
PhÀn 4

Vè châm bi‰m, hài hÜ§c

Vè châm bi‰m, hài hÜ§c Hu‰ rÃt Çôn hÆu, thÜ©ng diÍu c®t
thói hÜ, tÆt xÃu cûa m¶t sÓ ngÜ©i trong xã h¶i, nhÜng không bao
gi© chÌ trích Çích danh m¶t cá nhân nào cä. NgÜ©i nghe vè cäm
thÃy vui vÈ và cäm nhÆn cái thói quen, tÆt xÃu nên tránh xa. Vè
hài hÜ§c châm bi‰m Hu‰ có ngø š luân lš giáo døc.

                         18- Vè Nói láo

1-  NgÒi buÒn nói chuyŒn láo thiên (1),
HÒi nhÕ tui có Çi khiêng ông tr©i.
Ra ÇÒng thÃy mu‡i b¡t dÖi,
Bò hung làm gi‡ Çi m©i ông voi.

5-   Nhà tui có m¶t cû khoai,
C¡t næm thùng l§n h£n hòi vÅn dÜ.
Nhà tui có bøi khoai tØ,
B§i lên m¶t cû læn hÜ cä vÜ©n.

9-   Tui vØa câu ÇÜ®c con lÜÖn,
LÃy thÎt qu‰t chä, lÃy xÜÖng Çëo chày.
Nhà tui có cái giàng xay (2),
ñÀu cong bÎt båc, ÇÀu ngay bÎt vàng.

13-    Nhà tui có m¶t cái ang (3),
ñ° lúa bäy làng, thêm n»a còn lÜng.
Nhà tui có m¶t bøi gØng,
B§i lên m¶t cû, Ü§c chØng Çòn xeo (4).

17-     Nhà tui có m¶t con mèo,
B»a mô (5) thèm thÎt, lên Çèo b¡t nai.
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Nhà tui có m¶t cái chai,
ñû tám thùng m¡m, thêm hai thùng dÀu.

21-    Ông già tui có m¶t b¶ râu,
BÙt (6) Çi m¶t s®i, Çem câu cá kình,
Nói ra chÎ em ch§ khinh,
Thiên hå nói láo ch§ mình chi tui.

____________________________________________________

(1) láo thiên: nói láo, nói ph‰t.
(2) giàng xay: cÓi xay lúa. 
(3) cái ang: cái lu l§n b¢ng ÇÃt nung, miŒng r¶ng, bøng phÒng ra 
(4)  Çòn xeo: Çòn bÄy, m¶t thanh cây l§n dùng Ç‹ nâng ÇÄy m¶t vÆt
n¥ng.
(5) b»a mô: b»a nào.
(6) bÙt: giÆt månh cho ÇÙt ra.
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19- Vè Con gái hÜ thân mÃt n‰t

1-   Vè vÈ vè ve,
Nghe vè con gái,
Tay chân mŠm måi,
Khác th‹ bông ba (1),

5-   Ch© mË Çi ra,
C¡p tiŠn thu giÃu,
ñÒng æn khoai nÜ§ng,
ñÒng æn khoai nÃu,

9-   ñÒng æn xôi chè,
NgÒi x‰p bè he (2).
MiŒng b¢ng cái ghè (3),
LÜng b¢ng cái thúng.

13-   ˆn chùng æn vøng,
ñã sÜ§ng bøng chÜa.
ViŒc ch£ng muÓn mÀn (4),
Dôn (4) th©i muÓn lÃy.

17-   Áo næm bäy cÃy (5),
M¥c ra dåo Çàng (6).
Con bún n¢m ngang,
Con tôm n¢m d†c,

21-   Cû khoai chóc ngóc,
Bánh tráng che dù,
ñi ch® làng Phù (7),
Bánh ít nhøy tôm,

25-   Hai tay l¶t (8) lá,
Cái mÒm há ra :
"T° cha cái ÇÙa nhåy mÒm,
Tui æn bánh ít nhøy tôm ræng chØ (9) ?

29-   - "Mi æn bánh ít, mÒng tám th¡ng tÜ,
Có th¢ng cha ch® Phù làm chÙng mi æn".
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____________________________________________________

(1) ba : hoa.
(2) ngÒi x‰p bè he : ngÒi sát ÇÃt, ngÒi bŒt, ÇÀu gÓi x‰p låi, hai chân và
hai v‰ song song.
(3) ghè : cái chum.
(4) mÀn : làm. 
(5) dôn : chÒng. 
(6) cÃy : cái.
(7) Çàng : ÇÜ©ng. 
(8) Phù : Phù LÜÖng.
(9) l¶t : bóc.
(10) ræng chØ : lúc nào.
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20- Vè ñánh båc
(bài 1)

1-  Nghe vÈ nghe ve,
Nghe vè Çánh båc.
ñÀu hôm xô xát,
Båc tÓt nhÜ tiên,

5-  Nºa Çêm h‰t tiŠn,
Båc nhÜ chim cú.
Cái ÇÀu sù sø,
Con m¡t trÕm lÖ,

9-  Dáng Çi thÃt thÖ,
NhÜ con chó Çói.
Chân Çi cà khói (1),
Kh¡p xóm kh¡p làng.

13-  QuÀn rách toang hoang,
LÃy tay mà túm.

__________________________________________________

(1) cà khói : cà khêu, Çi thÖ thÄn, lông bông, không có møc Çích.
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21- Vè ñánh båc 
(bài 2)

1-   Mã Long, Mã Phøng, Mã Ô,
Ba ngÜ©i Çánh båc xÜÖng khô cÓt tàn.
Mã Long, Mã Phø, Mã Hoàng,
Ba ngÜ©i Çánh båc xóm làng cÜ©i chê.

5-   ñánh thua nhón gót ra vŠ,
ñêm n¢m không ngû m¶t bŠ thª ra.
VŠ nhà v® khóc con than,
Cha Çi Çánh båc tan hoang cºa nhà.

9-   Khi æn có vÎt có gà,
Khi thua na (1) mång vŠ nhà khoanh tay.
Xem ra nhÜ kÈ æn mày,
ñánh rÒi Çi mÜ®n Çi vay kh¡p làng.

13-     Không cho thì låi nói càn,
Ông cho tôi mÜ®n m¶t ngàn thành hai.
Chû nhà nghe nói cÜ©i dài,
ñÜ®c rÒi Ç‹ Çó bÕ mÜ©i quan liêu.

17-   TØ mai cho Ç‰n x‰ chiŠu,
ñi tìm Çi g†i Çi kêu rÀm rÀm.
ViŒc nhà th©i ch£ng ngó qua,
ThÃy sòng c© tÜ§ng tà tà nhào vô.

21-     TÜ§ng ÇiŠu, tÜ§ng lác, sï ô,
Hai tÜ§ng, hai sï có mô thua hoài.
H‰t c© thì låi t§i bài,
Xì già Äm tÄy Çánh bài thua luôn.

25-     ñánh rÒi nghï låi càng buÒn,
H‰t trÖn k‰t tr†i ôi thôi bån bè !

___________________________________________________
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(1) na : mang Çi m¶t vÆt n¥ng.

22- Vè Nói ngÜ®c 
(bài 1)

1-   Vè vÈ vè ve,
Nghe vè nói ngÜ®c.
Chim æn dÜ§i nÜ§c,
Cá ÇÈ trên cây,

5-   Th¢ng thác Çi cày,
Th¢ng sÓng n¢m ngay cºa l‡.
ThuyŠn chèo côi (1) b¶,
Ng¿a chåy dÜ§i sông;

9-   G¥p tr¶ mÜa (2) dông,
MÓi ra æn gà;
CÙ tài Çàn bà,
ñánh gi¥c th© vua.

13-     Con tôm c¡n c†ng con cua,
Cä bÀy chu¶t nh¡t, chåy Çua v§i mèo.
Cái dù bÈ c° con trâu,
Trái bí trái bÀu châm trä con ong.

17-    Cái kèn thì kêu long tong,
Cái kÈng thì kêu ò e.
Ai mà ch¥t chuÓi ÇÃu ghe (3),
Ch¥t sæn ch¥t súc làm ghe cho chìm.

21-    Ai mà vác xÌa (4) b¡n chim,
Vác ná Çâm cá Çi tìm non cao ?

___________________________________________

(1) côi : trên.
(2) tr¶ mÜa : trÆn mÜa.
(3) ÇÃu ghe : ghép låi thành con thuyŠn nhÕ.
(4) xÌa : chÌa, dung cø Ç‹ Çâm b¡t cá.
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23- Vè Nói ngÜ®c
(bài 2)

1-  Vè vÈ vè ve, nghe vè nói ngÜ®c.
Con chim mÀn (1) t° dÜ§i nÜ§c,
Con cá mÀn t° trên cây;
Trâu ch‰t d¡t ra Çi cày,

5-  Trâu sÓng, chôn mày xuÓng l‡;
ThuyŠn Çi trên b¶, ng¿a l¶i dÜ§i sông;
M¶t bÀy cá nhám lên ÇÒng ki‰m æn.
Cái th¢ng nói ngÜ®c, thôi Çà dÍ nghe :

9-  Con voi Ãp trÙng sau hè,
Con gà cao bành Ç‹ Çua,
Con tôm c¡n trä con cua.
M¶t bÀy cá måi hùa hùa æn theo.

13-     Bao gi© cho cám æn heo,
Cho chu¶t æn mèo, cho cÕ æn trâu.
Chim én c¡n c° diŠu hâu,
Gà con tha quå bay Çâu mÎt mù !

___________________________________________________

 (1) mÀn : làm.
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24- Vè Nói ngÜ®c 
(bài 3)

                       
1- Nghe vÈ nghe vè,

Nghe vè nói ngÜ®c.
N¡ng hån ÇÀy nÜ§c,
MÜa dÀm khô rang.

5- ñám cÜ§i Çình làng,
Kÿ yên (1) ngoài ch®.
Nhà giàu khÃt n®,
Nhà nghèo cho vay.

9- ñàn bà Çi cày,
ñàn ông Çi cÃy.
Ghe n°i thì ÇÄy,
Ghe cån thì chèo.

13-  Nuôi chu¶t b¡t mèo,
Nuôi heo lÃy trÙng.
Xu xoa (2) thì cÙng,
ñÃt núi thì mŠm.

17-  Tr©i n¡ng vŠ Çêm,
Ban ngày sao m†c.

____________________________________________________

(1) kÿ yên : lÍ cÀu cho quÓc thái dân an.
(2) xu xoa : thåch xoa ( Rong bi‹n làm thành m¶t chÃt trong, mŠm, tr¶n
v§i ÇÜ©ng cát æn ngon nhÜ æn chè).
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25- Vè Nói NgÜ®c 
(bài 4)

1- Nghe vÈ nghe vè,
Nghe vè nói ngÜ®c.
Ng¿a Çua dÜ§i nÜ§c,
ThuyŠn chåy trên b©.

5- Gà cÒ (1) hay ûi,
Heo nái hay bÜÖi.
Sáng træng ba mÜÖi,
ñêm r¢m tr©i tÓi.

9- NÃu cÖm b¢ng cÓi,
Giã gåo b¢ng nÒi.
Gói bánh b¢ng xôi,
ˆn trÀu b¢ng b¶t.

13-  C¡t tranh b¢ng cuÓc,
X§i ÇÃt b¢ng liŠm.
Bºa cûi b¢ng kim,
May áo b¢ng búa.

17-  Dao bÀu gánh lúa,
ñòn xóc bºa cau (2).
C†p (3) t¡m dÜ§i bàu (4),

20-  Cá bÖi côi (5) núi.

_____________________________________             

(1) gà cÒ : m¶t loåi gà trÓng to l§n.
(2) bºa cau : chÈ trái cau ra nhiŠu mi‰ng.
(3) c†p : h°.
(4) bàu : vÛng nÜ§c l§n ngoài ÇÒng ru¶ng.
(5) côi : trên.
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26- Vè Nói NgÜ®c 
(bài 5)

1- N¡ng lên cho mÓi æn gà,
M¶t træm bà già Çánh gi¥c cho vua.
Con tép nó kËp con cua,
M¶t bÀy cá måi cõng rùa Çi æn.

5- ChÒn Çèn c¡n c° chó sæn,
Chu¶t kêu chút chít Çòi æn con mèo.
Chó chåy chÒn rÜ®t Çu°i theo,
Chu¶t g¥m ÇÀu mèo, mu‡i Ç§p cánh dÖi.

9- Cây cao bóng mát chÖi vÖi,
Gà con tha quå lên ngÒi cành tre.
Con voi Ãp trÙng sau hè,
Gà con Çi kiŒn vÎt què vô nha.

13-  N¿c cÜ©i r‰t (1) nuÓt chºng (2) gà,
ñàn ông có chºa, Çàn bà có râu.
Trai tÖ s¡m cÓi giã trÀu,
Bà già båc ÇÀu n¢m ngºa trong nôi.

17-  Ch£ng tin ÇÓt ÇuÓc mà soi,
ThÀy chùa Çang Ü§p cá mòi nÃu chay.

___________________________________________

(1) r‰t : con rít.
(2) nuÓt chºng : nuÓt lÓn, nuÓt không nhai.
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27- Vè ChÜªi mÃt gà
        

1-   Làng trên xóm dÜ§i, 
Mau mau ra Çây nghe mø chÜªi !
Con gà mái n° cûa tau,
TrÜa h¡n kêu °, ch§ chØ h¡n ª l‡ mô (1) ?

5-   Bay (2) Çánh bÅy lå hay bay Çánh bÅy mÕ ?
Bay th¡t cái cÀn hay bay th¡t cái c° ?
Bay làm thÎt hay bay nh° lông ?
Bay nÃu nÒi ÇÒng hay bay nÃu nÒi ÇÃt ?

9-   Bay hÀm chång vång (3) hay bay røc nºa Çêm ?
Bay nÃu, bay n‰m hay bay æn chay, æn låt ?
Bay nuÓt h‰t nåc hay bay lûm (4) trøi xÜÖng ? 
Bay æn trên giÜ©ng hay bay æn dÜ§i ÇÃt ?

13-     Bay nÓc (5) cho no cho bà bay chÜªi:
                                                            "T° cha bay".

_________________________________________________

(1) ª l‡ mô : ª ch‡ nào.
(2) bay : bây.
(3) chång vång : hoàng hôn.
(4) lûm : bÕ h‰t vào miŒng mà nuÓt.
(5) nÓc : uÓng m¶t lÜ®ng chÃt lÕng rÃt l§n, cách uÓng thô tøc.
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28- Vè Nói lÓi (1)

Bu°i mai (2) ngû dÆy, ra t¡m bi‹n ñông.
ñåp cây xÜÖng rÒng, kéo lên chín khúc.
G¥p mŒ (3) bán cá úc, Ç° máu ÇÀu cÀu.
G¥p mŒ bán dÀu, dÀu trÖn lÅy lÅy.
G¥p mŒ bán giÃy, giÃy mÕng tành tanh (4).
G¥p mŒ bán chanh, chanh chua nhÜ dÃm (5).
G¥p mŒ bán nÃm, nÃm låi m¶t tai.
G¥p mŒ bán khoai, khoai l†i (6) m¶t c° (7).
G¥p mŒ bán r°, r° sÜa r‰c r‰c.
G¥p mŒ bán ‰c (8), ‰c nhäy lom xom.
G¥p mŒ bán dom, dom ÇÕ loi lói.
G¥p mŒ bán mói (9), mói m¥n nhÜ trÜ©ng.
G¥p mŒ bán ÇÜ©ng, ÇÜ©ng Çen thui thûi.
G¥p mŒ bán chûi (10), chûi nh†n veo vÈo.
G¥p mŒ bán kéo, kéo s° (11) ngåc (12) ra.
G¥p mŒ bán ca (13), ca kêu chin chít.
G¥p mŒ bán mít, mít mû cä tay.
G¥p mŒ bán cÓi xay, xay kêu l¶n c¶n.
G¥p mŒ côi Ç¶n (14), mŒ Öi là mŒ !

__________________________________________________

(1) nói lÓi : nói theo ki‹u pha trò.
(2) bu°i mai : bu°i sáng s§m
(3) mŒ : ngÜ©i Çàn bà l§n tu°i.
(4) mÕng tành tanh : rÃt mÕng.
(5) dÃm : giÃm.

177



(6) l†i : gãy, gÅy.
(7) c° : cû.
(8) ‰c : ‰ch.
(9) mói : muÓi.
(10) chûi : ch°i.
(11) s° : sút.
(12) ngåc : chÓt gi» hai vÆt dính sát vào nhau.
(13) ca : gà.
(14) Ç¶n : ÇÒi, núi.
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29- ChÎt (1)

( Bài vè "ChÎt" này chép trong cuÓn "HÒi kš, bút kš  ", trang 42, cûa
HÜÖng Giang NhÃt Ti‰u - Lê Bá Ng», 2013).

ChÎt lên côi (2) tr©i, cà lÖi ÇÙt chåc (3) !
ChÎt xuÓng ÇÜ§i nát (4), tôm cá tan tành !
ChÎt vô trong thành, b° (5) cÖn (6) b° cÓi !
ChÎt ra Hà N¶i, b° cºa b° nhà !
ChÎt giùm (7) cÖn cà, cÖn cà có trÃy (8) !
ChÎt giùm con cÃy (9), con cÃy có dôn (10) !
ChÎt giùm liŠn ôn (11), liŠn ôn có v® !
ChÎt ra ngoài ch®, ÇÙt gióng, loåi (12) Çòn triêng (13) !
ChÎt giùm tr¿ tiŠn (14), n¢m nghiêng n¢m ngä !
ChÎt giùm con cá, tróc väy trÄy vi !
ChÎt giùm chÎ mi, cong khu mà chåy ! 

________________________________________________

(1) chÎt : ÇÎt (ti‰ng tøc); trung tiŒn.
(2) côi : trên.
(3) chåc : dây.
(4) ÇÜ§i nát : dÜ§i nÜ§c.
(5) b° : ngã.
(6) cÖn :cây.
(7) giùm : nhÀm; trúng.
(8) trÃy : trái.
(9) con cÃy : con gái.
(10) có dôn : có chÒng.
(11) liŠn ôn : Çàn ông.
(12) loåi : gäy.
(13) Çòn triêng : Çòn gánh.
(14) tr¿ tiŠn : ÇÒng tiŠn.
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                    30- Vè Th¢ng B®m

1-   Vè vÈ vè ve,
Nghe vè th¢ng B®m.
NÃu cÖm chÜa chín,
ñi t¡m bi‹n ñông.

5-   ñåp phäi xÜÖng rÒng,
Ch¥t ra chín khúc.
G¥p mø bán Óc,
Máu chäy ÇÕ ngÀu.

9-   G¥p mø bán dÀu,
DÀu thÖm bông lš.
G¥p mø bán bí,
Bí chÈ hai gianh (1).

13-    G¥p mø bán chanh,
Chanh chua nhÜ giÃm.
G¥p mø bán nÃm,
Tr†c óc tr†c tai.

17-     G¥p mø bán khoai,
Cong lÜng ngoËo c°.
G¥p mø bán r°,
R° sÜa r‰c r‰c.

21-     G¥p mø bán ‰c (2),
c nhäy lom xom.
G¥p mø bán dom,
Dom ÇÕ lòi lói.

25-     G¥p mø bán mói (3),
Mói m¥n nhÜ trÜ©ng.
G¥p mø bán hÜÖng,
HÜÖng thÖm phÜng phÙc.

  29-   G¥p mø bán mÙt,
MÙt Çen thùi thui.
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G¥p mø bán chui (4),
Chui nh†n veo vÈo.

33-     G¥p mø bán kËo,
KËo dÈo nhÜ da.
G¥p mø bán ca,
Ca kêu cút kít.

37-     G¥p mø bán mít,
Mít toàn cä xÖ.
G¥p mø bán tÖ,
TÖ vò m¶t n¡m.

_________________________________________________

(1) gianh : mi‰ng.
(2) ‰c : ‰ch.
(3) mói : muÓi.
(4) chui : cái dùi.
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31- Vè Bài t§i

1-   Nghe vÈ nghe vè,
Nghe vè bài t§i.
CÖm chÜa kÎp x§i,
TrÀu chÜa kÎp têm (1),

5-   Tao Çánh m¶t Çêm,
Thua ba tiŠn (2) rÜ«i.
VŠ nhà v® chºi.
Th¢ng n†c (3), th¢ng quæn (4),

9-   ñánh sao không æn ?
Mà thua l¡m bÃy.
Coi lÃy tiŠn cÃy,
Cho Çû mÜ©i ngày.

  13- Bäy dÀy (5), bäy thÜa (6),
CÛng là ngåt kéo.
ChÎ em khéo léo,
ñ‹ mÜ®n Ç‹ vay.

17- Thân t§i ngày rày,
DÀm sÜÖng dãi n¡ng.
ChÎ em có m¡ng,
Tôi cÛng ngÒi Çây.

21- Nó là tuÒng dÀy,
Nó cÛng a dua.
ˆn thì tôi vù (7),
Thua thì tôi chÎu.

*      *
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_________________________________________________

(1) têm : lÃy vôi tr‰t vào lá trÀu, x‰p cu¶n låi thành l†n.
(2) tiŠn : con Tám TiŠn.
(3) n†c : con N†c ñÜ®ng.
(4) quæn : con  Ba Quæn.
(5) dÀy : con Bäy Dày (con Bäy Giày).
(6) thÜa : con Bäy SÜa.
(7) vù : bÕ chåy.

 B¶ bài t§i có 30 con, chia thành 3 hàng: hàng Væn, hàng Sách, hàng
Vån. M‡i hàng có 10 con bài. Tên các con bài trong b¶ bài t§i nhÜ sau:

Hàng Væn:                                Hàng Sách                     Hàng Vån
1) Tuy‰t (Båch Tuy‰t)           - ñÜ®ng (N†c ñÜ®ng)    - Trò (NhÃt Trò)
2) Hai (TrÜ©ng Hai)               - Nghèo (Hai Nghèo)     - ñÃu (Hai ñÃu)
3) Ba (TrÜ©ng Ba)                  - Gà (Ba Gà)                  - Quæn (Ba Quæn)
4) Voi (BÓn Voi)                    - Giáng (TÜ Giáng)   - HÜÖng (TÙ HÜÖng)
5) Rún (Næm Rún)                  - Sáu H¶t                       - Ngû (Ngû TrÜa)
6) Sáu TiŠn                             - SÜa (Bäy SÜa)             - XÖ (Sáu XÖ)
7) LiÍu ( Bäy LiÍu)                - Giày (Bäy Giày)          - D†n (Bäy D†n)
8) Tám TiŠn                           - Tám giây                     - BÒng (Bát BÒng)
9) Xe (Chín Xe)                      - Chín GÓi                    - ThÀy (Cºu ThÃy)
10) Tº (Thái Tº) [Bài Hoa]  - MÕ (ñÕ MÕ) [Bài Hoa] - Ông „m 
                                                                                                   [ Bài
Hoa]
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32- Vè LÃy chÒng

Bài  vè  LÃy chÒng do bà  NguyÍn ThÎ  Thuyên ª phÜ©ng
TrÜ©ng An, thành phÓ Hu‰ k‹ (Dân ca ThØa Thiên Hu‰, TrÀn
Thùy Mai, nhà xuÃt bän ThuÆn Hóa, 2003)

1-   HÒng hÒng phÃt phÃt bên tr©i,
Ông sÃm bà sét Çánh ngÜ©i ª không.
MÜ©i m¶t tu°i em Çã có chÒng,
MÜ©i hai vú dÆy trong lòng có thai.

5-  MÜ©i ba sinh Ç¥ng (1) m¶t trai,
BÜ§c qua mÜ©i bÓn là hai Ç©i chÒng.
MÜ©i læm chÒng ch‰t ª không,
BÜ§c qua mÜ©i sáu lÃy ñÙc ông (2) trong ÇŠn (3).

9-  MÜ©i bäy tu°i em lÃy chú lính Long TuyŠn (4),
MÜ©i tám em låi cao quyŠn hÀu vua.
MÜ©i chín em lÃy lão câu cua,
Hai mÜÖi lên chùa lÃy cä thÀy tu.

13-   Hai mÓt em lÃy lão th® dù,
Hâm hai lÃy gã tråo phu (5) chèo thuyŠn.
Hâm ba vŠ làng tính lÃy quan viên,
HiŠm vì Çò hÜ nÓt (6) råc phäi cÀm duyên thËn thùng.

____________________________________________________

(1) Ç¥ng : ÇÜ®c.
(2) ñÙc ông : ti‰ng g†i các hoàng thân.
(3) ÇŠn : dinh th¿.
(4) lính Long TuyŠn : ng¿ lâm quân.
(5) tråo phu : ngÜ©i chèo thuyŠn.
(6) nÓt : con thuyŠn nhÕ.
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33- Vè Mø Nhác
1.   Vè vÈ vè ve,

Nghe vè Mø Nhác,
Không lo sÜÖng nác (1).
ChÌ bi‰t ngÒi æn,

5.   ˆn rÒi låi ngû.
Ngû rÒi låi ngÒi,
NÜ§c chäy bòng trôi.
M‡i ngày qua b»a,

9.   Lu¶c rau nhác rºa,
UÓng nÜ§c nhác hâm,
Chàm làm chøa løa.
Ngó xuÓng Çôi ÇÛa,

13.   L† luÓc l† lem.
Ngó låi chÎ em,
Xem ra Ót d¶t (2).
Ngó låi trên trÓt (3),

17.   RÆn mË rÆn con.
Nói không kiêng dè,
ChÌ hay sinh s¿.
Cái m¥t ch¿ b¿ (4),

21.   NhÜ th‹ cái mâm.
TÃm lÜng tày thúng (5),
Dân chúng ÇŠu hay,
Ai ai cÛng bi‰t.

_______________________________________

(1) sÜÖng nác : gánh nÜ§c.
(2) Ót d¶t : xÃu h°.
(3) trÓt : cái ÇÀu.
(4) m¥t ch¿ b¿ : m¥t n¥ng, m¥t ch¢m b¢m.
(5) tày thúng : b¢ng cái thúng.
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34- Vè ˆn hàng

1. Vè vÈ vè ve,
Nghe vè æn n® (1).
ñàn bà Çi ch®,
B¡t dôn (2) trä hoài.

5. Bánh ít nhøy khoai,
Bánh xoài nhøy ÇÆu.
Quan hai tiŠn cÃu (3),
B§t ba mÜÖi ÇÒng.

9. Mua hai ÇÒng lòng,
M¶t ÇÒng bánh tráng.
MiŒng hÕi sang säng,
Bán bún ÇÀu mô (4) ?

13. - Bún bán ÇÀu hÒ.
Ch‡ nào bánh gói ?
VØa Çi vØa nói:
Mua vŠ cho con.

17. Mª ra ch¶ (5) ngon,
Hä h†ng (6) ra ních (7).
Ch£ng tích ch£ng tiêu,
ChÌ Çi m¶t chiŠu,

21. VØa Çi vØa chºi.
MŒ (8) bán dâu Çâu ?
MŒ bán mãng cÀu ?
ThÃy Çào thÃy l¿u,

25. MiŒng nói líu tíu,
Ch‡ nào mùn cun (9) ?
Hai tay chum hum,
Ôm cùn (10) mà trä :

29. " Öi bÜªi bòng (11),
Næm ÇÒng hai chøc ?"
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Chøp lÃy mà æn,
MiŒng hÕi cÖ cæn.

33. Ch‡ nào hàng chuÓi ?
ñi ch® m¶t bu°i,
ñã du‡i vŠ hôm.
Hàng cá hàng tôm,

37. Hàng chi cÛng h‰t.

*    *    *

____________________________________________________

(1) æn n® : æn chÎu; æn không trä tiŠn liŠn, trä tiŠn vŠ sau.
(2) dôn : ông chÒng.
(3) cÃu : gåo.
(4) ÇÀu mô : ch‡ nào ?
(5) ch¶ : thÃy.
(6) hä h†ng : mª r¶ng miŒng thÃy cuÓng h†ng. 
(7) ních : cách æn thô båo.
(8) mŒ : mø; ngÜ©i Çàn bà l§n tu°i.
(9)  mùn cun : mùn quân. M¶t loåi trái cây nhÕ c« b¢ng trái sim, da
láng bóng, màu tím Çen, vÎ ng†t; m†c nhiŠu ª các ÇÒi ven núi các tÌnh
Quäng Bình- Quäng TrÎ - ThØa Thiên.
(10) ôm cùn : túm cái quÀn.
(11) bòng : trái cây cùng loåi v§i trái bÜªi.
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