m rÒi.
25- Xót Çau trong då bÒi hÒi,
ThÜÖng con nh§ v® khóc rÒi låi than.
Thi‰u æn thi‰u uÓng træm Çàng (7),
Tìm phÜÖng tính k‰ tìm ÇÜ©ng sinh nhai.
29- Nghï tØ canh m¶t canh hai (8),
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ñi Çâu cÛng Çói nguy tai l¡m rÒi.
Bây gi© lên núi mà thôi,
Cùng nhau ÇÓt cûi lÀn hÒi nuôi nhau.
33- DÅu mà b»a cháo b»a rau,
Khó thì chÎu khó nuôi nhau tháng ngày.
Khen cho l©i nói thiŒt hay,
Cùng nhau hÄm hút có ngày Ãm no.

*

*

*

____________________________________________________
(1) chØng mô : khi nào.
(2) chép, lØ : hai døng cø Ç‹ b¡t cá.
(3) nay chØ :bây gi© Çây.
(4) ngao, ru¶i : con nghêu và con tép. Ngao ru¶i là viŒc mò nghêu và
v®t tép. Con tép quá nhÕ phäi dùng rá dày mà v®t b¡t m§i ÇÜ®c.
(5) Quäng : tÌnh Quäng Nam và tÌnh Quäng Ngäi.
(6) Tân Sài : vùng núi thu¶c tÌnh Quäng TrÎ.
(7) træm Çàng : træm ÇÜ©ng.
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(8) canh : th©i gian b¢ng 1 phÀn 5 cûa m¶t Çêm. (ñêm 5 canh, ngày 6
kh¡c).

16- Vè Làm ÇÜ©ng côi núi
1- K‹ tØ Bính Ng† (1) Ç‰n nay,
Dân tình lao kh° bi‰t bao ngày cho qua.
MÒng m¶t cho chí mÒng ba,
Xâu (2) rao, mõ Çánh, dân ta t¿u Çình.
5- ChÙc viŒc ngÒi phân b° tráng Çinh,
CÖm Çùm gåo b§i, s¡m sanh Çû ÇÀy.
Trát quan Çã sÙc vŠ Çây,
Làm ÇÜ©ng côi núi, suÓt ngày thâu Çêm.
9- MÀn rÒi cÙ thÜ§c Ço thêm,
Gà gáy Çã Çi‹m, nºa Çêm chÜa cho vŠ.
ViŒc vua quan nghe Çã n¥ng nŠ,
Làm ÇÜ©ng trong mÜ©i, ngoài chín, bäng ÇŠ xôn xao.
13- Hai bên m¶t núi, m¶t rào (3),
Tai nghe nÜ§c chäy lao xao thêm buÒn.
Hai hàng nÜ§c m¡t nhÕ tuôn,
Cä næm phû huyŒn kéo lên nguÒn, Tr©i Öi !
17- C¿c chi da di‰t (4) h«i Tr©i,
Ai không có chi‰u träi tÖi mà n¢m.
Làm ÇÜ©ng côi núi không bi‰t mÃy næm,
NÖi æn nÕ có (5), nÖi n¢m cÛng không.
21- Gi»a th©i làm m¶t cái chái h¶i ÇÒng,
Tråi khum ba giåi (6) không nÖi mà ngÒi.
Thäm thÜÖng mÃy xã dân tôi,
Gåo Ç° vô nÒi, nÜ§c hãy dÜ§i sông.
25- Chú lên Çây, y‰u ÇuÓi không xong,
Tôi Çây sÙc båo (7), trong lòng còn lo.
Thäm thÜÖng cho mÃy chú h†c trò,
MuÓi trÜ©ng, cÖm hÄm, giª giò (8) không lên.
160

29- MÜ©i gi© quan l§n ngài lên,
Ngài Ço phÀn ÇÃt, chÜa nên ngài hành.
NŠn tam cho chí nŠn anh (9),
CuÓc tai lÒng mÓt, cúp xêng (10) hai hàng.
33- L¡ng tai nghe lŒnh thÀy truyŠn,
Xêng th©i xúc Ç°, cuÓc bàn cho cân.
ñÃt th©i y thÜ§c, y phân (11),
KÈ månh, ngÜ©i y‰u phú bÀn tÜÖng tÜÖng.
37- NÜ§c phèn, khÓi Çá thêm hÜ,
Da vàng, n¡ng xáp cÛng nhÜ lºa hÀm.
ñêm n¢m nghï låi thÜÖng tâm,
MuÓi lÀm, cÖm hÄm, nÜ§c hâm Ç« lòng.
41- Ra mÀn g¡ng sÙc g¡ng công,
Không hÖn Çi n»a cÛng ÇÒng hàng ban.
NgÜ©i ta thiên thiên, vån vån vô ngàn,
Không ch¡c chi hai phû huyŒn mà kêu van kh° bÀn.
45- Làm chi cho lao løy lÜÖng dân,
ñào sâu vét cån, båc dân không chØa.
Tháng ngày dÀu dãi n¡ng mÜa,
Nón c©i (12), tÖi rách, áo cÛng ch£ng lÜa Çinh tà.
49- Con ngÜ©i xÜÖng sát tÆn da,
Trên ÇÀu mu‡i c¡n, dÜ§i Çà sên bu.
Con ngÜ©i hình låi nhÜ tù,
ˆn nÃu nÒi bù (13), ch£ng bi‰t là ræng.
53- Ra Çi d¿ bÎ cóng th¢ng (14),
DÀu m« nÕ có, lÃy træng làm Çèn.
ˆn nÃu nÕ có hÃp hem,
Lên ch‡ sÖn lâm chÜ§ng khí phát hen sò sò.
57- ñêm n¢m lo quá bøng lo,
"ñ©n ca xÜ§ng hát, ngài lo rÜ®u trà".
Nh»ng l©i ông sÙ (15) bày ra,
Dân næm phû huyŒn rÙa mà giäi khuây.
61- Mùa màng mÃt mát chây vây (16),
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M¡c ÇÒng công tr¿ n® cÛng vì ba th¢ng Tây
b¡t dân Çi làm ÇÜ©ng.
____________________________________________________
(1) Bính Ng† : næm 1906.
(2) xâu : công viŒc mà ngÜ©i dân Çàn ông tØ 18 Ç‰n 60 phäi làm cho
công ích xã h¶i th©i xÜa ª nÜ§c ta.
(3) rào : con sông nhÕ.
(4) da di‰t : h‰t sÙc bÙc rÙt, day dÙt trong lòng.
(5) nÕ có : ch£ng có.
(6) giåi : mái che tåm th©i.
(7) båo : månh khÕe.
(8) giª giò : nâng cái chân lên. Giª là nâng lên; giò là cái chân.
(9) nŠn tam : Çàn em; nŠn anh : Çàn anh.
(10) xêng : xÈng.
(11) y thÜ§c, y phân : chính xác tØng thÜ§c, tØng phân.
(12) nón c©i : nón gãy vành, nhô ra (C©i là nhô ra).
(13) bù : trái bÀu.
(14) cóng th¢ng : cây Çèn dÀu. Cóng là cái bình b¢ng sành Ç‹ chÙa dÀu;
th¢ng là dây tim Çèn.
(15) ông sÙ : ông khâm sÙ ngÜ©i Pháp.
(16) chây vây : chÖi vÖi.
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17- Vè Chæn trâu

4-

8-

12-

16-

20-

24-

28-

Thäm thÜÖng cho cø ch¿ trâu (1),
ˆn quán n¢m cÀu, khóc mË van cha.
Hai hàng nÜ§c m¡t chäy sa,
Cách sông trª hói bi‰t nhà mË Çâu ?
Nºa Çêm thÙc giÃc mª trâu,
TÖi nón nÕ (2) có, lÃy ÇÀu che mÜa.
Thân tui (3) Çi s§m vŠ trÜa,
Vác cày vác bØa, mÕi cä hai vai.
ˆn rÒi chú thím låi n¢m,
B¡t tôi xay ló (4) tÓi tæm trong nhà.
Cái om (5) b¢ng quä trÙng gà,
B¡c lên truÓng xuÓng (6) thiŒt là chú Öi.
Cái om chÜa b¡c Çã sôi,
TÓn ba lÈ cûi, chú ngÒi chú lo.
Ló chú ÇÀy lÅm (7), ÇÀy kho,
Chú cho æn ít ch£ng cho æn nhiŠu.
ˆn rÒi x¡p x¡p (8) trong ÇiŠu (9),
CÖm côi (10) cháo dÜ§i m§i chiŠu b»a qua !
Ræng chØ (11) cho Ç‰n tháng ba,
ñÜa trâu lên Ç¶n (12) ra n¢m cây sanh.
Cây sanh m‡i ÇÙa m‡i nhành,
Gió nam phÃt låi tÓt lành con trai.
ñÙa nÆy (13) thì m¥c áo dài,
ñÙa nhÕ áo ng¡n tóc dài phû phê.
Ngó quanh trÓng Çánh tÙ bŠ,
Hai ngÜ©i thÜÖng ch¡c (14) ch£ng hŠ nói ra.
Con trâu kêu m¶t ti‰ng ngân nga,
Con bò kêu m¶t ti‰ng thÆt là kh° thay.
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*
*
_____________________________________________
(1) cø ch¿ trâu: em bé chæn trâu, cÆu bé gi» trâu.
(2) nÕ: ch£ng, không.
(3) tui: tôi.
(4) ló: lúa.
(5) om: nÒi ÇÃt nhÕ.
(6) truÓng xuÓng: duÓng xuÓng, bÜng xuÓng.
(7) lÅm: v¿a chÙa lúa.
(8) x¡p x¡p: lÜng lÜng.
(9) ÇiŠu: bao tº. X¡p x¡p trong ÇiŠu: lÜng lÜng trong bao tº.
(10) côi: trên.
(11) ræng chØ: bao gi©.
(12) Ç¶n: ÇÒi núi; cÒn ÇÃt; cÒn cát.
(13) nÆy: l§n.
(14) thÜÖng ch¡c: thÜÖng nhau.

*

*

*
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