
L©i nói ÇÀu

XÜa nay, ngÜ©i ta vÅn cho Vè là loåi thÖ tÀm thÜ©ng cûa
ngÜ©i bình dân. ñiŠu này không Çúng h£n. ñÓi v§i chúng tôi, Vè
Hu‰ có giá-trÎ cao vŠ væn-h†c, nghŒ-thuÆt và lÎch-sº. (Chúng tôi
dùng ch» Hu‰ có nghïa là tÌnh ThØa Thiên và thành phÓ Hu‰).

Vè Hu‰ rÃt nhiŠu và ph° bi‰n qua nhiŠu th©i-Çåi. Chúng tôi
sÜu tÀm các bài vè lÎch-sº, væn-h†c và các bài vè bình-dân, chÃt
phác, mang s¡c-thái dân t¶c; không sÜu tÀm vè sáng tác Ç‹ phøc
vø cho nhu-cÀu chi‰n-tranh nhÃt th©i. 

Vào ngày mÒng 2 tháng 8 næm Giáp Thìn tÙc là ngày 11
tháng 9 næm 1904, løt và bão Çã tàn phá kinh thành Hu‰ và toàn
tÌnh ThØa Thiên.  CÀu Thành Thái  (cÀu TrÜ©ng TiŠn)  m§i làm
xong vào næm 1900 bÎ bão th°i sÆp mÃt bÓn vài; hai dãy l§p h†c
cûa trÜ©ng QuÓc H†c cÛng bÎ cuÓn trôi. TrÆn bäo này g†i là "Bão
Næm Thìn". TØ ÇÃy, dân chúng thÜ©ng ÇÜ®c nghe bài "Vè Bão
Næm Thìn " trên b‰n Çò, bãi ch® ven sông.

TrÜ§c  næm 1945,  bài  "Vè Bão  Næm  Thìn  "  ÇÜ®c  nhiŠu
ngÜ©i Hu‰ Üu thích. ñ‰n nay chúng tôi vÅn chÜa sÜu tÀm ÇÜ®c bài
vè này. 

*

CuÓn sách nhÕ này chÌ là bÜ§c ÇÀu sÜu khäo. RÃt mong
ÇÜ®c  các  nhà  nghiên-cÙu  và  các  bÆc  lão-thành  b°  sung  thêm
nh»ng bài vè Hu‰ còn thi‰u sót.

Vè Hu‰ là  m¶t  phÀn quš báu cûa  kho tàng væn-chÜÖng
bình-dân ViŒt Nam.

_________
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PhÀn 1

Vè - Vè Hu‰

a.- Vè
Vè là m¶t th‹ loåi k‹ chuyŒn b¢ng væn vÀn có ngø š chê

hay khen. Vì vÆy, vè gÀn v§i nói hÖn là hò hay hát. Vè hình thành
và phát tri‹n tØ dân gian. Cách phát âm và ngôn ng» tùy thu¶c ti
‰ng ÇÎa phÜÖng. MuÓn hÃp dÅn ngÜ©i nghe, ngÜ©i ngâm vè phäi
dùng kÏ thuÆt ngâm nga, luy‰n láy, lên b°ng xuÓng trÀm. 

Vè ph° bi‰n ª B¡c ViŒt và Trung ViŒt, nhiŠu nhÃt là ª Hu‰.
Giai ÇiŒu vè ÇÖn giän, m¶c måc, bù låi vè rÃt phong phú vŠ m¥t
ngôn ng» và væn h†c. Thông thÜ©ng, vè làm theo th‹ thÖ bÓn ch»,
næm ch», løc bát hay song thÃt løc bát, không hån ch‰ ng¡n dài.
V§i th‹ thÖ bÓn ch» hay næm ch», vè thÜ©ng ng¡n. NhÜng v§i
nh»ng bài vè dài, thÜ©ng làm theo th‹ thÖ løc bát. Vè Mø ñ¶i có
trên bÓn ngàn câu, Vè ThÃt Thû ThuÆn An có trên bäy træm câu,
Vè ThÃt Thû Kinh ñô có trên m¶t ngàn næm træm câu. NgÜ©i
ngâm vè có th‹ tùy tiŒn thêm b§t nhiŠu chi ti‰t. Vì vÆy, m¶t bài
vè có nhiŠu dÎ bän và m‡i dÎ bän có sÓ câu khác nhau. Có nhiŠu
bài vè cùng m¶t ÇŠ tài nhÜ Vè Çánh båc, Vè nói ngÜ®c.

TrÜ§c 1945, vè ph° bi‰n r¶ng rãi trong m†i tÀng l§p xã h¶i.
Có nhiŠu ngÜ©i thu¶c toàn vËn m¶t bài vè hay nh§ m¶t vài câu
vè,  nhÃt là nh»ng bài vè hài hÜ§c, châm bi‰m thói hÜ tÆt  xÃu
trong sinh hoåt xã h¶i lúc bÃy gi©. 

Sau 1945, có m¶t sÓ bài vè sáng tác theo nhu cÀu chi‰n
tranh. Chúng tôi không sÜu tÀm nh»ng bài vÈ thu¶c loåi này.
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b.- Vè Hu‰

Tính cách ÇÎa phÜÖng 
Vè Hu‰ thÜ©ng k‹ nh»ng bi‰n cÓ lÎch sº xÄy ra  ª Hu‰,

nh»ng tai h†a thiên nhiên tàn phá xÙ Hu‰, hay nh»ng câu chuyŒn
dân gian có ngø š luân lš. Ngày trÜ§c, khi chÜa có báo chí, truyŠn
thanh, truyŠn hình, vè là m¶t hình thÙc thông tin, phóng s¿.

Vè Hu‰ có tác Ç¶ng tinh thÀn quÀn chúng rÃt l§n.
TrÜ§c næm 1945, nh»ng ai Çã tØng sÓng lâu næm ª Hu‰,

ch¡c h£n ÇÜ®c nghe các nghŒ nhân hát rong ngâm nga Vè Hu‰.
Có nh»ng nghŒ nhân tài tº Çi lang thang ngâm vè tØ làng này qua
làng khác hay vào trong m¶t vài gia Çình khá giä ngâm vè trong
nh»ng Çêm gió mát træng thanh. Có nh»ng nghŒ nhân Çi hát rong
chuyên nghiŒp Ç‹ cÀu th¿c nÖi b‰n sông, bãi ch®. 

Ÿ Hu‰, trÜ§c næm 1945, có nh»ng nghŒ nhân n°i ti‰ng m¶t
th©i  nhÜ cø Sáu, cha con ông BÓn Quang ngâm vè trÜ§c ch®
ñông Ba, cø M§i ngâm vè trÜ§c công viên ThÜÖng Båc, ông thÀy
bói và con gái là cô Thanh Xuân ngâm vè ThÃt Thû Kinh ñô n°i
ti‰ng ª gÀn ch® ñÒn thu¶c phÜ©ng ñŒ NhÎ, nay là phÜ©ng Phú
Bình.

Nhåc cø ÇŒm cho ngâm vè là m¶t c¥p sÙa  hình bÀu døc b
¢ng tre già. NghŒ nhân dùng c¥p sÙa gõ nhÎp khi ngâm vè. N‰u có
hai ngÜ©i thì thêm cây Çàn cò (Çàn nhÎ) Ç‹ thêm phÀn sinh Ç¶ng.

NghŒ  nhân  ngâm vè  có  kÏ  thuÆt  diÍn  cäm:  khi  nÙc  nª
nghËn ngào, khi sôi trào cæm giÆn Ç‹ lôi cuÓn ngÜ©i nghe.

Tính cách lÎch sº và kš s¿
Vè kš-s¿ nhÜ Vè Nån ñói næm Thân DÆu (1944-1945) và

vè lÎch-sº nhÜ  Vè ThÃt Thû Kinh ñô còn Ç†ng låi  trong lòng
ngÜ©i dân Hu‰ cho Ç‰n ngày nay.

Vè  ThÃt  Thû  Kinh  ñô  k‹  låi  m¶t  giai-Çoån  lÎch-sº  bi
thÜÖng nhÃt cûa cÓ Çô Hu‰. Khi vua T¿ ñÙc Çau n¥ng rÒi bæng
hà, triŠu Çình tan rã, n¶i b¶ chia rë, th¿c dân Pháp l®i døng th©i
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cÖ,  mª cu¶c xâm læng tàn båo gây ra bao nhiêu mÃt  mát  Çau
thÜÖng cho dân t¶c ViŒt Nam.

N¶i dung bài Vè ThÃt Thû Kinh ñô thÆt Ç¥c biŒt: ngôn tØ
giän ÇÖn, m¶c måc, thÌnh thoäng dùng vài ch» Hán ViŒt hay vài
câu Hán ViŒt, nhÜng n¶i dung låi chÙa nhiŠu d» ki‰n lÎch sº rÃt
quan tr†ng. ñiŠu này có th‹ phÕng Çoán là nh»ng chuyŒn tÓi mÆt
vŠ s¿ tranh giành quyŠn l¿c gi»a các Çåi thÀn và nh»ng cu¶c bang
giao v§i th¿c-dân Pháp Çã ÇÜ®c m¶t sÓ quan låi chÙng ki‰n và
truyŠn tai Ç‰n các nghŒ nhân sáng tác vè. Các nghŒ nhân này phäi
là m¶t nhà Nho uyên bác, có th‹ là m¶t quan låi vŠ hÜu trí hay
m¶t cø ÇÒ quen bi‰t nhiŠu v§i các quan trong triŠu Çình Hu‰.

Nhà thÖ Xuân DiŒu, lúc thi‰u th©i, ngÒi nghe vè trÜ§c ch®
ñông Ba Çã cäm xúc:

" CuÓi phÓ gÓc cây chiŠu chû nhÆt,
Là ông xÄm ch® v§i hai con.
Kinh Çô thÃt thû vè quen thu¶c,
L§n nhÕ ngÒi nghe n¥ng trïu buÒn."

Tính cách væn h†c và nghŒ thuÆt
Tuy có hån ch‰ vŠ m¥t nhåc tính, nhÜng Vè Hu‰ rÃt phong

phú vŠ phÜÖng-diŒn væn-h†c và nghŒ-thuÆt diÍn tä g®i cäm.
Chi ti‰t k‹ chuyŒn trong bài Vè ThÃt Thû Kinh ñô rÃt sinh

Ç¶ng. Hành-vi và ngôn-ng» cûa các nhân-vÆt lÎch-sº trong bài vè
ÇÜ®c mô tä tinh t‰, khéo léo, ch£ng ai giÓng ai. Tôn ThÃt Thuy‰t,
m¶t danh tÜ§ng hung båo; NguyÍn Væn TÜ©ng, m¶t Çåi thÀn mÜu
mô xäo trá; TrÀn TiÍn Thành, m¶t Çåi thÀn có công l§n v§i nhà
NguyÍn Çã già, bÎ ÇÓi thû lÃn áp quyŠn bính và âm mÜu sát håi.

TrÀn TiÍn Thành :
"Bách quan væn võ hàng lai,
MÜu này k‰ n† bªi hai ngÜ©i sº sanh.
Ngày xÜa ai ÇÃu ai tranh,
Long cây b¶ khúc, lá cành héo hon.
ñã håi m¶t ngÜ©i b¡t t¶i v® con, 15



Ngøc hình cÀm hãm, t¶i còn chÜa tha.
Bây gi© tôi thû phÆn già,
M¥c lòng væn võ chÜ nha trong trào.
........................................................
Thôi thôi m¥c då bá quan,
Tôi nay thû phÆn quan tàn mà thôi".

ñoån vè tä cänh dân chúng chåy loån rÃt sÓng Ç¶ng, nhiŠu
Ãn tÜ®ng, gây cäm xúc:

"...Th® may mÃt kéo, mÃt kim;
Th® rèn mÃt bŒ, mÃt kìm nhÓn nhang;
Th® m¶c mÃt Çøc, mÃt chàng.
CÜa bào cÛng mÃt, khó toan lë gì.
Th® cÜa cÛng mÃt Çà Çi,
Kéo nhau mà chåy vÆy thì mô mô.
Th® dù cÛng mÃt h‰t ÇÒ,
MÃt kìm, mÃt kËp lÃy mô mà mÀn;..."

M¶t sÓ bài vè có nhiŠu kÎch tính. Bài Vè O Hiên, Trò Siêu
trª thành ÇŠ tài sáng tác cûa nhiŠu nghŒ nhân. Các làng quê xÜa ª
Hu‰, có nÖi t° chÙc m¶t c¥p nam n» Çóng vai O Hiên, Trò Siêu
ÇÓi Çáp xÜ§ng h†a nhÜ trong m¶t kÎch thÖ chính thÓng.

Tính cách n°i bÆt nhÃt cûa Vè Hu‰ là nø cÜ©i châm bi‰m,
hài  hÜ§c bình dân,  m¶t s¿ châm bi‰m rÃt  Çôn hÆu,  nhân væn.
ThÜ©ng là nø cÜ©i diÍu c®t các tÆt hÜ thói xÃu cûa m¶t sÓ ngÜ©i,
là nø cÜ©i hài hÜ§c nh»ng tŒ nån xã h¶i, nhÜng không Çä kích,
không làm t°n thÜÖng t¿ ái m¶t cá nhân riêng biŒt nào.

"Vè Çánh båc" không cay cú, thâm Ç¶c, nhÜng rÃt h»u hiŒu.
ñây chÌ là l©i cänh báo cho nh»ng ngÜ©i ham mê bài båc:

"... Cái ÇÀu xù xø,
Con m¡t trõm lÖ.
Hình dáng thÃt thÖ,
NhÜ con chó Çói.
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Chân Çi cà khói,
Dåo kh¡p xóm làng
QuÀn rách toang hoang,
LÃy tay mà túm."

"Vè chÜªi mÃt gà " phê phán tŒ nån tr¶m c¡p gây phÅn uÃt
cho ngÜ©i bÎ mÃt gà, khi‰n cho kÈ mÃt gà phäi væng tøc, nhÜng l©i
nói tøc trong bài vè này låi có tính hài hÜ§c:

"...Bây nÃu, bây n‰m hay bây æn chay, æn låt ?
Bây nuÓt h‰t nåc hay bây lûm trøi xÜÖng ?
Bây æn trên giÜ©ng hay bây æn dÜ§i ÇÃt ?
Bây nÓc cho no cho bà bây chÜªi :
                                            T° Cha bây ! "

Bài "Vè nói láo " ÇŠ cÆp Ç‰n tÆt xÃu rÃt ph° thông :
"... Ông già tui có m¶t b¶ râu,

BÙt Çi m¶t s®i, Çem câu cá kình.
Nói ra chÎ em ch§ khinh,
Thiên hå nói láo ch§ mình chi tui."

Bài "Vè con gái mÃt n‰t " diÍu c®t m¶t sÓ thi‰u n» ham æn
v¥t, låi còn nh†n mÒm chÓi leo lÈo:

"... Bánh ít nhøy tôm,
Hai tay l¶t lá,
Cái mÒm hä ra:
- T° cha cái ÇÙa nhåy mÒm.
Tau æn bánh ít nhøy tôm ræng chØ ? "

Bài "Vè lÃy chÒng " châm bi‰m m¶t sÓ phø n» Ça tình,
thích có nhiŠu chÒng nhÜ Çàn ông nhiŠu v®:

"... MÜ©i chín em lÃy lão câu cua,
Hai mÜÖi lên chùa lÃy cä thÀy tu,
Hai mÜÖi mÓt em lÃy lão th® dù,
Hæm hai lÃy gã tråo phu chèo thuyŠn, 17



Hæm ba vŠ làng tính lÃy quan viên.
HiŠm vì Çò hÜ, nÓt råc, phäi cÀm duyên 
                                             thËn thùng. "

Khi ngÜ©i Pháp lÆp bŒnh viŒn Hu‰, cÛng có bài vè "BŒnh
ViŒn Hu‰ " mà ngày nay chúng tôi chÌ còn nh§ hai câu :

"... Xan on cho chí xan ÇÖ (*),
     Xan bên ni Çau lÆu, xan bên kia ghë h©m..."
     

(*) xan on : salle 1 (phòng sÓ 1); xan ÇÖ : salle 2 (phòng sÓ 2).
ViŒt hóa ti‰ng Pháp.

LÓi châm bi‰m hài hÜ§c cûa Vè Hu‰, ngÜ©i Pháp g†i là
"hài  hÜ§c bình  dân"  (humour populaire).  Tính  giän ÇÖn,  m¶c
måc và  Ãn tÜ®ng cûa Vè Hu‰ có giá tri cao vŠ nghŒ thuÆt hài
hÜ§c. 

M¶t Ç¥c Çi‹m khác n»a cûa Vè Hu‰ là s¿ chi phÓi rõ rŒt
cûa ng» âm ti‰ng Hu‰. Các bài Vè Hu‰ là nh»ng pho t¿ v¿ng
sÓng, trong Çó có nhiŠu tØ ng» mà ngày nay dân chúng Hu‰ ít
dùng hay không còn dùng n»a. ñó là cái giá trÎ vô giá cûa Vè Hu
‰ vŠ hai lãnh v¿c ng» âm và tØ ng». 

Chúng tôi chÌ sÜu tÀm nh»ng bài vè Hu‰ mang s¡c thái ÇÎa
phÜÖng Ç¥c bi‰t nhÃt. ñ‹ Ç¶c giä dÍ dàng cäm nhÆn chúng tôi
phân chia ra nhiŠu loåi : LÎch sº, Kš s¿, Châm bi‰m Hài hÜ§c,
Luân lš Giáo døc, TruyŒn dân gian, v.v. . 

Vè Hu‰ là m¶t phÀn trong væn chÜÖng bình dân ViŒt Nam,
là m¶t phÀn quí báu cûa væn hóa ViŒt Nam, cÀn ÇÜ®c bäo tÒn.

¤        ¤
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