
PhÀn 7

Vè loài vÆt, ÇÒ vÆt, hàng hóa

Loài vÆt, ÇÒ vÆt, hàng hóa ghi trong các bài vè Hu‰ và
ngôn ng» diÍn dåt tình cäm trong vè Hu‰ k‰t h®p thành m¶t cänh
quan t°ng h®p sinh hoåt làng xã nÜ§c ta trong nh»ng ngày tháng
xa xÜa. Hình änh thân thÜÖng này, ngày nay không còn n»a.

43- Vè Loài vÆt

Bài vè Loài vÆt là m¶t loåi t¿ Çi‹n Hán ViŒt, giÓng nhÜ
Tam Thiên T¿, dành cho h†c sinh ngày xÜa h†c ch» Hán.

1  Nghe vÈ nghe vè,
Nghe vè loài vÆt.
Mã ng¿a, ngÜu trâu,
Lao bò, Ç¶c nghé (1),

5  HÀu khÌ, thÌ heo,
Nê nai, hÒ cáo,
Hùng gÃu, báo beo,
Miêu mèo, thº chu¶t,

9  H° c†p, tÜ®ng voi,
Tê, tê ngu; sÜ, sÜ tº,
Xå muôn xå (2), lang muôn (3) lang (4),
Li chÒn, sài sói,

13  Låi rái (5), lÜ lØa,
Kê gà, áp vÎt,
ThuÀn cun cút (6), lŒ le le,
H¶c ng‡ng tr©i, kê gà nÜ§c,
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17  Ô quå, Çiêu diŠu,
Cáp bÒ câu, tÜ§c se sÈ,
Trï chim trï, loan chim loan,
Dàn chim dàn, y‰n chim y‰n,

21  Nhån chim nhån, cÜu chim cÜu,
L¶ cò, tÜ c¶t (7),
Håc chim håc, b¢ng chim b¢ng,
Chim làng, ngan ng‡ng tr©i,

25  Phøng chim phøng, công chim công,
Long rÒng, xà r¡n,
Nguyên trËn (8), quy rùa,
Cáp sò, li Óc,

29  ThiŠm cóc,bång trai,
Nga ngan, ki‰n kén,
HiŒn h‰n, hào hàu,
Giäi cua, kÿ ké,

33  Lš cá gáy, phÜ§ng cá mè,
Tôn cá chè, tÙc cá gi‰c,
Phø cá nhét, lê cá leo,
Ti‰t cá rô,th©i cá gáy,

37  Khoái giÕi, hà tôm,
ThiŒn lÜÖng, oa ‰ch,
T¡c cá m¿c, ngÜ cá chình,
Kình kình ngåc sÃu,

41  Chuông chÃu, thuyŠn ve,
BÙc dÖi, thù nhŒn,
NghÎ ki‰n, phong ong,
ñình chuÒn, oanh Çóm,

45  Væn mu‡i, xuÄn ruÒi,
Nghe vè nghe vÈ,
Tôi k‹ xong rÒi.
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___________________________________________________
_______________________
(1) nghé : trâu con.
(2) xå : xå hÜÖng. 
(3) muôn : nhiŠu thÙ.
(4) lang : chó sói.
(5) rái : con tÃy.
(6) cun cút : m¶t loåi chim nhÕ, chui rúc trong bøi b© tìm thÙc æn.
(7) c¶t : chim c¶c c¶c lông Çen, l¥n sâu dÜ§i nÜ§c b¡t cá.
(8) trËn :  rùa bi‹n.
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44- Vè Con cá

1  Vè vÈ vè ve, nghe vè con cá,
CÙu trong thiên hå là con cá voi,
ñi ngÜ®c vŠ xuôi là con cá ÇuÓi,
Cá hay nói thu¶i (1) là cá hÒng leo,

5  Cá hay chåy theo là cá hÒng chó,
Cá chi to tr† (2) là con cá chai,
BÃt hi‰u bÃt hòa là con cá tr¥t,
Cá bi‰t làm gi¥c là con cá c©,

 9   Cá bi‰t làm thÖ là con cá m¿c,
Con cá không Ç¿c là con cá mái,
NgÒi khoanh tay låi là cá hÒng dâu,
Cá ª v¿c sâu là con cá vÜ®c,

13    Cá không b¡t ÇÜ®c là con cá tràng,
Cá không bi‰t Çàng (3) là con cá låc,
M¶t bÀy cá båc, m¶t bÀy cá xanh,
Có lÜ«i không nanh là con cá móm,

17    Cá v§i hàng xóm là con cá ong,
TÙc giÆn lung tung (4) là con cá ghÈ,
Ai khiêng, ai dè là cá long h¶i (5),
Båo l¥n, båo l¶i là con cá tràu Çô,

21    Ai nói hÒ ÇÒ là con óc nóc (6),
NhiŠu xÜÖng nhiŠu xóc là con cá bò,
Cái æn, cái kho là con cá bÓng,
L¶n ch¶n lång chång (7) là con cá sÖn,

25    Khéo bào, khéo trÖn là con cá phèn,
Cá chi chåy xuôi là con cá lúi,
Cá chi båo du¶i, Ãy cá lÜ«i cày,
Quy‰t góp låi Çây Ç‹ mình k‹ cá,

29    Ngó xuÓng dÜ§i phá có con cá thu,
Ngó xuÓng dÜ§i su (8), có con cá ngØ,
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Ngó vô trong lØ, có con cá sao,
Ngó xuÓng dÜ§i ao, có con cá hÈn.

*      *

____________________________________________________

(1) nói thu¶i : nói theo ngÜ©i khác mà không suy nghï phäi trái.
(2) tr† : cái s†, xÜÖng ÇÀu. To tr† là to ÇÀu. 
(3) Çàng : ÇÜ©ng.
(4) lung tung : bØa bãi.
(5) cá long h¶i : m¶t loåi cá nhÕ có nhiŠu xÜÖng.
(6) con óc nóc : con nòng n†c. Nòng n†c l§n dÀn, røng Çuôi thành con
cóc.
(7) l¶n ch¶n lång chång : l¶n x¶n.
(8) su : sâu.
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45- Vè Con ki‰n

1  Vè vÈ vè ve,
Là vè con ki‰n.
Ki‰n càng ki‰n kŒ,
Ki‰n mŒ (1) ki‰n cha.

5  Ki‰n ª trong nhà,
Là con ki‰n ÇÃt,
Ki‰n leo b†ng mÆt,
Là con ki‰n hôi.

9  Ki‰n leo miŒng nÒi,
Là con ki‰n lºa.
Ki‰n bay lä xä,
Là con ki‰n xanh.

13  Con ª bøi chanh,
Con ª bøi mía,
Con ª bøi kh‰,
Con ª bøi khoai.

17  L¢ng l¥ng l¡ng tai,
Bò ra cho chóng.
Con ª thông thoáng,
Con ª trong hang,

21  Con ª ràng ràng.
MÀn (2) t° ngoài bøi,
VŠ n¢m lúc túi (3).
ñ‰n ÇÀu næm canh (4),

25  ñÒng thanh ÇÒng thanh (5),
Chúng choa (6) bån ki‰n !

214



____________________________________________________

(1) ki‰n mŒ : ki‰n bà.
(2) mÀn : làm.
(3) lúc túi : vào bu°i tÓi.
(4) næm canh : ban Çêm. (M‡i Çêm có næm canh).
(5) ÇÒng thanh : cùng nhau nói lên m¶t ti‰ng hay m¶t câu ng¡n.
(6) chúng choa : chúng tao.
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46- Vè Con nghÎt ch‰t khô

1  RÆm rÎt, xÆm xÎt,
Con nghÎt (1) ch‰t khô,
Con rô (2) ch‰t ÇÙng,
Con ruÒi cÙng vòi,

5  Con voi dài ngà,
Con gà dài c¿a,
Con heo (3) to trÓt (4),
Chi‰c nÓt (5) hay Çi,

9  Gà ri (6) hay gáy,
Cû ráy dÜ§i ao,
Ngôi sao côi (7) tr©i,
Cá bÖi ngoài ÇÒng,

13  T° ong trong nhà (8),
Cái Çà ngoài mÜÖng (9),
Chàng hÜÖng (10) dÜ§i bÀu,
Cá tràu (11) trong hang.

___________________________________________________

(1) con nghÎt (tØ c°) : m¶t loåi c¡c kè (t¡c kè).
(2) con rô : con cá rô.   
(3) con heo : con l®n.
(4) trÓt : cái ÇÀu.           
(5) nÓt : thuyŠn l§n.
(6) gà ri : m¶t loåi gà nhÕ th§, da gà màu Çen. Gà rØng cÛng g†i là gà
ri.
(7) côi : trên.
(8) t° ong trong nhà : loåi ong làm t° trong nhà là con tò vò.
(9) mÜÖng : råch nÜ§c nhÕ Çào trong vÜ©n Ç‹ lÃy nÜ§c tÜ§i  cây.
(10) chàng hÜÖng : m¶t loåi ‰ch nhái.
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(11) cá tràu : cá tra, cá lóc, cá quä.

47- Vè Con trâu

1  NgÒi buÒn gÅm chuyŒn Ç©i xÜa,
Ra Çi g¥p con trâu Ãy n¡ng mÜa quän gì.
Nºa Çêm thÙc dÆy ra Çi,
ñói lòng ph¡t mi‰ng (1) roi thì Çánh liên (2).

5  Có mô mà chÎu c¿c, chÎu phiŠn,
ˆn th©i m¶t mi‰ng mà cày liên cä ngày.
Cày th©i ÇÃt ÇÆu, ÇÃt mè,
ñÃt khoai, ÇÃt b¡p, cày hoài ch£ng tha.

9  Bây Öi ! bây mª tao ra,
Bây lùa lên cây cao bóng mát,
UÓng nÜ§c l¶ tây, lau lau lách lách lÃy gì tao æn !
Tr©i sinh tao ra chÌ ÇÜ®c m¶t hàm ræng,

13  Cåp cÕ (3) ÇÃt b¢ng, uÓng nÜ§c ÇÜ©ng mÜÖng.
Bây Öi, nghï Ç‰n n‡i xa ÇÜ©ng, thì phäi thÜÖng tao.
SÓng th©i làm løng cho bây æn,
Rûi th©i mà ch‰t, chân tay thui vàng.

17  ThÎt th©i bây cåp bây æn,
RÜ®u kia bây uÓng xì xoàng bây chÖi.
XÜÖng tau thì vÃt (4) lên tr©i,
Da tao bÎt trÓng tøng kinh trên chùa,

21  SØng tao bây góp cho vua.
Vua giúp th® tiŒn, tiŒn ra Óng vàng.

________________________________________________

(1) ph¡t mi‰ng : æn nhanh, æn v¶i vã m¶t mi‰ng.
(2) Çánh liên : Çánh liên ti‰p.
(3) cåp cÕ : há miŒng ngoåm m¶t nhúm cÕ.
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(4) vÃt : vÙt, ném bÕ Çi.

48-  Vè Hàng hóa
1  Bánh chÜng thì ng†t,

Roi mót ÇÆp (1) Çau.
Hàng cau hàng trÀu,
Là hàng con gái.

5  Hàng bánh hàng trái,
Là hàng mø tra (2).
Hàng hÜÖng hàng hoa,
Là hàng NhÆt B°n.

9  NÃu cÖm l°n nh°n,
Là ch® KÈ Diên.
ñ¶i nón næm liŠn,
Là con gái Hu‰.

13   C«i ng¿a ra t‰,
Là con KÈ Di.
MÀn (3) ra mÀn tê,
Là con nghŠ cá.

17   Xéc (4) rá (5) mÀn thuê,
Là con nÓt r§ (6).
Con gái Çi ch®,
ˆn bánh nhøy tôm,

21   Hai tay bóp låi,
Cái mÒm hä (7) ra.

___________________________________________________

(1) ÇÆp : Çánh.      
(2) mø tra : bà già.
(3) mÀn : làm.
(4) xéc : xách, cÀm.
(5) rá : ÇÒ dùng Çan b¢ng tre, Ç¿ng gåo hay rau cäi.
(6) nÓt r§ : thuyŠn l§n phía trÜ§c có dàn tre mang r§ b¡t cá.
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(7) hä : mª r¶ng miŒng ra.

49- Vè Chín cái tréc

1  Vè vÈ vè ve, nghe vè chín cái,
Bu°i mai æn cÖm cho no.
ñi ch® PhÜ©ng Tích (1),
Mua chín cái tréc (2).

5  Ph‰t (3) chín cái lò:
Tréc nÃu canh ngò,
Tréc kho cû cäi,
Tréc nÃu näi chuÓi xanh,

9  Tréc nÃu canh rau má,
Tréc kho cá chim chim,
Tréc kho rim thÎt vÎt,
Tréc kho thÎt con gà,

13    Tréc kho cà Çu Çû,
Tréc nÃu cû khoai tây,
Em thÜÖng anh bóng x‰ træng xây,
ñêm trông ngày tÜªng, chín tréc này quên nêm (4).

*    *    *

____________________________________________________

(1)  PhÜ©ng Tích : m¶t làng thu¶c tÌnh Quäng TrÎ, giáp gi§i v§i tÌnh
ThØa Thiên.
(2) tréc : cái trách; cái nÒi ÇÃt nung, Çáy cån, dùng Ç‹ kho hay nÃu các
thÙc æn.
(3) ph‰t : Çào ÇÃt.
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(4) nêm : thêm ÇÒ gia vÎ vào thÙc æn cho vØa miŒng.
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