
ChÜÖng  III

PhÜÖng ng» Hu‰ trong thi ca xÙ Hu‰ 

PhÜÖng ng» là ngôn ng» ÇÎa phÜÖng.    
Thi là væn vÀn nhÜ thÖ, ca dao, tøc ng», vè, v.v. . 
Ca là hát, bao gÒm tÃt cä các ÇiŒu hò dân gian và các ÇiŒu ca

xuÃt phát tØ cung Çình. 

PhÜÖng ng» Hu‰ thâm nhÆp vào vè, lš, chÀu væn Hu‰, thâm
nhÆp vào các ÇiŒu hò Huê và các ÇiŒu ca Hu‰. S¿ thâm nhÆp này
rÃt t¿ nhiên, nhË nhàng, không gò bó.

ñiŒu hò ph° thông nhÃt ª Hu‰ là hò giã gåo. Ti‰ng nói
thÜ©ng ngày có nhiŠu phÜÖng ng» Çã ÇÜa vào ÇiŒu hò này :

Nàng :
÷i ngÜ©i tÌa ÇÆu hôm mai,
Da Çen nhÜ quå låi Çòi nàng tiên !   

Chàng :
ñen anh, Çen m¥n, Çen mòi,
Tr¡ng em, tr¡ng bûng sán chòi.
Thº chút chÖi, chÙ ai cÜ§i cûa n® Ç©i làm chi !

ñiŒu hò mái nhì, hò mái ÇÄy cÛng có nhiŠu phÜÖng ng» Hu
‰:

Træm næm trót l« hËn hò,
Cây Ça b‰n c¶, con Çò khác ÇÜa.
Cây Ça b‰n c¶ còn lÜa,
Con Çò Çã thác næm xÜa tê rÒi.
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Vè là lÓi k‹ chuyŒn b¢ng væn vÀn. Vè Hu‰ cÛng dùng nhiŠu
phÜÖng ng» :

Hai bên l£ng l¥ng mà nghe,
Tui Ç¥t cái vè ThÃt Thû Kinh ñô .

Các ÇiŒu lš Hu‰ có nhiŠu phÜÖng ng» g®i cäm :

Gió mùa xuân rÜng rÜng nÜ§c m¡t,
Nh§ t§i chàng ru¶t th¡t héo don.

Gió mùa hè ti‰ng ve kêu d‰,
Mong nh§ chàng bóng x‰ træng lu.

Gió mùa thu mË ru con lú,
Cha con Çã vui thú nÖi mô ?

Gió mùa Çông n¢m không thÃy bån,
Nh§ thÜÖng chàng nhiŠu Çoån Ç¡ng cay.

Hò ru con có nhiŠu phÜÖng ng» Ç¥c thù :

Con tui buÒn ngû buÒn nghê,
Con t¢m Çã chín, con dê Çã muÒi.
Con t¢m Çã chín thì nuôi,
Con dê Çã muÒi làm thÎt mà æn.

Ngày xÜa, gi»a nông thôn và thành thÎ chÜa có nhiŠu cách
biŒt. Nhà cºa, cách sinh hoåt, giao ti‰p, Äm th¿c, giäi trí giÓng
nhau. Nông dân Çem nhiŠu phÜÖng ng» vào câu hò ti‰ng hát ÇÒng
quê thì các nhà nho cÛng Çem nhiŠu phÜÖng ng» vào nh»ng sáng
tác cûa mình.

Nhà thÖ Thäo Am NguyÍn Khoa Vy :

Hòn Çá cheo leo, em trèo lên tr®t xuÓng,
Trong lòng luÓng cuÓng em ch£ng muÓn xa anh.
Quän bao trên thác dÜ§i gành,
CÛng liŠu l¥n l¶i hy sanh theo chàng.
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ñ¥c biŒt nhÃt là s¿ thâm nhÆp m¶t sÓ phÜÖng ng» Hu‰ vào
ThÖ M§i. ñ¥c Çi‹m này tuÒng nhÜ chÌ có ª các nhà thÖ hiŒn Çåi
Hu‰. 

Bài  thÖ  sau  Çây cûa  n»  thi  sï  NguyÍn ThÎ  Hoàng dùng
nhiŠu phÜÖng ng» Ç¥c sŒt  Hu‰ :

Chi lå ri, chiŠu ni tui muÓn khóc,
Nhìn chi tui, ÇÒ cÕ m†n hoa hèn.
Ngó chi tui,  ÇÒ Çom Çóm trong Çêm,
Cho thêm tûi bên ni b© cô tÎch.

Tui ao Ü§c có bao gi© tuyŒt Çích,
Tui van xin ræng mà cÙ làm ngÖ.
RÒi ngó tui, chi lå rÙa: h»ng h©
Ghép yêu m‰n, vô duyên và trÖ trën.

Tui Çã t¡t n‡i ngåi ngùng bën lën,
Bªi vì ræng ? Ai bi‰t ÇÜ®c ngÜ©i hè !
NhÜng mà chiŠu Çã rû bóng lê thê,
Ni v§i n§ có khi mô mà gÀn gÛi.

Chi lå rÙa ! Ræng cÙ làm tui tûi,
Tàn nhÅn chi v§i m¶t ÇÙa thÜÖng Çau.
Cäm tình câm nên không s¡c không màu,
Và vån thuª ch£ng nên tình luy‰n ái.

Chi lå rÙa ? NgÜ©i cÙ làm tui ngåi,
Bi‰t sông sâu hay cån gi»a tình Ç©i.
Bên ni b© vÅn trong tr¡ng chÖi vÖi,
Mà bên n§ trÀm ngâm mô có k‹.

Tui không muÓn khóc chi nh»ng gi†t lŒ
ñ†ng làn mi Ãp û mÓi tâm tình.
Bên ni b© hoa th¡m h‰t tÜÖi xinh,
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Mà bên n§ huy hoàng và l¶ng lÅy.
MuÓn lên thuyŠn m¥c sóng cuÒng xô ÇÄy,
NhÜng thân Çau nên ch£ng dám Çánh liŠu.
ñau chi mô ! Có lë hÆn cô liêu ...
Mà chi lå rÙa hè ? Ai hi‹u n‡i !

Tui không Çiên, cÛng không hŠ bÓi rÓi,
Ngó làm chi cho tûi nhøc Çau thÜÖng.
Tui bi‰t tui là hoa dåi bên ÇÜ©ng,
Không màu s¡c, chi lå rÙa hè, ngÜ©i hí.

Tui cÛng muÓn có m¶t ngÜ©i tri k›,
NhÜng ÇÜ©ng Ç©i nhÜ rÙa Çó, bi‰t mÀn ræng ?
Tui muÓn kêu, muÓn g†i, muÓn thÜa r¢ng :
Ch© tui v§i ! A, cÜ©i chi lå rÙa ?

Tui không buÒn, ræng m¡t m© lŒ Ùa !
Bªi vì ræng, tui có hi‹u chi mô.
Vì lòng tui là m¥t nÜ§c sông hÒ,
Chi lå rÙa, bên ni b© tui khóc ...

Có lë  vì  m¶t sÓ phÜÖng ng» Hu‰ có âm thanh ÇÆm Çà,
duyên dáng, nhiŠu phong vÎ ÇÎa phÜÖng nên nh»ng câu nói thông
thÜ©ng Çôi khi trª thành nh»ng vÀn thÖ hay : 

Ræng mà cÙ theo tui hoài rÙa ?
Cái ông ni m§i dÎ chÜa tŠ.

             (ñÒng Khánh ngày xÜa. Ngy SÖn. Câu 1, 2)

Nhà thÖ Çã cÓ š Çem âm hÜªng ÇÎa phÜÖng nhiŠu g®i cäm
vào các l©i thÖ.

*    *

Ca  dao,  tøc  ng»,  thành  ng»  thu¶c  loåi  truyŠn  khÄu nên
thÜ©ng không bi‰t tên tác giä, không bi‰t nÖi xuÃt xÙ; có th‹ do
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dân Hu‰ sáng tác, mà cÛng có th‹ do dân ª các nÖi khác sáng tác
nhÜng ÇÜ®c dân chúng Hu‰ Üa thích. Cho dù tØ Çâu Ç‰n, ca dao,
tøc ng», thành ng», khi ÇÜ®c dân chúng Hu‰ bi‰n dång vŠ âm
ÇiŒu và tØ ng» thì nó Çã trª thành ca dao, tøc ng», thành ng» Hu‰.

MiŠn B¡c có bài hát ru em :

Con gà cøc tác lá chanh,
Con l®n ûn Ìn mua hành cho tôi,
Con chó khóc ÇÙng khóc ngÒi;
MË Öi Çi ch® mua tôi ÇÒng riŠng.

Ÿ Hu‰ có bài hò ru con :

Con gà tøc tác lá chanh,
Con heo øt Ît Çòi hành Çòi tiêu,
Con chó khóc ÇÙng khóc ngÒi,
MË Öi Çi ch® mua tôi ÇÒng riŠng.

Hai bài này ch¡c h£n là m¶t, cûa m¶t tác giä, nhÜng Çã thay
Ç°i l©i theo ngôn ng» ÇÎa phÜÖng. Dân chúng miŠn B¡c nói con
gà cøc tác, con l®n ûn Ìn, dân chúng Hu‰ nói con gà tøc tác, con
heo øt Ît. S« dï có s¿ bi‰n dång vŠ ngôn ng» nhÜ th‰ là vì gi†ng
nói cûa m‡i vùng khác nhau. ñiŠu này chÙng tÕ r¢ng gi†ng nói
cûa m‡i vùng Çã hình thành m¶t sÓ phÜÖng ng».

*     *
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ñ‹ Ç¶c giä dÍ cäm nhÆn giá trÎ thi ca xÙ Hu‰, chúng tôi cÓ
g¡ng giäi nghïa ng¡n g†n các tØ ng», các thành ng» Ç¥c thù Hu‰,
kèm theo thi ca xÙ Hu‰ dÅn chÙng :

A, ˆ, Â

ai hay mô : ai ng© Çâu.

1/ Em ti‰c công anh Çi lên Çi xuÓng mòn Çàng, ÇÙt nh® (1).
CÛng tÜªng là duyên n® hòa hiŒp cùng nhau.
Ai hay mô phø mÅu bên anh phø khó, ham giàu,
BÕ ân tình n¥ng, ru¶t em Çau chín chiŠu.

 (1) nh® : dây.

2/ GiÃc thÀn m¶ng mÖ màng trên gÓi,
L¡ng tai nghe l¡m n‡i Çoån trÜ©ng.
Ai hay mô m‡i ÇÙa m‡i ÇÜ©ng,
ñ‹ duyên xa n® cách nh»ng nh§ thÜÖng mà hao mòn.

ai mô : ngÜ©i nào.

Nàng :
R‡ (1) sành r‡ sÎt, r‡ rÎt tam tÀng,
Ai thÜÖng chi r‡, r‡ lÀn t§i Çây ?

Chàng :
R‡ nÀy là r‡ Tr©i cho,
Ai mô mÀn (2) Ç¥ng mà o mi cÜ©i.

(1) r‡ : m¥t có nhiŠu sËo vì bŒnh ÇÆu mùa.
(2) mÀn : làm.

ai mô vŠ nÃy : ai ª Çâu thì vŠ ª Çó; ngÜ©i nào vŠ nhà ngÜ©i
nÃy.

T§i Çây hò hát, gá nghïa làm quen,
Ngày mai ai mô vŠ nÃy, ch§ thä lòng ghen bån cÜ©i.
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ai nÃy : tÃt cä, m†i ngÜ©i.

1/  ñò ÇÜa m¶t chuy‰n næm tiŠn,
Chi em ai nÃy xuÓng thuyŠn mà Çi.

2/  ñói lòng m¥t hãy còn tÜÖi,
MiŒng hãy còn cÜ©i, ai nÃy cÛng thÜÖng.

ai nhû : ai bäo, ai khi‰n.

N† nÜ§c nÀy non hãy còn nhÜ cÛ,
Giang sÖn h»u chû ai nhû em lo.
RÒi Çây tái tåo cÖ ÇÒ,
Së có cây cho chim ÇÆu, cÛng có Çò cho em Çi.

 (Ti‰ng hát Sông HÜÖng; trang 48. Hu‰ 1971.Ðng Bình Thúc Giå)

ai tê : ngÜ©i nào Çó.

L©i nguyŠn trÜ§c miÍu sau ÇÒng,
Ai tê phø båc Çây mình thì không.

äng nÜ§c : nÖi Ç¥t lu nÜ§c Ç‹ t¡m, gi¥t áo quÀn, rºa chén bát.

Cây mít Ü§t trÒng b© ao cÛng Ü§t,
Cây §t cay trÒng nÖi äng nÜ§c cÛng cay.

anh ræng em rÙa : anh ra sao thì em cÛng  nhÜ vÆy.

Lòng anh ræng thì lòng em rÙa,
Không phäi theo th©i mà trª nhÜ nÜ§c rào (1) L®i Nông.

(1) rào : con sông nhÕ.

anh xuôi em ngÜ®c : anh chèo thuyŠn xuôi theo dòng sông,
em chèo ngÜ®c dòng.

G¥p nhau gi»a ngã ba Sình (1), 
Anh xuôi em ngÜ®c Çem tình nh§ thÜÖng.
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(1) ngã ba Sình : nÖi g¥p nhau cûa sông HÜÖng và sông BÒ; nÖi này
thu¶c ÇÎa phÆn làng Sình.

áo næm thân : áo dài có næm mänh ghép låi : våt trÜ§c hai
mänh, våt sau hai mänh, ch‡ gài nút áo phía bên phäi có m¶t
mänh n¢m phía dÜ§i våt trÜ§c.

Tay b¡t tay, lòng thêm vÆt vã,
M¥t nhìn m¥t, thäm quá anh Öi.
Châu sa løy nhÕ hai hàng,
Áo næm thân Ü§t våt, 
Thi‰p không thÜÖng chàng thì thÜÖng ai.

áo thùng : áo m¥c khi chÎu tang ch‰.

Tay mang khæn ch‰ áo thùng,
ñÀu Ç¶i ch» hi‰u tay bÒng con thÖ.

áo vá quàng : áo nÓi; áo nÓi nºa trên, nºa dÜ§i.

Áo vá vai v® ai không bi‰t,
Áo vá quàng chí thi‰t (1) v® tui.

(1) chí thi‰t : chính là.

¡c ÇÖ : m¶t, hai. ViŒt hóa ch» un, deux, ti‰ng Pháp.

Eng (1) bÜ§c chÜn lên ga, 
Lòng nÕ (2) thÜÖng cha nh§ mË.
Eng bÜ§c chÜn xuÓng thuyŠn, 
Lòng nÕ thÜÖng v® nh§ con.
Vai eng mang khÄu súng, 
MiŒng eng còn ¡c ÇÖ.

(1) eng : anh.       
(2) nÕ : ch£ng.

æn-banh : bÎ hÜ máy. ViŒt hóa ch» en panne, ti‰ng Pháp.

ñÒng hÒ không lên dây, ÇÒng hÒ liŒt máy,
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Xe ÇiŒn không chåy, xe ÇiŒn æn-banh.
ñó v§i Çây duyên n® không thành,
Không phäi ThÀy Må mà bªi tåi ông Tr©i xanh Çó mà.

æn bÀn : æn xin.

Lå chi cái thói ti‹u nhân,
ˆn bám (1) bu°i sáng, æn bÀn bu°i trÜa.

(1) æn bám : sÓng nh© ngÜ©i khác.

æn chi : æn gì.

Chàng :
Con chim quyên ÇÆu Çó æn chi ?

Nàng :
Vì thÜÖng cây mà ÇÆu, quän gì Çói no !

æn hàng : æn v¥t ngoài ch®, ngoài ÇÜ©ng.

ñŠn bà (1) không æn hàng là ÇŠn bà nhác !
ñŠn ông (2) không Çánh båc là ÇŠn ông hÜ !

(1) ÇŠn bà : Çàn bà.
(2) ÇŠn ông : Çàn ông.

æn thép : æn khín, æn nh©.

Møt ruÒi màng tang, cä làng æn thép,
Møt ruÒi nÖi mép, æn thép cä làng.

æn vàng : æn nh»ng món cao lÜÖng mÏ vÎ, Ç¡t tiŠn.

Thi‰p xa chàng æn vàng cÛng Ç¡ng,
Thi‰p gÀn chàng æn chút muÓi tr¡ng cÛng ngon.

âu : chÆu nhÕ d¿ng nÜ§c ho¥c dùng Ç‹ rºa chén, vo gåo hay
ngâm b¶t.

ThÜÖng ve, thÜÖng chén, thÜÖng bình,
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ThÜÖng âu b¶t l†c, thÜÖng tình ta xÜa.

B

ba : hoa.

1/  Næm bà y‹u ÇiŒu phÜÖng phi,
Mày ba m¡t phøng ÇÀu thì tóc mây.
Thanh tân cÓt cách ai tày (1),
Hình dung nhan s¡c khác rày (2) thÀn tiên.

(Væn chÀu ngÛ vÎ Thánh Bà. Câu 17 Ç‰n 20. Khuy‰t danh. ChÀu
væn Hu‰)

(1) ai tày : ai b¢ng.
(2) khác rày : khác nào.

2/  N‰p lÜÖng quy Çôi thúng,
ñÆu phøng Çôi ang, khoai lang Çôi r°.
Cu cu ra ràng, vÎt n° Çôi con,
RÜ®u ngon Çôi bát, trÀm hÜÖng bát ngát, ÇÜ©ng 
                                                       cát ÇÆu xanh.
Anh lui vŠ thÜa v§i mË cha,
ñành lòng hä då, bÜ§m giao ngành v§i ba.

3/  Thân em nhÜ ba cúc trên bàn,
Thân anh nhÜ cây cÕ, bò ngang dÜ§i thŠm.

ba ba : con rùa.

Nàng :
Trên rØng có m¶t con ba ba,
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KÈ nói con tråch, ngÜ©i la con rùa.
DÜ§i bi‹n có m¶t con cua,
NgÜ©i nói con vò v†, kÈ hô con còng.
Nam nhÖn ÇÓi Ç¥ng thì båc ÇÒng em thÜªng cho.

Chàng :
DÜ§i sông có m¶t con trìa,
NgÜ©i nói con v†p, kÈ xìa con ngao.
Ngoài ÇÒng có con cào cào,
KÈ nói con châu chÃu, ngÜ©i phao con ng¿a tr©i.
Nam nhÖn ÇÓi Ç¥ng tr†n nghïa, tr†n câu,
Båc ÇÒng không thÜªng thì tr†n Ç©i theo anh.

                                                        (Hò thº tài ÇÓi Çáp)

ba c®t ba lÖn : nói ngÜ®c nói xuôi cÓt Ç‹ Çùa gi«n.

Hát nam hát khách thêm nhiŠu ÇiŒu,
Ba c®t ba lÖn Çû m†i ÇiŠu .

                                    (Ðng Bình Thúc Giå)

ba tàn : hoa tàn.

   Con chim xanh xanh æn trái xoài xanh,
ˆn no t¡m mát ÇÆu ngành dâu da.
C¿c lòng em phäi nói ra,
Ch© træng, træng l¥ng, ch© ba, ba tàn.

ba tr®n ba tråc : dª hÖi, ngang ngÜ®c.

Anh thiŒt tình ch§ không ba tr®n ba tråc,
Anh ª hai lòng tr©i b®t (1) anh Çi.

(1) b®t : b¡t.

bå ch‡ mô : bÃt cÙ ch‡ nào.

NÜ§c ñông Ba chäy qua ñÆp ñá,
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NÜ§c VÏ Då chäy xuÓng Ao HÒ.
Em chÜa có chÒng thì nói viŒc Ç‰ Çô,
Bây chØ (1) có chÒng rÒi thì khác chi trâu dåi, 
                                          bå ch‡ mô cÛng cà.

(1) bây chØ : bây gi©.
båc nhÜ vôi : phän b¶i.

Cau em cÛng không æn, rÜ®u em cÛng không uÓng,
Mang bÀu chÎu ti‰ng, då khát khao ôm gi‰ng mà ngÒi.
Trách tÃm lòng anh ª båc nhÜ vôi,
Nghe ai lÜ«i mŠm chuÓt ng†t bÕ em rÒi anh Öi !

båc trÓt : båc ÇÀu, Çã l§n tu°i, Çã già.

Båc trÓt xuÓng nÓt cÛng chèo.

bán trâu vë bóng  : không thÆt thà, nói vÆy mà không phäi
vÆy.

HÕi em có thÜÖng anh thiŒt không,
Hay là bán trâu vë bóng gi»a ÇÒng cho anh ?

bánh bèo  :  bánh bèo làm b¢ng b¶t  gåo,  hình  tròn,  mÕng,
giÓng nhÜ lá bèo trên sông. ChÃy m« heo, r¡c nhøy tôm tÜÖi, vài
tóp mª räi trên m¥t bánh, æn v§i nÜ§c m¡m x¡ng §t tÜÖi. Ngày
nay, nhiŠu nÖi pha ch‰ b¶t næng, b¶t n‰p v§i b¶t gåo Ç‹ làm bánh
bèo; nÜ§c m¡m cÛng pha ch‰ thêm ÇÜ©ng, chanh và nÜ§c lånh.

1/  Con quå h¡n ÇÆu chuÒng heo,
H¡n kêu: Öi mø XÙng, bánh bèo chín chÜa ?

2/  VuÓt h¶t n°, x° bánh bèo.
Xao xác, våc kêu.
NÒi ÇÒng, vung méo.
Cái kéo, th® may.
Cái cày, làm ru¶ng.
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Cáì xu°ng, Ç¡p b©.
Cái c©, làng t‰.

          (ñÒng dao)

bao chØ : tØ hÒi nào Ç‰n bây gi©.

ñêm khuya nghe gió l†t mành, 
Mà tÜÖng tÜ cÛng nhÜ dành riêng ai !
Chong Çèn thÙc suÓt canh dài,
ñ‹ nghe ti‰ng d‰ khoe ngoài mái hiên.
ñôi ta cách trª d¥m miŠn,
Bi‰t làm sao giäi n‡i niŠm Üu tÜ.
Duyên thÖ ràng bu¶c bao chØ,
Mà riêng em nh»ng sÀu tÜ m¶t mình.

                                                    (HÒng Hoa)

bao ÇÒng : lung tung. 

Nàng :
NgÒi buÒn xem nÜ§c xem non,
Em xem træm con cá, ÇŠu có con không có  th¢ng.

Chàng :
CÖm mô æn nói bao ÇÒng,
Xem lên trên núi, m¶t træm ông c†p (1), ÇŠu c†p
                                                ông không c†p bà.

(1) ông c†p : con h°.

bao læm : ch£ng ÇÜ®c là bao nhiêu.
ChÒn Çèn bao læm thÎt,
Con nít bao læm hÖi.

bao nä : không Çáng là bao, ch£ng to l§n gì Çâu. 
Em Öi ! ÇØng thÃy nhÕ mà khinh,
Con th¢n l¢n bao nä, ôm c¶t Çình cÛng sát sao.
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báo : gây thiŒt håi.
Có phÜ§c g¥p dâu hiŠn, r‹ thäo (1),
Vô phÜ§c g¥p dâu báo, r‹ thù.

(1) thäo : bi‰t æn ª phäi Çåo.

báo b° : báo ÇŠn, báo Çáp.
ñêm khuya thi‰p låi hÕi chàng,
LÃy chi báo b° song Çàng ngày xÜa.

bát cåy: bát là lái thuyŠn sang bên phäi; cåy là lái thuyŠn sang
bên trái.

Xe xe ng¿a ng¿a Çó ai Öi,
M¶t chi‰c thuyŠn con bát cåy chÖi.

                                         (Phan Sào Nam)

bay liŒng liŒng  :  bay lÜ®n nghiêng cánh theo ÇÜ©ng cong,
liŒng qua liŒng låi.

Ngó lên trên tr©i, tàu bay liŒng liŒng;
Ngó xuÓng dÜ§i ÇÃt, xe ÇiŒn, xe hÖi.
Anh nên tính liŒu cho rÒi,
Th¢ng Tây h¡n t§i, thiŒt Ç©i Çôi ta.

bäy mùi : bÓc mùi, bay mùi.
Nhà Çây thiŒt khó không giàu,
Thân em nhÜ lá hË bäy mùi thÖm tho.

bæng b¶ : Çi b¶ vÜ®t qua m¶t quãng ÇÜ©ng.
ñêm ba mÜÖi, ngã bàn tay không ch¶,
Thi‰p thÜÖng chàng, bæng b¶ t§i nÖi Çây.

b¡p lòn : b¡p ÇÕ, b¡p vàng.

B¡p lòn vØa dÈo, vØa ngon,
Bi‰t ngÜ©i quân tº có còn nh§ không ?
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b¡t chân ch» ngÛ  : gác chân này trên chân kia thành hình
ch» ngÛ (Ch» Hán: ngÛ là næm).

B¡t chân ch» ngÛ,
ñánh cû khoai lang (1),
B§ (2) mø nhà hàng,
Múc ta chén nÜ§c.

(1) Çánh cû khoai lang : æn cû khoai lang.
(2) b§ : ti‰ng kêu g†i ngÜ©i ÇÙng xa.

b¡t m¥t ngó chØng : quay ÇÀu nhìn bao quát.

Ra Çi b¡t m¥t ngó chØng,
Ngó (1) sông sông r¶ng, ngó rØng rØng sâu.

(1) ngó : nhìn. 

bÆm : bÅm, to l§n.

Thi‰p v§i chàng nhÜ cây bàng rÍ bÆm,
Vì thÀy v§i mË tham nÖi nŒm gÃm thêu hoa.
Xiêu lòng låc då bÕ duyên n® Çôi ta nºa chØng !

bÆn : m¥c (bÆn áo, bÆn quÀn).               

1/ Chàng :
Trách lòng thÀy mË cÀm cân,
Không xê Çi xích låi m¶t vài phân cho con nh©.

Nàng :
Thi‰p nguyŒn v§i chàng có cÖm æn cÖm, không
                                                   có cÖm æn cháo,
Chàng nguyŒn v§i thi‰p có áo thì bÆn áo, không 
                                                   có áo thì bÆn da,
Ÿ ræng cho trên thuÆn dÜ§i hòa,
NhÜ Phåm Công thuª trÜ§c làm bån v§i
                                       Cúc Hoa cho tr†n niŠm.
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                                                            (Hò giã gåo)

2/ Chàng :
XÃu nhÜ tui Çây, thiŒt (1) ra phÆn xÃu,
Áo không có mà bÆn, nón không có mà Ç¶i, mÛi 
                                                           chäy thò lò,
Còn có Çôi ba mø v® (2), tÓt nhÜ o (3) mà không 
                                                             có chÒng !

  Nàng :
R¥c (4) bàu (5), cá phäi l¶i sông,
XÃu nhÜ anh mà có Çôi ba mø v®, h†a là ông 
                                        Tr©i cÛng chÎu thua !

                                       (Hò trêu ghËo)

(1) thiŒt : thÆt.
(2) mø v® : bà v®.
(3) o : cô, em.               
(4) r¥c : nÜ§c cån.
(5) bàu : vÛng nÜ§c l§n ª ngoài ÇÒng ru¶ng.

bÆn chØ : bây gi©.
Båc mŒnh hÒng nhan em Çón can chàng ch£ng Ç¥ng (1),
Mª miŒng kêu Tr©i c° ng¡n khÓn (2) than.
BÆn chØ em cúi ÇÀu xin låy phu lang,
Chàng tä (3) t© ly dÎ cho thi‰p vŠ làng,
ñ‹ cho chàng r¶ng chân nhË bÜ§c,
D†c d†c ngang ngang cho thÕa lòng.

(1) ch£ng Ç¥ng : ch£ng ÇÜ®c.
(2) khÓn : khó khæn; khó bŠ giäi quy‰t.
(3) tä : vi‰t.

bÃt nŒ : ch£ng k‹.
Trai anh hùng g¥p gái thuyŠn quyên,
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Cân Çôi bÃt nŒ cûa tiŠn mÀn chi.

bÃt ngãi : không có tình nghïa.
ThuyŠn rÒng bÃt ngãi bÕ trôi,
ñò ngang có ngãi ta ngÒi Çò ngang.

bâu : c° áo.
May chi áo nÕ (1) có bâu,
NhÜ chàng v¡ng thi‰p, då sÀu ngàn næm.

(1) nÕ : ch£ng, không.

bÆu : em. 

1/  Không Çánh bÆu, s® bÆu læng loàn,
Dang tay Çánh bÆu, hai hàng løy rÖi.

2/  MÒ côi phäi ki‰m chÓn sum vÀy,
NhÜ møt mæng gi»a bøi, bÆu rày (1) khÕi lo.

(1) rày : nay.

3/ Chàng :
÷i ngÜ©i bÆn áo tr¡ng tinh,
Có nÖi mô trang cân nhÜ bÆu, ki‰m cho mình m¶t nÖi ?

Nàng :
NÖi cao anh không v§i t§i, nÖi thÃp då anh ch£ng màng,
Trang cân nhÜ bÆu, s® chàng không Üng (1)!

 (1) không Üng : không Üa, không thích.

bây chØ : bây gi©.

1/  Bªi ngÜ©i tham huŒ bÕ lan,
 Bây chØ g¥p m¥t ng« ngàng v§i nhau.

2/  Em không nh§ khi thŠ riêng nÖi bÒn lan, c¶i cúc,
                                                   thi‰p ngúc, chàng Ø,

Bây chØ em nghe ai Çã xiêu lòng, låc då, låi chÓi
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                                                         tØ nghïa anh.

3/  Ngày xÜa em ª v§i thÀy mË,
Em bÆn cái y‰m mång rÒng.
Bây chØ em ra lÃy chÒng,
Em bÆn (1) cái áo rách toåc Çàng trÜ§c, rách toåc 
                                                                Çàng sau.
Ôi anh Öi ! Mua cho em ba thÜ§c väi tàu;
Em may em bÆn kÈo thiên hå nói v§i nhau h† cÜ©i.

(1) bÆn : m¥c.

4/ Khi xÜa anh bûng (1) anh beo,
Tay cÀm chén thuÓc, tay Çèo múi chanh.
Bây chØ anh khÕi anh lành (2),
Anh âu (3) duyên m§i, anh Çành phø em.

(1) bûng : nh®t nhåc, xanh xao, có vÈ nhÜ sÜng húp.
(2) anh khÕi anh lành : anh lành bŒnh. 
(3) âu : b¶c l¶ tình yêu thÜÖng; âu y‰m.

bây l§n : l§n nhÜ th‰.

TrÒng cäi thì Ç‹ làm dÜa,
Con ai bây l§n mà chÜa có chÒng.

bÃy chÀy : mÃy lâu nay.

DÃu che bÜng bít bÃy chÀy,
Nay Çà rõ m¥t m¶t bÀy mèo ngoao.

bÃy lâu ni : mÃy lâu nay.

1/ Chàng :
BÃy lâu ni buôn bán nuôi ai,
Cái áo em rách, cái vai em mòn ?
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Nàng :
BÃy lâu ni buôn bán nuôi con,
Áo rách m¥c áo, vai mòn m¥c vai.

2/  CÀu TrÜ©ng TiŠn mÜ©i hai vài, sáu nhÎp,
Anh qua không kÎp t¶i l¡m em Öi.
Nghïa tào khang ai mà v¶i dÙt, 
ñêm n¢m tÃm tÙc løy nhÕ tuôn rÖi.
BÃy lâu ni chÎu ti‰ng mang l©i,
DÅu có xa nhau Çi n»a, cÛng b«i ông Tr©i mà xa.

be : bình Ç¿ng rÜ®u.
Chàng:

Em có chÒng rÒi mà hÜÖng hånh chÜa phai,
Giä nhÜ chén rÜ®u cúc rót cho ai cÛng màng.

Nàng:
Em chÜa chÒng hÜÖng hånh ÇÜÖng còn,
Nay chØ em Çã có chÒng rÒi, chè ô long hÜ nÜ§c, 
                                       nhang Çã mòn khói Çôi.
Lå gì m¶t chút hoa ôi,
Be kia væng n¡p, hª mùi bay xa !

Chàng:
Ch® tan mà quán chÜa tàn,
Em có chÒng Ç©i trÜ§c mà hÒng nhan vÅn còn.

be b© : lÃy ÇÃt Ç¡p vào b©.

Ti‰c công Ç¡p ÇÆp be b©,
ñ‹ cho ngÜ©i khác Çem l© (1) Ç‰n ÇÖm (2).

                                                 (Hò giã gåo)

(1) l© : døng cø b¢ng tre dùng Ç‹ nhº cá tôm chui vào.
(2) ÇÖm : b¡t cá.
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béo : mÆp.

Chó béo ÇËp m¥t chû nhà,
Con dâu béo tÓt mø gia mát lòng.

bê : xiêu vËo.

Anh Öi, không nghï khi nghèo,
BuÒm bê, lái gãy ai chèo cho anh qua.

b‹ : v«.
Chàng :

Thôi rÒi bình tích b‹ tan,
Chén chung l« b¶, có ve vàng Ç®i Çây.

Nàng :
Ch© ch©, Ç®i Ç®i mÀn chi (1) ,
V® con anh lo ki‰m, em ª góa thì m¥c em !

(1) mÀn chi : làm gì.

bên giáo bên lÜÖng : m¶t bên theo Çåo Thiên Chúa, m¶t bên
không theo Çåo Thiên Chúa. Ngày xÜa, th©i Thiên Chúa giáo La
Mã m§i truyŠn Çåo sang ViŒt Nam có luÆt cÃm lÃy v®, lÃy chÒng
ngoåi Çåo; cÃm th© cúng cha mË, ông bà, t° tiên. 

Chàng :
Ch¶ em anh cÛng muÓn thÜÖng,
Ng¥t vì bên giáo bên lÜÖng khó lòng.  

Nàng :
MiÍn là anh có lòng thÜÖng,
A-men m¥c thi‰p, khói hÜÖng m¥c chàng.

bên ni : bên này.

1/  Anh ÇÙng bên ni cÀu Tràng TiŠn ngó sang bên tê
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              cÀu Tràng TiŠn, thÃy mÜ©i hai vài sáu nhÎp,
Ngó lên tháp Thiên Mø, tháp Thiên Mø cao  
                                              nh»ng bäy tÀng.
Em Öi ÇØng phø khó khinh bÀn,
MÃy câu lÜÖng duyên ai tåc chín mÜ©i phÀn
                                                        trong då anh.

2/  Anh ª bên tê sông,
B¡c cÀu mÜ©i læm tÃm ván.
Em ª bên ni sông,
Em d†n quán chín tÀng,
Bán buôn nuôi mË lÀn lÀn Ç®i anh.

3/  Em ÇÙng bên ni sông, lòng trông vòi v†i,
Qua khÕi sông rÒi g¥p h¶i xÜ§ng ca.

Tº Kÿ låi g¥p Bá Nha,
ñó ÇÜa Ç©n (1) lên Çúng b¿c Ç‹ Çây h†a thi ca vài bài.

(1) Ç©n : Çàn.

4/  Xå Hiên rÒi Ç‰n ñình ThuyŠn,
Bên ni TrÜ©ng Súng, TrÜ©ng TiŠn bên tê (1).

(1) bên tê : bên kia.

bên n§ : bên Ãy. 

ChiŠu chiŠu d¡t bån qua Çèo,
Chim kêu bên n§, vÜ®n trèo bên ni (1).

                                                     (Lš Hoài nam)

(1) bên ni : bên này.

bên tê : bên kia.

1/  Con cò ÇÙng bên tê hói (1),
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Con cói cói ÇÙng bên ni sông.
Nó kêu Öi mË, ch§ lÃy chÒng bÕ con.
MË Çi, mË chåy bon bon,
MÃt lòng phø mÅu, bÕ con sao Çành.

(1) hói : con sông Çào nhÕ và hËp.

2/  ñÙng bên ni ñông Ba, ngó qua bên tê ñÆp ñá,
ñÙng nÖi ñÆp ñá, ngó vŠ thôn VÏ Då phÓ xá 
                                                    nghinh ngang.
K‹ tØ ngày Tây låi, sÙ sang,
Em theo ÇÒng xu (1), båc giác (2) bÕ chàng bÖ vÖ.

(1) xu : ÇÖn vÎ tiŠn tŒ th©i Pháp thu¶c.
(2) giác : c¡c, hào, m¶t giác b¢ng 10 xu.

bên tê tŠ : bên kia kìa.

Nàng :
Con sao Hôm Çã l¥n, con sao Mai Çã m†c bên tê tŠ.
Anh Öi, anh có ÇiŠu chi phân Çi nói låi, cho em vŠ
                                                                 kÈo khuya.

Chàng :
Mình vŠ ræng ÇÜ®c (1) mà vŠ,
Câu thÜ chÜa gªi (2), l©i thŠ chÜa trao.

                                            (Hò giã gåo)

(1) ræng ÇÜ®c : sao ÇÜ®c.
(2) gªi : gºi.

b‰n c¶ : b‰n cÛ.

Cây Ça là cây Ça b‰n c¶,
B‰n c¶ là b‰n c¶ Çò ÇÜa.
Ôi thôi rÒi, ngÜ©i khác sang ÇÜa,
Thi‰p nhìn chàng lëo Çëo (1), nÜ§c m¡t nhÜ  mÜa 
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                                                         Öi h«i chàng.

(1) lëo Çëo : Çi theo sau tØng bÜ§c.

bŒn ° : làm t°; k‰t cành khô và lá khô làm thành t° chim. 

Chim khôn bŒn ° l¿a nhành,
Gái khôn ki‰m ch†n trai lành gªi thân.

b‰t bê : kém, không ra gì.

ViŒc nhà thì Ç‹ b‰t bê,
ViŒc làng chóng vánh (1) hÕi Çáng mê không n©!

(1) chóng vánh : nhanh g†n.

bÎ gÆy : ÇÒ dùng cûa ngÜ©i æn mày. BÎ Ç‹ Ç¿ng thÙc æn xin
ÇÜ®c, gÆy Ç‹ Çánh chó.

1/ Chàng :
M¶t bên Çèn sách væn chÜÖng,
M¶t bên bÎ gÆy em thÜÖng bên nào ?

   Nàng :
Bên Çèn sách em cÛng vì,
Còn bên bÎ gÆy em thì cÛng thÜÖng.

2/  Cái sÓ lao Çao, phäi sao chÎu vÆy,
Cái sÓ æn mày, bÎ gÆy phäi mang. 

bi‰t chØng Ç°i mô : bi‰t chØng nào, bi‰t bao nhiêu.

1/  Múi tóc tÖ bao gi© phân rë,
Lòng con thÜÖng, thÀy mË khi‰n ÇØng.
Kh° cam trong då, bi‰t chØng Ç°i mô !

2/  NÖi con không thÜÖng thì thÀy må ép,
NÖi con tình ÇËp thì thÀy må khi‰n ÇØng.
Kh° cam trong då không bi‰t chØng Ç‡i mô.
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bi‰t làm ræng : bi‰t làm th‰ nào.

Lan huŒ sÀu ai, lan huŒ héo,
MÆn bÒng l¡t léo, mÆn bÒng tÜÖi.
Bi‰t làm ræng tåc Ç¥ng (1) bóng ngÜ©i,
ñ‹ Çêm khuya thanh v¡ng, vui cÜ©i giäi khuây.

(1) tåc Ç¥ng : ghi nh§ ÇÜ®c.

bi‰t lÃy chi : bi‰t làm sao.

÷n cha ba næm lai láng,
Nghïa mË chín tháng cÜu mang.
Bên Ü§t mË n¢m, bên ráo con læn.
Bi‰t lÃy chi ÇŠn nghïa khó khæn,
Lên non gánh Çá xây læng phøng th©.

bi‰t mÀn ræng : bi‰t làm th‰ nào.

ThÜÖng em nÕ bi‰t mÀn ræng,
MÜ©i Çêm ra ÇÙng trông træng cä mÜ©i.

bi‰t ræng chØ : bi‰t khi nào.

1/  Anh xa em ra chÜa ÇÀy m¶t tháng,
NÜ§c m¡t lai láng hai tám Çêm ngày.
Bi‰t ræng chØ nÜ§c ráo thành mây,
Sông kia h‰t chäy, duyên n® này m§i thôi thÜÖng.

2/  Bi‰t ræng chØ cho bi‹n cån cát bÒi,
Cây bông sen nª tr¡ng thi‰p m§i thôi nghï chàng.

2/  Em bÜ§c xuÓng thuyŠn gåt mái chèo eo éo,
Anh ª låi nÖi Çây ru¶t héo, gan don.
Bi‰t ræng chØ Hán låi g¥p HÒ,
ñ‹ cho chàng ÇÜ®c g¥p thi‰p phân phô Çôi l©i.

bÎt : vÃn khæn trên ÇÀu.
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Nàng :
Anh nghiêng tai cho em hÕi nhÕ, không dám hÕi to,
HÕi anh tang ch‰ cho ai ?
BÎt cho thân phø thì xé hai em bÎt cùng.

Chàng :
Thôi thì tang ch‰ chÎu chung,
MÛ rÖm anh Ç¶i, áo thùng em mang.

bÕ : Ç‹, Ç¥t.
 Mâm ÇÒng chùi sáng, bÕ trên b¶ phän sáng ng©i,
Cháo ÇÆu xanh kia, ÇÜ©ng cát n† em m©i anh xÖi.

bÕ : Ç‹ låi.

Bån vŠ Ç‰n dÓc ch® CÀu,
BÕ l©i æn ti‰ng nói, bÕ sÀu cho ta.

b† : cha.

Ai Çi lên Long Th† nh¡n b† th¢ng cu vŠ,
KÈo mà ru¶ng trÜa (1) må héo bÓn bŠ, b† h¡n Öi.

(1) ru¶ng trÜa : ru¶ng nÜÖng.

b† må : cha mË.

Hai ta thÜÖng ch¡c nhÜ ri (1),
B† må mÀn rÙa (2), mình thì mÀn ræng (3) ?

(1) nhÜ ri : nhÜ th‰ này.
(2) mÀn rÙa : làm nhÜ th‰.
(3) mÀn ræng : làm th‰ nào.

b† må em ræn : cha mË em dåy em.

Chàng :
Mi‰ng trÀu cûa Çáng là bao,
Ch£ng cÀm æn lÃy cho nhau b¢ng lòng.
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Nàng :
ThÜa r¢ng b† må em ræn,
Làm thân con gái ch§ æn trÀu ngÜ©i.

bóng b° : ánh n¡ng chi‰u xiên.

ChiŠu chiŠu bóng b° qua cÀu,
Con ong say vì mÆt, con bÜ§m sÀu vì hoa.

bóng s¡c : vÈ ÇËp.

Cûi tre dÍ nÃu, chÒng xÃu dÍ sai,
BÆu ham chi bóng s¡c, nó hành hài tÃm thân.

bóng x‰ træng qua : vŠ già, quá th©i.

M¶t ch» kính mË, m¶t ch» th© cha,
DÅu mà bóng x‰ træng qua cÛng Çành. 

bòng : m¶t loåi trái cây cùng h† v§i bÜªi.

Ra Çi mË Çã d¥n dò,
Chanh chua mua lÃy, ng†t bòng ÇØng mua. 

bÒ : thêm vào cho Çû.

Khi xÜa thÀy mË nói gä bán cho anh,
Anh æn c¶i cây chanh, n¢m c¶i cây cØa.
Bây gi© thÀy mË không gä bán cho anh,
Kh° hai hàng nÜ§c m¡t nhÕ xuÓng nhÜ mÜa,
                                       Ü§t cä quÀn liŠn áo.
Anh hong (1) ch£ng ráo (2), v¡t cÛng không khô.
Nay chØ (3) thÀy mË gä bán nÖi mô ?
Cho anh chu¶c låi anh bÒ tiŠn thêm. 

(1) hong : hÖ trên lºa cho khô.
(2) ráo : khô, không còn Äm Ü§t.
(3) nay chØ : bây gi©. 
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b° : té, ngã.

1/ Nàng :
Anh ª mÀn ræng (1) cho Çá n°i bóng chìm,
MuÓi chua, chanh m¥n, m§i tìm Ç¥ng em.

Chàng : 
Hòn Çá cheo leo, trâu trèo trâu tr®t, ng¿a trèo ng¿a b°,
Anh thÜÖng em vån c° lai kim (2).
Bi‰t khi mô (3) cho Çá n°i bóng chìm,
MuÓi chua, chanh m¥n, Ç‹ em nhìn Ç‰n anh !

(1) mÀn ræng : làm sao.      
(2) vån c° lai kim : tØ xÜa Ç‰n nay.
(3) khi mô : khi nào.

2/  Ch‰t trÜ§c ÇÜ®c mÒ ÇÜ®c mä,
Ch‰t sau b° ngä b° nghiêng.

3/  Có phÜ§c ÇÜ®c mÒ ÇÜ®c mä,
Vô phÜ§c b° ngä b° nghiêng.

b¶i : cái lÒng tre nhÓt gà hay Ç¿ng rÖm rác.

ThÃp cao em Çã tØng chÖi,
Gánh nÜ§c trong b¶i, không rÖi chút nào !

bôn : v¶i vã.

Mã Phøng quÿ xuÓng thÜa qua:
Cúi ÇÀu låy mË cÛng cha rõ lòng.
Phò mã nhÜ©ng låi anh Long,
PhÆn con em út trong lòng chÜa bôn.

(Vè Mã Phøng - Xuân HÜÖng. Câu 2231 Ç‰n 2234)

bÓn bây : vøng vŠ.
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DÓt nát tìm thÀy,
BÓn bây tìm th®.

b¶n bàng : nhiŠu.

Bäy mÜÖi mÓt tu°i còn son,
MÜ©i læm, mÜ©i sáu cháu con b¶n bàng.

bông : hoa.  

1/  Bông lài, bông lš, bông ngâu,
Không b¢ng bông bÜªi thÖm lâu dÎu dàng.

2/  Bông chi thÖm b¢ng bông hoa lš,
Quä chi quš b¢ng quä Çào tiên.
Ki‰m nÖi thÀy thäo, mË hiŠn,
Gºi thân cho tr†n vËn, cûa v§i tiŠn phù vân.

3/  Em bÜng chén ki‹u lá liÍu næm bông,
Hai ÇÙa mình nho nhÕ có công Ç®i ch©.

4/  Nhån ven tr©i, én liŒng ngoài khÖi.
CÀu Ô ThÜ§c, ta bÜ§c sang chÖi, Ãy nÖi tình t¿.
VŠ non Giáp, trông dòng TÜÖng,
Sóng r®n rÒi sao, n‡i Ç®i ch©, thêm càng thÜÖng nh§.
Vòng n® duyên,
Ng†c Lam ñiŠn, hiŒp Çoàn loan phøng,
H¶i thÀn tiên.
Bông Çào, bông lš, Ãy nhøy bông hÜ©ng,
ThÖm nÙc bên tÜ©ng, Ãy (1) mùi hÜÖng.
GÄy nhÎp Çàn, dâng cÀu quÿnh tÜÖng,
TÖ tình læng líu (2), líu læng vì s®i tÖ vÜÖng.

                     (Nhån ven tr©i. Khuy‰t danh. ñiŒu Hành Vân)

(1) Ãy : Çó là.  
(2) læng líu : rÓi ren, vÜ§ng víu.
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bông cÄn : hoa dâm bøt.

Bån vàng m§i Çó Çã phai,
Khác chi bông cÄn nª mai tàn chiŠu.

bông hÜ©ng : hoa hÒng.

1/  Quân tº lao xao là quân tº rác,
Anh hùng xao xác là anh hùng rÖm.
ThÃy bông hÜ©ng nª nhøy b¡t mùi thÖm Ç‰n tìm.

2/  Thân em nhÜ bông hÜ©ng m§i nª,
TÃm thân anh nhÜ ng†n cÕ may.
Låy tr©i cho gió tung bay,
Bông hÜ©ng røng xuÓng, cÕ may xóc (1) nhÀm.

(1) xóc : Çâm vào.

3/ Nàng :
Thân em nhÜ th‹ bông hÜ©ng,
Anh xem cho có š, kÈo m¡c ÇÜ©ng chông gai.

Chàng :
Thân anh nhÜ th‹ gi†t sÜÖng,
ñêm Çêm tÜ§i mát cho bông hÜ©ng tÓt tÜÖi.

bÓng : dåi d¶t, vøng vŠ.

Khôn thì sÓng, bÓng thì ch‰t.

bÒng : b‰, ¤m.

Núi Ng¿ Bình trÜ§c tròn sau méo,
Sông An C¿u n¡ng Çøc mÜa trong.
Bªi vì anh m¶t då hai lòng,
Cho nên loan không bÒng lÃy phøng,
Mà phøng cÛng ch£ng bÒng Ç¥ng loan.
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bÖ : rÒi thì.

Ch© anh bÖ tu°i em cao,
BÖ duyên em l®t (1),
BÖ má hÒng Çào em phai.

(1) l®t : låt.

bÖ ngÖ báo ngáo : ngÖ ngáo.

1/  Thi‰p xa chàng bÖ ngÖ báo ngáo,                              
Chàng xa thi‰p nhÜ con sáo ÇÆu gi»a våt ÇÃt cày.
ñÆu th©i khó ÇÆu, bay th©i khó bay.
HÕi anh mÜu k‰ ai bày,
BÕ duyên em thÖ thÄn m‡i ngày m¶t xa.

2/  Thi‰p xa chàng bÖ ngÖ báo ngáo,
Chàng xa thi‰p nhÜ b¶ nút vàng xa áo gÃm xô.
DÅu mà ª nhà thÀy må có thæm hÕi nÖi mô,
Thi‰p Çây cÛng quÿ thÜa vâng då phân phô cho cån l©i.  

b§ : ti‰ng kêu g†i m¶t ngÜ©i ÇÙng xa .
1/ Nam :

Khoan khoan b§ chÎ hái dâu,
Hái th©i hái lá, ÇØng có bÈ nhánh mà lâu lên chÒi.

N» :
Thôi thôi Öi cø, tui hái l« ra rÒi,
Còn da lông m†c, còn chÒi nÄy bông.

2/  Ti‰ng ai thanh vãn trong ni,
Hay là bån cÛ có khi mà nhÀm.
B§ ngÜ©i bån cÛ træm næm,
Quay tÖ có bi‰t múi t¢m hay không ?

3/  B§ cô tóc xõa kŠ bŠ,
Cô m¥c áo tr¡ng tóc thŠ ngang vai.
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RÙa chØ (1) cô Çã nghe ai,
BÕ anh gi»a chÓn non Çoài thäm chÜa.

(1) rÙa chØ : th‰ thì bây gi©.         

4/  CÀu Tràng TiŠn phá Çi làm låi,
CÀu Gia Hôi Çúc låi xi-mon.
B§ ngÜ©i l« h¶i chÒng con,
Vô Çây gá nghïa vuông tròn Ç¥ng không ?  

5/  B§ ngÜ©i khæn tr¡ng, m¥t tròn,
L©i nguyŠn b»a trÜ§c em còn nh§ không ?

b§ : ÇÜa tay Çøng vào, s© vào, r§ vào.

Chim khôn chÜa b¡t Çã bay,
Gái khôn chÜa b§ Ç‰n tay Çã h©n.

b© xiêu : b© nghiêng.

BÖ vÖ thân gái d¥m trÜ©ng,
ñôi ÇÜ©ng Çày Ç†a.
Nay b‰n ngä b© xiêu,
MÃy Çoån lênh Çênh.
Kìa suÓi hi‹m, Çèo quanh,
Có m¶t mình ngÖ ngÄn gi»a rØng xanh nhåt.
Khi bóng x‰, lúc træng chênh,
Lui t§i cÛng có m¶t mình.
Bóng cây th‰ màn, cÕ làm chæn, lá røng làm chæn.
H«i chÎ H¢ng xa thÃu cho n‡i buÒn này chæng,
Cho tr©i xanh không màn cay nghiŒt kÈ má hÒng l¡m n‡i.
Hiu h¡t th°i bông lau,
Gi†ng ve sÀu nhÜ hay bªi giøc lòng Çau.
Xa có thÃu cho nhau,
Chia hai m¶t gánh sÀu.

    (BÖ vÖ thân gái d¥m trÜ©ng. Khuy‰t danh. DiŒu Nam Ai )
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b® ng® : b« ng«.

Bi‰t ai tâm s¿ nhÜ mình, cho mình hÕi thiŒt (1):
Kìa núi Ng¿ sông HÜÖng, có thú chi không ?
VØng træng d†i (2) non Çông,
Con thuyŠn qua låi dòng trong.
Ai ca vÎnh bên sông ?
ThiŒt là Çau lòng !
Nh§ khi nâng chén quan hà b® ng®.
Nào täi kœ tùy ba, có thú chi vui.
Træm hoa không mùi,
Duyên ngoài môi, n® cÛng ngoài môi.
Ÿ theo th©i, ngó vÆy mà chÖi.
Khuây khÕa v§i Ç©i !
(Khuây khÕa vÆy, tÃm lòng êm dÎu)
Song, Öi bån mình Öi !
GÅm rÒi ai cÛng nhÜ ai,
Trong cái cu¶c buÒn vui,
Khác nhau m¶t ch» hoài.

(Bi‰t ai tâm s¿. H› ThÀn NguyÍn Hy. ñiŒu Nam Ai)
(1) thiŒt : thÆt.    
(2) d†i : chi‰u sáng, soi sáng.      

b§i : mang Ç‰n.

Bao gi© cho lúa vàng vang (1),
Cho anh Çi c¡t (2), cho nàng b§i cÖm ?

(1) lúa vàng vang : lúa vàng, lúa chín.
(2) c¡t : g¥t.

bªi làm ræng rÙa : tåi làm sao th‰.

GÀn nhà mà xa cºa ngõ,
Cho ch¶ mà nÕ cho æn.
Tr©i cao dÅu mÃy mÜÖi t¢ng (1),
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CÛng b¡c thang lên mà hÕi, bªi làm ræng rÙa, ông Tr©i.
                         (Thäo Am NguyÍn Khoa Vy)

(1) t¢ng : tÀng.

bªi vì ræng : vì sao.

Bªi vì ræng, chØ anh Ç‰n Hu‰ ?
Nhìn em chi dÎ rÙa, anh Öi !
Khi mô hí, anh vŠ trong n§ ?
Ngoài ni buÒn, bi‰t nh§ vŠ mô ?

 (Hu‰ cûa ta. NguyÍn Kh¡c ThiŒu. Câu 25 Ç‰n 28)

b®m : båc bëo, không thÆt tình, giä dÓi.

Qua cÀu lÆt ván tháo Çinh,
NgÜ©i thÜÖng ª b®m v§i mình thì thôi.

b®n : bÆn bÎu, quan tâm.

1/  Sông HÜÖng m¶t däi, m¶t con thuyŠn,
Nºa cänh nhân gian, nºa cänh tiên.
G®n såch trÀn ai không chút b®n,
TÜªng mình låc nÈo chÓn Çào tiên.  

                            (Khuy‰n danh)

2/  Cºa cÕ rèm lau m¥t tä tÖi,
Sông HÜÖng N¶i Lách (1) Ãy là nÖi. 
DÅu cÖn mÜa gió ta cÛng thích,
E n‡i træng hoa khách khó chÖi.
Gh‰ Çá giÜ©ng tre không chút b®n,
QuÀn là áo lÜ®t ch£ng màng chÖi.
Dù ai tÜªng t§i qua mà nhªi (2),
Thi‰u thÓn tôi Çâu dám rÜ§c m©i.

                                           (Tuy Lš VÜÖng)

(1) N¶i Lách : làng VÏ Då.

83



(2) nhªi : chÖi.

b®t : b©, b‰n.

1/  Bao Vinh cao b®t hÄm b©,
Ghe thuyŠn lui t§i, mË nh© duyên con.

2/ Chàng :
Chèo thuyŠn ra gi»a b‰n giang khê,
Anh muÓn quen em mà s®, s® bÓn bŠ sÃm ran.

   Nàng:
Chàng Çà vô b®t chàng Öi,
Không thÜÖng thân thi‰p gi»a phá, gi»a v©i lênh Çênh.

                                                              (Hò giã gåo)

3/ Chàng :
RÜ®u không uÓng mà mang bÀu chÎu ti‰ng,
NgÒi trên b®t gi‰ng, chÎu ch» cheo leo.
ChØ em giä mi‰ng thÎt m«,
Anh mÀn con mèo æn chÖi !

  Nàng :
Thân em nhÜ cøc thÎt nåc,
BÕ vô cÛi (1) s¡t, bÓn m¥t lÒng gÜÖng,
ThÃy con mèo leo qua luÒn låi,
Thäm thÜÖng con mèo !

                               (Hò trêu ghËo)

bú thép : bú nh© ngÜ©i khác.

Em tui khát s»a bú tay,
Ai cho bú thép ngàn ngày mang Ön.
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bø : cái vú.

Bø em nhÜ trái mÜ§p hÜÖng,
Tay anh phÆt thû Çôi ÇÜ©ng g¥p nhau !

bûa : bao vây kh¡p m†i phía.

1/  Thi‰u chi nÖi bi‹n r¶ng sông dài,
LÜ§i ngÜ©i ta Çang bûa, ræng låi ôm chài räi vô ?

2/ Nàng : 
T§i Çây b‹ r¶ng, sông dài,
Anh là con nhà ngÜ nghŒ, ræng ôm chài ngÒi không ?

Chàng :
Anh chài sao kh¡p b‹ Çông,
Anh ch© con cá mái hóa rÒng m§i bûa chÖi.

                                                                  (Hò giã gåo)

bøm cát : bÓc cát, hÓt cát.

ChÒng em ch‰t b»a ba mÜÖi T‰t,
Không bi‰t mÜ®n cuÓc nÖi mô.
ñÜa hai tay bøm cát lÃp mÒ.
Tình sÀu n‡i thäm bi‰t chØng mô h«i Tr©i !

bung : nÒi ÇÒng c« l§n.
Bung ba mÜÖi Çúc låi còn niêu,
Duyên em không bán, chÙ bán cÛng nhiŠu ngÜ©i mua.

bu°i mai : bu°i sáng.
1/  Qua g¥p em bu°i mai, em nói thi‰u tình yêu,

Låi g¥p em bu°i chiŠu, em nói thi‰u tiŠn tiêu.
Ngày xuân em hãy còn nhiŠu,
Bi‰t bao nhiêu là bu°i mai chiŠu n»a em Öi !

                            (Thäo Am NguyÍn Khoa Vy)
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2/  Bu°i mai bÜ§c chân xuÓng Çò
Em cÀm lÃy mái chèo, chèo kêu eo éo.
Nh§ Ç‰n bån lành ru¶t héo, gan khô.
Ræng chØ (1) Hán låi g¥p HÒ ?
Chàng mà g¥p thi‰p phân phô (2) Çôi l©i.

(1) ræng chØ : bao gi©.
(2) phân phô : giãi bay, phân bua.

bu°i xÜa  kia : ngày trÜ§c, ngày xÜa.
Tay bÜng h¶p thi‰c næm mi‰ng cau ngâu,
Bu°i xÜa kia em cÛng Ü§c làm dâu mË chàng.
Nay chØ tÃm Ç° vào ang,
TÃm bao nhiêu håt thi‰p thÜÖng chàng bÃy nhiêu.

bÜa : vØa v¥n.
Ch© ch© Ç®i Ç®i mÀn chi,
NÖi mô bÜa nút, bÜa khuy thì gài.

bÜa : Çû.

N¡ng chÜa bÜa, mÜa Çã Ç‰n.

bÜa : bÖ, rÒi thì. 
Yêu anh bÜa cäi em ngÒng,
BÜa dÜa em khú, bÜa chÒng em ghen !

bºa : chÈ ra thành nhiŠu phÀn.
 1/ Cau non khéo bºa cÛng dÀy (1),

DÅu thÜÖng cho l¡m, lâu ngày cÛng xa.
(1) dÀy : vØa chín t§i.

2/ Cau non khéo bºa cÛng dÀy,
Têm trÀu cánh phÜ®ng Ç‹ thÀy (1) æn Çêm.

(1) thÀy : cha. 
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Ngày xÜa, ª nÜ§c ta, các nhà nho có phÜÖng châm : "quân, sÜ, phø", có
nghïa là : nhÃt là vua, nhì là thÀy, thÙ ba là cha. Con cái gia Çình nho
giáo thÜ©ng g†i cha là thÀy.

3/ ThÜÖng nhau, cau sáu bºa ba,
Ghét nhau, cau sáu bºa ra thành mÜ©i.

b»a : vào ngày.

Næm Thìn, tháng tám, b»a mÒng hai,
TrÆn gió thình lình nºa bu°i mai.
MÜa xuÓng ào ào tuôn rát m¥t,
Gió khua sàn såt th°i vang tai.
Ngoài sân cây Ç°, tàn nghiêng ngºa,
Bên chái (1) phên hÜ, mái røng r©i.
BÓn nhÎp TrÜ©ng TiŠn cÀu s¡t gãy,
Nhà tan cºa nát kh¡p nÖi nÖi.

                   (Bão næm Giáp Thìn, 1904. Khuy‰n danh) 
(1) chái : buÒng.

b»a ni : hôm nay.

1/   B»a r¢m gió mát træng thanh,
Trai bÕ h†c hành, gái bÕ bán buôn.
MÃy lâu ni thi‰p biŒt, chàng buÒn,
B»a ni ng¶ g¥p, då có h©n hay không ?

2/  Cºa song loan em Çóng,
Cºa móng mË em gài.
B»a ni có ngÜ©i khách lå không vØa chi mô.

b¿a : b»a, bu°i.

ThuyŠn em xuôi ngÜ®c sông HÜÖng,
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Dây tÖ hÒng ai khéo vÃn vÜÖng.
G¥p nhau m¶t b¿a mà thÜÖng Ç©i Ç©i.

b¿a ni : hôm nay.

Nàng :
Em xa anh không phäi thiên v§i hå, må v§i thÀy,
Em trách chæng là ông TÖ bà NguyŒt không 
xe dây, cho nên chi duyên v§i n® này xa nhau.

Chàng :
Em Öi ch§ trách ông TÖ mà t¶i, bà NguyŒt mà oan,
Có trách chæng là trách thiên hå ngoài Çàng, 
b¿a ni gièm mai xi‹m nên thi‰p v§i chàng xa nhau.

bÙc : v¶i vã.

Trách tr©i bÙc rång Çông ra,
Không khuya chút n»a Çôi ta t¿ tình.

bÜ©ng : b¢ng.

TrÅm nay nào có ép Çau,
Vui vÀy cá nÜ§c tr†n màu lºa hÜÖng.
Ch†n nÖi chính bóng soi gÜÖng,
Thiên cÖ Çã ÇÎnh cÛng bÜ©ng då khanh.

  (Vè Mã Phøng, Xuân HÜÖng. Câu 2375 Ç‰n 2378)

bÙt : giÆt månh cho ÇÙt ra.

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

(Vè Nói Láo. Vè ThØa Thiên Hu‰, tÆp 2, trang 55. Biên soån: Tôn ThÃt
Bình, TrÀn Hoàng, TriŠu Nguyên, 1999).

(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
næng.
(5) b»a mô: b»a nào.

bÙt cÕ : c¡t cÕ.

1/ Nàng :
Ki‰m næm ba quan mà chu¶c anh vŠ,
KÈo anh Çi gi» trâu, bÙt cÕ dÀm dŠ (1) kh° thân.
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Chàng :
Næm ni anh còn nhÕ thì bÙt cÕ, gi» trâu,
Sang næm khôn l§n, anh låi bÜng trÀu cÜ§i em.

(1) dÀm dŠ : Ü§t nhèm.     

2/ Chàng :
÷i o nho nhÕ, bÙt cÕ hái dâu,
BÜ§c qua næm n»a, tui bÜng trÀu cÜ§i o.

  Nàng :
Ai bÜng cau trÀu Ç‰n Çó, chÎu khó bÜng vŠ,
Em Çây còn theo chÜn thÀy gót mË cho tr†n bŠ 
                                                            hi‰u trung.

C

cá buôi : m¶t loåi cá nÜ§c ng†t, mình tròn, có nhiŠu m«, thÎt
thÖm ngon.

1/  Ba ÇÒng m¶t khúc cá buôi,
CÛng mua cho Ç¥ng (1) Ç‹ nuôi mË già.
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(1) Ç¥ng : ÇÜ®c.

2/ Chàng :
Sông này có c¥p cá buôi,
Anh quy‰t câu cho Ç¥ng Ç‹ nuôi mË già.

Nàng :
Sông này có c¥p cá buôi,
Anh câu không Ç¥ng anh qu¥p Çuôi anh vŠ.

cá l©n bÖn  : cá th©n bÖn; m¶t loåi cá nÜ§c ng†t, thân dËp,
miŒng móm, thÜ©ng l¶i tØng bÀy.

ñôi ta nhÜ cá l©n bÖn,
N¢m trên bãi cát g¥p cÖn mÜa rào. 

cá mÜÖng : loåi cá có rÃt nhiŠu trên sông HÜÖng, chuyên æn
ÇÒ dÖ. 

1/  Công Çâu æn gÕi cá mÜÖng,
ThÎt thì nÕ có, chÌ xÜÖng v§i ÇÀu.

2/  N¿c cÜ©i thÀy bói soi gÜÖng,
ThÀy tu chäi chí, cá mÜÖng hóa rÒng.

3/  NÜ§c sông HÜÖng cá mÜÖng là th° sän,
L¶i tØng bÀy æn cån d†c b© sông.
Ai vŠ nh¡n v§i ngÜ ông,
Ch§ (1) Çem ra mà bán, nºa ÇÒng h† ch¢ng mua.

                                 (Thäo Am NguyÍn Khoa Vy)
(1) ch§ : không nên.

cä : kÈo.

M¥t tr©i Çã ló Ç¢ng Çông,
Em Öi thÙc dÆy ra ÇÒng cä trÜa.
Th‰ gian kÈ cÃy, ngÜ©i bØa,
Riêng em ngû s§m, dÆy trÜa sao Çành.
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cä th‹ : danh giá.

Làm dâu nÖi cä th‹,
Làm r‹ nÖi Çông con.

cä và (tØ c°) : tÃt cä.

1/   Chào anh chào chÎ, chào cä và cÜÖi (1), 
Chào ngÜ©i ngang v‰ ngang vai,
Có ai ân tình Çåo nghïa, l¡ng tai nghe l©i chào.

                                        (Hò giã gåo)

(1) cÜÖi : sân.

2/   Sáng træng sáng cä và nÜÖng (1),
Sáng vô cÓi gåo, không thÃy bóng ngÜ©i thÜÖng 
                                                             cÛng buÒn.

(1) nÜÖng : vÜ©n.

cái  nÖm  :  døng cø b¢ng tre già dùng b¡t  cá,  thÜ©ng dùng
chÖm cá trên ru¶ng nÜ§c.

Bªi anh cÀm cái nÖm không theo Çuôi con cá,
Anh  cÀm  cái  ná  (1) không  nh¡m  bóng  con  phÜ®ng

hoàng.
ChÙ em Çây không tham chim tr©i cá nÜ§c mà
                                                     phÛ phàng duyên anh.

(1) ná : nÕ. Ÿ Hu‰, trÈ em dùng ná cao-su (caoutchouc) Ç‹ b¡n chim.
Ná cao-su gÒm m¶t cái nång g‡ bu¶c hai s®i cao-su, ÇÀu mút hai s®i
cao-su bu¶c m¶t mi‰ng da nhÕ. 

cái ve : cái bình nhÕ.

ChiŠu chiŠu ông Ng¿ ra câu,
Cái ve, cái chén, cái bÀu sau lÜng.

cam rim, hÒng rim : mÙt cam, mÙt hÒng.
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Nàng :
Thi‰u chi cam rim, hÒng rim,
Mà anh Çi tìm kh‰ røng b© ao ?

Chàng :
Kh‰ røng b© ao ng†t ngào anh chu¶ng,
TÓt nhÜ cam sành røng cuÓng anh chê.

cán vá : hình dång hÖi cong cong, giÓng cái cán cûa cái vá.
Vá là cái mu‡ng l§n.

Nàng :
DÆm chÜn mª miŒng kêu tr©i,
RÙa chÖ tay eng (1) cán vá mÃy Ç©i cho ngay (2)?

Chàng :
Ui chao ! Có chi mà em s®, có chi mà em lo.
MiÍn ræng bÆu bén duyên choa (3),  
Âm dÜÖng hòa h®p nó ngay ra mÃy hÒi.

(1) eng : anh.   
(2) ngay : th£ng.
(3) choa : tui; tôi.

canh : th©i gian b¢ng m¶t phÀn næm cûa Çêm. Th©i gian cûa
m¶t canh thay Ç°i theo mùa.

1/   Canh m¶t thÖ thÄn vào ra,
Ch© træng, træng x‰, ch© ba, ba tàn (1);
Canh hai th¡p ng†n Çèn loan,
Ch© ngÜ©i quân tº thª than Çôi l©i;
Canh ba sÜÖng nhu¶m cành mai,
Bóng træng em ng« bóng ai mÖ màng;
Canh tÜ xích cºa then vàng,
M¶t mình vò võ Çêm træng x‰ lÀn;
Canh næm mê mÄn tâm thÀn,
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ñêm tàn, træng løn (2), rång Çông lên rÒi.
                         (Lš då khúc còn g†i là Lš næm canh)

(1) ba tàn : hoa tàn.
(2) træng løn : træng l¥ng.

2/  Næm canh ngû lÃy hai canh,
Ba canh thao thÙc nh§ bån lành kh° chÜa ?

3/  Næm sao næm có nhuÆn hai,
ñêm sao Çêm ch£ng nhuÆn vài trÓng canh (1).

(1) trÓng canh : trÓng Çánh Çi‹m th©i gian tØng canh m¶t Ç‹ lính thay
phiên canh gác.

4/  Xa mình tr©i n¡ng nói mÜa,
Canh ba nói sáng, x‰ trÜa (2) nói chiŠu.

 (1) x‰ trÜa : gÀn cuÓi bu°i trÜa.

canh chÀy : trong lúc Çêm khuya.

Chen chân vào vòng nhân th‰,
Qua dâu b‹ ngÅm nghï thêm buÒn.
Không bi‰t ai tri k› mà giäi tÃm son,
RÒi ru¶t t¢m (1) ngày m¶t héo hon,
ñành h° thËn v§i nÜ§c non.
ThÜÖng Çóa trà, cÖn gió bøi,
Bao nhiêu n‡i trÀn ai !
Ông Hóa Công cay nghiŒt,
DÜ©ng låi ngÜ©i trêu ngÜ©i !
Vui chi Ç©i, mà bÜ§m lä v§i ong lÖi,
Cho phÃn låt v§i hÜÖng phai !
ñêm thi‰p ngÒi, nÜÖng (2) gÓi t¿a, tay d¿a cÀm xoang,
Nghe ti‰ng tÖ vàng vãn h†, x¿, xàng, xê, xàng ...
Khúc Çoan trang, càng khêu mÓi thäm  thÜÖng.
SÀu træm n‡i ng°n ngang !
NgÜ©i Çâu sao låi khéo tài danh ?
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GiÓng Çâu Ça tình,
Khi‰n cho mình tr¢n tr†c (3) Çêm thanh,
Cho mòn mÕi ngày xanh !
SÀu, sÀu riêng, tÖ lòng có phäi là dây,
VÃn vÜÖng th‰ nÀy !
ƒy ai trông Ç®i,
M© mÎt sÜÖng mây.
Bi‰t bao ngán ngao canh chÀy,
Ai ra vŠ nh¡n nhû cùng ai.

      (Vòng nhân th‰. Khuy‰t danh. ñiŒu TÙ ñåi Cänh)

(1) ru¶t t¢m : bÓi rÓi trong lòng nhÜ tÖ t¢m.
(2) nÜÖng : d¿a vào.    
(3) tr¢n tr†c : thao thÙc.

canh gà : th©i gian có ti‰ng gà gáy lúc tr©i s¡p sáng.

Xóm Låi Ân canh gà xào xåc,
Giøc khách thÜÖng mua m¶t bán mÜ©i.

canh v¡ng : Çêm khuya v¡ng vÈ.

Ti‰ng chuông Thiên Mø d¥n dò, 
Anh Çi canh v¡ng nÜÖng nh© cÆy ai ?

canh tàn : Çêm gÀn sáng.

Gà gáy tàn canh, gà gáy giøc,
Canh tàn gà gáy, giøc tàn canh.
Træng treo trên núi Ng¿ Bình,
Mây tr©i Çáy nÜ§c, thuyŠn tình ngºa nghiêng.

cau xanh, trÀu vàng : cau non, trÀu héo vàng.

Cau xanh æn v§i trÀu vàng,
Không tiŠn mua thuÓc, lÜ®m tàn (1) hút chÖi.
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(1) lÜ®m tàn : ngÜ©i nghèo thÜ©ng lÜ®m tàn thuÓc Ç‹ hút; tàn thuÓc là
phÀn cuÓi cûa Çi‰u thuÓc ngÜ©i ta Çã vÙt Çi.

cau tÖ : cau non.

Cau tÖ m§i l° (1) nºa buÒng,
ChÜa chi hÓi (2) cÜ§i nhÜ tuÒng theo không.

(1) l° : tr°, nª.
(2) hÓi : thúc giøc.

cày thuê cuÓc mÜ§n : hoàn cänh nghèo kh°.

Thi‰p  khuyên chàng ÇØng ham chÖi  chÓn gác  tía  lÀu
son,

Nh§ cänh quê nhà cày thuê cuÓc mÜ§n, ch§ Ç‹
                                                            v® con tÒi tàn. 

c¡c c§ : oái oæm, tr§ trêu.

ThÜÖng chi mà thÜÖng c¡c c§,
Nh§ chi mà nh§ bao ÇÒng.
Ræng chØ thiŒt ÇiŒu v® chÒng thì thÜÖng.

c¡n ræng : kh° tâm, cÓ chÎu Çau kh°.

Ch© anh cho Ç¥ng ba træng,
Ch© anh không Ç¥ng, c¡n ræng em lÃy chÒng.

c£ng : chân.   

Nàng :
Trái chín trên cây, gió lay không røng,
Thi‰p xin cùng chàng : ch¶ cÛng hÖn æn.
ñØng vin, ch§ hái læng xæng,
L« sa chân sÄy c£ng mà læn xuÓng hào.

Chàng :
Hai tay anh ôm hai bÀu Çåi th†,
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Gi»a våt ÇÃt b¢ng anh c¡m cây sào.
Tr©i xô (1) không b° (2), lë nào sa chân.

                                         (Hò trêu ghËo)

(1) xô : ÇÄy.
(2) b° : ngä. 

c¥p kè : Çi bên cånh, không r©i nhau.

Bà con thân thích ræng hè ?
ñi Çâu cÛng cÙ c¥p kè m¶t bên.

                               (SÜ Viên Thành)

cân : công b¢ng.

Tr©i sao Tr©i ª không cân,
NgÜ©i æn không h‰t, kÈ mÀn không ra.

cân già cân non : cân dÜ, cân thi‰u.

ChÖi hoa cho bi‰t mùi hoa,
CÀm cân cho bi‰t cân già cân non.

câu mái ÇÄy : câu hò mái ÇÄy. Hò mái ÇÄy là ÇiŒu hò mái nhì
nhÎp ÇiŒu nhanh hÖn, không cÀn theo nhÎp chèo; thÜ©ng hò trên
nh»ng con thuyŠn chèo nhanh; chû y‰u là ÇÄy månh cho thuyŠn
Çi nhanh. Hò mái nhì  là hò nhÎp hai, æn nhÎp v§i mái chèo ÇÜa t§i
ÇÜa lui, ÇÄy nhË con thuyŠn thong thä trôi trên giòng sông. 

ChiŠu chiŠu trÜ§c b‰n Væn Lâu,
Ai ngÒi, ai câu, ai sÀu, ai thäm,
Ai thÜÖng, ai cäm, ai nh§, ai trông ?
ThuyŠn ai thÃp thoáng bên sông,
ñÜa câu mái ÇÄy chånh lòng nÜ§c non !

                         (Ðng Bình Thúc GÎa)

cây hÜ©ng : cây hÒng. 
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Còn duyên Çóng cºa kén chÒng,
H‰t duyên ngÒi gÓc cây hÜ©ng lÜ®m (1) hoa.

(1) lÜ®m : nh¥t.

cây mè : cây vØng.

ChiŠu chiŠu ra ÇÙng ngõ sau,
Hai tay rÛ xuÓng nhÜ tàu chuÓi te (1).
Ti‰c công vun bón cây mè,
Mè không có trái, chim mè ÇÆu lên.
Ti‰c công rày (2) xuÓng mai lên,
Mòn Çàng nát cÕ không nên t¿ Tr©i.
TÜªng r¢ng kèo c¶t ª Ç©i,
Ai ng© kèo rã, c¶t r©i tÙ phÜÖng.
Ngày nào em nói em thÜÖng,
NhÜ trÀm mà Ç‹ trong rÜÖng ch¡c rÒi.
Bây gi© khóa r§t chìa rÖi,
RÜÖng long (3) n¡p v« bay hÖi mùi trÀm.

(1) tàu chuÓi te : tàu chuÓi rách.
(2) rày : nay.
(3) long : ª trång thái không còn g¡n ch¥t.

cây thÀu Çâu  : cây sÀu Çông; m¶t loåi cây røng h‰t lá vào
mùa Çông.

Thân em nhÜ cây thÀu Çâu,
Ngoài tÜÖi, trong héo, då sÀu tÜÖng tÜ.

cÃy : cái.

Vè vÈ vè ve,
Nghe vè con gái,
Tay chân mŠm måi,
Khác th‹ bông ba (1),
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Ch© mË Çi ra,
C¡p tiŠn thu giÃu,
ñÒng æn khoai nÜ§ng,
ñÒng æn khoai nÃu,
ñÒng æn xôi chè,
NgÒi x‰p bè he (2).
ˆn chùng æn vøng,
ñã sÜ§ng cái thân.
ViŒc ch£ng muÓn mÀn (3),
Dôn (4) con muÓn lÃy.
Áo næm bäy cÃy,
M¥c ra dåo Çàng (5).
Con bún n¢m ngang,
Con tôm n¢m d†c,
Cû khoai chóc ngóc,
Bánh tráng che dù,
BÜ§c qua ch® Phù (6),
Bánh ít nhøy tôm,
Hai tay l¶t (7) lá,
Cái mÒm há ra :
- T° cha cái ÇÙa nhåy mÒm,
Tui æn bánh ít nhøy tôm ræng chØ (8) ?
- Mi æn bánh ít, mÒng tám th¡ng tÜ,
Có th¢ng cha ch® Phù làm chÙng mi æn.

(Vè con gái  mÃt n‰t.  Dân ca ThØa Thiên-Hu‰; trang 240,  241.  TrÀn
Thùy Mai. Nxb ThuÆn Hóa, 2003)

(1) ba : hoa.
(2) ngÒi x‰p bè he : ngÒi sát ÇÃt, ngÒi bŒt, ÇÀu gÓi x‰p låi, hai chân hai
v‰ song song.
(3) mÀn : làm. 
(4) dôn : chÒng.
(5) Çàng : ÇÜ©ng. 
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(6) Phù : ch® Phù LÜÖng.
(7) l¶t : bóc.
(8) ræng chØ : lúc nào.

cha chài chú chóp : ngÜ©i sÓng vÃt vÜªng không rõ tung tích.

Chåy ch»a chai chân ch£ng chÎu chØa,
Chín chiŠu chua chát chán chê chÜa ?
C  ha   c  hài   c  hú   c  hóp chÖi chung chå,
Chä chính chuyên chi ch§ ch¿c ch©.

                                     (Thäo Am NguyÍn Khoa Vy)

cha ôn chi b¡t : cha ông chi b¡t bu¶c, ch£ng ai b¡t bu¶c phäi
làm. 

Khó låi giàu nhÜ rau tÜ§i nÜ§c,
Giàu låi khó thì xác rác xÖ rÖ (1).
Trai tÖ thì lÃy gái tÖ,
Cha ôn chi b¡t mà vÖ (2) nå dòng (3).

(1) xác rác xÖ rÖ : xÖ xác, tä tÖi.
(2) vÖ : quÖ, hÓt, lÃy v¶i vã không suy nghï.
(3) nå dòng : ngÜ©i Çàn bà l§n tu°i Çã tØng có chÒng. 

chå : bÆy bå, sai trái.
1/  Ba mÜÖi næm làm nÕ nên giàu,

Bäy mÜÖi làm chå cho Çau thân mình.

2/  Thäm thi‰t vì ai, nÜ§c m¡t rÖi lã chã,
Trách ông tÖ hÒng xe chå mÓi manh.
Trai khôn ch£ng g¥p gái lành,
Bån nÌ næn chi n»a, xa Çành phÆn xa.

chåc : dây.
1/  - ñôi ta kéo g‡ vàng tâm,

NÕ may ÇÙt chåc, c†c nó Çâm vào lÜ©n.
- C†c Çâm cÙ Ç‹ nó Çâm,
Thêm ngÜ©i, thêm l¿c, g‡ vàng tâm chåy ào ào.

100



                                                     (Hò kéo g‡)

2/  ThuyŠn vŠ ÇÆu b‰n Tây Læng,
Tuy là ÇÆu Çó chÙ chåc gi¢ng có nÖi.

3/ Nàng :
Trách tr©i ch£ng trách ai Çâu,
ñài (1) kia ng¡n chåc, gi‰ng sâu lª chØng.

  Chàng :
Gi‰ng sâu ta lÃp gi‰ng Çi,
ñài kia ng¡n chåc, ta thì nÓi thêm.

                              (Hò giã gåo)

(1) Çài : gàu múc nÜ§c ª gi‰ng.

chåc chuÓi : dây bŒn b¢ng bË chuÓi phÖi khô.

ThÜÖng thay con gái Phong Lai (1),
ñÀu thì chåc chuÓi, hai vai gánh rŠu (2).

(1) Phong Lai thu¶c huyŒn Phong DiŠn.
(2) rŠu : cûi vøn.

chái : gian phong nhÕ, buÒng nhÕ.

Làm chái nhà phäi có Çôi ba cánh cºa,
Anh có v® rÒi, v® n»a càng hay !

chán chi : thi‰u gì.

1/  Chán chi rau mà æn rau bát bát,
Chán chi båc mà æn båc ñông DÜÖng,
Chán chi ngÜ©i thÜÖng mà thÜÖng Bäo VŒ,
Chán chi ngÜ©i tº t‰ mà tº t‰ v§i th¢ng Tây.

2/  Thi‰p trông chàng nhÜ nhang trông lºa,
Chàng trông thi‰p nhÜ Çåi hån trông mÜa.
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Chán chi nÖi phøng rÜ§c loan ÇÜa,
Chi cho b¢ng tình cÛ, nghïa xÜa m¥n nÒng.

chàng, Çøc : hai thÙ ÇÒ nghŠ cûa th® m¶c.

Chàng vŠ thì Çøc cÛng vŠ,
ñùi cui (1) ª låi làm nghŠ chi Çây.

(1) Çùi cui : thanh g‡ tròn, ng¡n, ÇÀu phình ra, th® m¶c dùng Ç‹ gõ vào
ÇÀu cái chàng, cái Çøc.

chàng ràng : læng xæng, rÓi rít.

1/  Chàng :
BÀn thÀn không bi‰t thÜÖng ai,
ThÜÖng Çào liÍu giÆn, thÜÖng mai trúc h©n.

   Nàng :
Chàng ràng chi l¡m bÜ§m Öi,
ñÆu mô (1) thì ÇÆu m¶t nÖi cho thành.

                                  (Hò giã gåo)

(1) mô : Çâu.

2/  Chàng ràng nhÜ ‰ch hai hang,
NhÜ chim hai t°, nhÜ nàng hai nÖi.

chång vång : vào lúc m¥t tr©i l¥ng, bÀu tr©i nhá nhem tÓi.

Em nói v§i anh  ÇÀu hôm t§i sáng,
TØ chång vång Ç‰n sáng ngày mai.
Nay chØ anh Çã nghe ai,
BÕ em gi» chÓn non Çoài thäm chÜa ?

chao Öi : ti‰ng thÓt ra Ç‹ than thª.

Chao Öi, cÖn gió mùa Çông cÛ,
Còn th°i mÜa lên mÃy cºa thành.
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VÜ©n nhà ông ngoåi thÖm hoa bÜªi,
Khi tóc em vØa m§i ch§m xanh.

                               (NguyÍn Bá Tråc)

chåy khÓng vô : chåy liŠu vào, không cÀn bi‰t hÆu quä.

T¿ dÜng (1) chåy khÓng vô làm v®,
Bi‰t phø mÅu bên nhà có thuÆn hay không ?

(1) t¿ dÜng : t¿ nhiên, không rõ vì sao.

ch¡c chi : không ch¡c ch¡n gì Çâu.

1/  Cá còn xao xác bi‹n Çông,
Ch¡c chi ai v®, ai chÒng chi ai ?

2/ Nàng :
NÖi mô sang cä anh tìm,
Em Çây nhÜ ván n°i chìm ch¡c chi.

Chàng :
Ch¡c chi Çó v® Çây chÒng,
Anh giang tay ra Çón gió gi»a sông giang hà.

Nàng :
Sông giang hà con vÎt l¶i không Ü§t lông,
Rùa kêu, Çá n°i, thi‰p không bÕ chàng !

                                              (Hò giã gåo)

3/  Em thÜÖng anh thÀy mË có bi‰t không,
Hay là bán trâu vë bóng ngoài ÇÒng ch¡c chi ?

ch¡c tui : chÌ m¶t mình tôi.

Ngó vô trong cÓi gåo này,
Cä trai l¿c lÜ«ng, cä gái thuyŠn quyên.
Ch¡c tui nho nhÕ vô duyên,
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Không ai vô cÀm chày giã gåo Ç‹ k‰t nguyŠn
                                                          træm næm?

                                                      (Hò giã gåo)

ch¢m : khâu, vá.
QuÀn ch¢m, áo vá là tiên,
QuÀn trÖn, áo mÕng là tiŠn Çi vay.

(Hò ru con)

ch¢m : bŒn; k‰t lá kè khô làm áo tÖi mÜa, làm nón.
Træm næm, træm n£m, træm n¢m,
Nón ai mua anh Ç¶i, tÖi ai ch¢m anh mang !

ch¥m : lau nhË nhË cho khô.
1/  ChiŠu chiŠu gió th°i hiu hiu,

NÜ§c m¡t em sa chàng ch¥m, bÓn múi dây lÜng
                                                    ÇiŠu không khô.

2/  Tai em nghe anh Çau ÇÀu chÜa khá (1),
Em bæng ÇÒng ng¡t ng†n lá n† vŠ anh xông.
Ÿ làm ri (2) Çây cho tr†n Çåo nghïa v® chÒng,
ñ° mÒ hôi em ch¥m, ng†n gió lÒng em che.

(1) chÜa khá : chÜa b§t Çau.
(2) làm ri : nhÜ th‰ này. 

ch¥m : gí lºa sát vào m¶t vÆt cho lºa b¡t cháy.
Em trao cho anh m¶t mi‰ng trÀu, miŒng nhai môi ÇÕ,
Anh trao cho em m¶t mi‰ng thuÓc, lºa ch¥m khói bay.
Nay chØ (1) tay Çã trao tay,
Theo nhau cho tr†n, dÅu có æn mày cÛng cam.

(1) nay chØ : bây gi©.

ch£ng Ç¥ng : không ÇÜ®c.
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1/  ñ©i ta ch£ng Ç¥ng sum vÀy,
CÛng nhÜ chim nhån låc bÀy kêu sÜÖng.

2/  Mình g¥p nhau Çây ÇÙng bóng gi»a trÜa,
RÜng rÜng nÜ§c m¡t, tay ÇÜa mi‰ng trÀu.
GÓi luông (1) ch£ng Ç¥ng giao ÇÀu,
Trai thÜÖng bát ngát, gái sÀu bÖ ngÖ (2).

(1) gÓi luông : gÓi dài.
(2) bÖ ngÖ : ngÖ ngác, b« ng«.

3/ Nàng :
NÜ§c dÜ§i sông nhiŠu dòng cá l¶i,
Thi‰p v§i chàng bao n‡i éo le.
MÃy lâu ni (1) cách trª bån bè,
Khæn lau nÜ§c m¡t, tay Çè lá gan !

  Chàng :
Thi‰p v§i chàng vô can vô cÙ,
Ai bu¶c s®i tình thÜÖng nh§ khôn khuây;
Ôm Ç©n (2) ch£ng Ç¥ng vung dây,
Em ÇØng nh¡c låi, då Çây thêm buÒn.

(1) lâu ni : lâu nay.         
(2) Ç©n : Çàn. 

ch£ng l† : không nhÃt thi‰t là, không cÙ là.

ThÜÖng nhau ch£ng l† chi‰u giÜ©ng,
DÅu r¢ng tàu lá che sÜÖng cÛng tình.

ch£ng mai th©i mÓt : s§m hay mu¶n.

Ch£ng mai th©i mÓt Çây xa ngái (1),
Mang gánh tÜÖng tÜ së n¥ng nŠ.

(1) xa ngái : xa xôi.

ch£ng mÓt th©i mai : s§m hay mu¶n.
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ñôi ta ch£ng mÓt th©i mai,
Ch£ng trong tháng chåp cÛng ngoài tháng giêng.

ch£ng nài : không lo, không s®, không quän khó khæn.

ñói no ch£ng quän, gian truân ch£ng nài.

ch£ng nŒ : không lo, không s®, không quän khó khæn.

1)  Áo dài ch£ng nŒ quÀn sÜa (1),
Bäy mÜÖi có cûa, cÛng vØa mÜ©i læm.

(1) sÜa : thÜa.

2)  Sông dài nÜ§c chäy sóng reo,
ThÜÖng em ch£ng nŒ mái chèo ngÜ®c xuôi.

ch£ng thè : ch£ng thà, thà r¢ng.

1/  Ch£ng thè æn muÓi có nhau,
Còn hÖn æn cá càu nhàu Õm tai (1).

(1) Õm tai : làm di‰t tai.

2/  Ch£ng thè æn muÓi có nhau,
Còn hÖn æn cá thÃy nhau nÕ (1) chào.

(1) nÕ : không, ch£ng.

3/  Ch£ng thè không bi‰t cho xong,
Bi‰t bao nhiêu thì låi c¿c lòng bÃy nhiêu.

ch£ng thÜÖng th©i ch§ : không thÜÖng thì thôi.

ThÜÖng th©i thÜÖng, ch£ng thÜÖng th©i ch§,
ñØng có l« dª nhÜ hËn n® thêm buÒn.
Bên chùa Çã d¶ng ti‰ng chuông,
Gà thÜ®ng thôn Çã gáy, chim nguÒn Çã kêu.

chÀm : cái chèo nhÕ, nhË, dài chØng ba, bÓn tÃc.

Thä tay chÀm mà cÀm tay chèo,
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LÃy chÒng ch§ tính giàu nghèo mÀn chi.

chân th£ng c£ng dùi : ngÆp ngØng, không muÓn bÜ§c.

Ra Çi chân th£ng c£ng (1) dùi,
Bâng khuâng nh§ mË, ngÆm ngùi thÜÖng cha.

(1) c£ng : chân.

chÃp chóa : ch§p sáng làm lóa m¡t.

An phÆn thân vô døc, tri cÖ tâm t¿ nhàn.
ñám phù vân chÃp chóa bóng giàu sang,
Ch§ (1) trông mong cho khÕe bøng,
CÙ chàng ràng (2) mãi mÃt công.

                        (Thäo Am NguyÍn Khoa Vy)

(1) ch§ : không nên.
(2) chàng ràng : vÜ§ng víu; loanh quanh không thoát ra ÇÜ®c.

chÃp nê : cÓ chÃp và câu nŒ.

Rút dây s® Ç¶ng Ç‰n rØng,
Mía sâu có ÇÓt, xin ÇØng chÃp nê.

chÆp ch¶ : lÖ là, không quan tâm.

Anh thÜÖng em có ÇÜ®c chi mô,
Ngó em chÆp ch¶ cÖ hÒ ngÜ©i dÜng (1).

(1) ngÜ©i dÜng : ngÜ©i không có quan hŒ h† hàng.

chË : chi‰c chi‰u nhÕ. 
MÃt chi‰u còn chË, 
SÄy mË bú dì.

chËn : nhánh.

1/  ñÙng bên ni ÇÒng, ngó bên tê ÇÒng, mênh mông bát ngát,
ñÙng bên tê ÇÒng, ngó bên ni ÇÒng, cÛng bát ngát 
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                                                               mênh mông.
Em nhÜ chËn lúa Çòng Çòng (1),
PhÃt phÖ dÜ§i ng†n n¡ng hÒng bu°i mai.

(1) chËn lúa Çòng Çòng : nhánh lúa non.

2/  Gió nam th°i cån ÇÒng tiŠn,
TÓt bông Çen chËn t¿ nhiên mÃt mùa.

chèo leo : cô ÇÖn.

1/  Giã gåo rÒi, cÓi cÃt chày treo,
Anh vŠ, em ª chèo leo m¶t mình.

2/  Mãn mùa xóc (1) gác, v¢ng (2) treo,
Bån vŠ xÙ SÎa (3) tui chèo leo m¶t mình.

(1) xóc : Çòn  gánh có hai ÇÀu nh†n g†i là Çòn xóc. 
(2) v¢ng : lÜ«i liŠm Ç‹ c¡t lúa.
(3) SÎa thu¶c huyŒn Phong ñiŠn.

chép lØ : chép và lØ là hai døng cø Ç‹ b¡t cá.

Thäm thÜÖng nh»ng kÈ chép lØ,
Ð§c mong ki‰m gåo nay chØ  queo râu.
TØ ngao ruôi (1) Ç‰n lái câu,
Ngày Çêm l¥n l¶i tÓn dÀu hao công.

                                   (Vè NÜ§c m¥n. Câu 7 Ç‰n 10)

(1) ruôi : con tép.

chËt : hang hóc, góc, xó.

Con cá rô vàng, vi väy cÛng vàng,
H¡n núp trong cái chËt, ÇÓ chàng câu æn.

ch‰ch Çôi : lÈ Çôi.

Nàng :
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Anh t§i Çây b« ng«, bàng ngàng,
Ai thÜÖng không bi‰t, ai phø phàng cÛng nÕ hay.

Chàng :
Anh t§i Çây vÓn thiŒt m¶t mình,
Có ai ch‰ch Çôi lÈ bån, anh k‰t nghïa
                                           chung tình ngàn næm.
                                                  
                                               (Hò giã gåo)

chênh chênh : lŒch sang m¶t phía.

Tr©i cao, ÇÃt thÃp khó Ço,
Chênh chênh bóng nguyŒt, khó dò š anh.

ch‰t tiŒt : ch‰t không còn sót låi ai, ch‰t h‰t tr†i.

Ông tÖ ch‰t tiŒt, bà nguyŒt ch‰t trùng tang,
Không ai xe dây nÓi d® (1), Ç‹ l« làng Çôi ta.

(1) d® : dây.

ch‰t trÈ khÕe ma :  ngÜ©i ch‰t trÈ thì  linh hÒn ÇÜ®c thanh
thän.

VÅn bi‰t sÓng già mŒt xác,
Træm ngÜ©i cÛng muÓn sÓng dai.
Tuy r¢ng ch‰t trÈ khÕe ma,
MÃy kÈ mà Üng ch‰t y‹u.

     (Sanh Çi‰u Ðng Bình Thúc Giå, 1951. NguyÍn Khoa Vy)

chŒt : ngÜ©i Trung Hoa.

1/ Bên Tàu æn ª ngÜ®c xuôi,
Xui nên chú chŒt m†c Çuôi trên ÇÀu (*).

(*) Ngày xÜa ngÜ©i Çàn ông Trung Hoa sang ViŒt Nam Ç‹ Çuôi sam
phía sau ÇÀu, phía trÜ§c cåo tr†c.
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2/ Si-noa (1) l¶n giÓng bên Tàu,
ñÈ ra chú chŒt hôi mùi cÙt heo.

                                (ñÒng dao)

(1) si-noa : dân Trung Hoa. ViŒt hóa ch» chinois, ti‰ng Pháp.

chi : gì.

1/  ChÒng giÆn thì v® làm lành,
MiŒng cÜ©i chúm chím : ThÜa anh giÆn gì ?
ThÜa anh, anh giÆn em chi ?
MuÓn lÃy v® bé em thì lÃy cho !  

2/ Nàng :
Nghe anh y lš (1) Çã tài,
Con rÒng Çau chín khúc, anh dùng bài thuÓc chi?

   Chàng :
Em vŠ lÃy vÕ lÜÖn, xÜÖng Óc, rÍ c¶t nhà, gan Tr©i,  
                                m« mu‡i, nÜ§c ti‹u gà s¡c lên !

                                                    (Hò giã gåo)

(1) y lš : làm thuÓc b¡c, thuÓc nam.

3/ Chàng :
÷i ngÜ©i phø khó tham sang,
ñã xây nên núi ng†c v§i tòa vàng chi chÜa ?

Nàng :
Anh ngÒi xuÓng Çây cho em tÕ bày sau trÜ§c,
K‹ tØ ngày hai ÇÙa mình nguyŒn Ü§c phu thê,
Tóc mai hai mái d¿a kŠ,
Bªi vì anh tham nÖi thau ÇÒng v§i s¡t këm bÕ l©i
                                                          thŠ cùng em.
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                                                    (Hò giã gåo)

4/ Nàng :
Ra vŠ cªi áo låi Çây, 
ñ‹ Çêm khuya em Ç¡p, kÈo ng†n gió tây lånh lùng !

Chàng :
Giang sÖn cái áo trong mình,
Cªi ra em Ç¡p còn tình nghïa chi ?

                                         (Hò giã gåo)

5/  Sen xa hÒ, sen khô, hÒ cån,
Bá xa tùng, bá ngä, tùng nghiêng.
Trai anh hùng xa gái thuyŠn quyên,
HÕi thæm trong då có phiŠn chi không ?

6/ Nàng :
Ti‰ng ÇÒn anh hay ch», em hÕi thº vài l©i:
DÜ§i dÜÖng gian có h†, trên ông tr©i h† chi ?

   Chàng :
Em nghiêng tai xuÓng ÇÃt, kêu cho ÇÃt Öi,
RÒi t§i Çây anh nói h† ông tr©i cho em nghe. 

                                                      (Hò giã gåo)

chi : vì.

Chàng : 
N‡i sÀu bi‰t giäi mÃy næm,
Dâu kia h‰t lá bªi t¢m, t¢m Öi.

Nàng :
Dâu kia h‰t lá không bªi chi t¢m,
Bªi ngÜ©i Çi hái có dao gæm trong mình.
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                                           (Hò giã gåo)

chi Çó : gì Çó.

1/  M¶t mình ba liŒu, bäy lo,
Bé thÖ chi Çó mà d¥n (1) cho h‰t l©i.

(1) d¥n : nói cho bi‰t Ç‹ nh§ mà làm theo.

2/  Vì tình nên phäi g¡ng công,
Say sÜa chi Çó, m¥n nÒng chi Çây.

3/  Xa xuôi (1) chi Çó mà lÀm,
Phäi duyên duyên bén, phäi trÀm trÀm thÖm.

(1) xa xuôi : xa xôi.

chi lå ri : sao mà lå nhÜ th‰ này.

Chi lå ri, chiŠu ni tui muÓn khóc,
Nhìn chi tui, ÇÒ cÕ m†n hoa hèn.
Ngó chi tui, ÇÒ Çóm Çóm trong Çêm,
Cho thêm tûi bên ni b© cô tÎch .

                 (NguyÍn ThÎ Hoàng. Câu 1 Ç‰n 4)

chi lå rÙa tŠ : sao mà lå th‰.

Hoa bìm bìm tím hoang b© dÆu,
Lòng anh buÒn chi lå rÙa tŠ.

                    (Qua mÃy ngõ hoa. MÜ©ng Mán. Câu 45, 46)

chi mà : gì mà.

1/  SÀu tÜÖng tÜ nên hÜ nhan s¡c,
Không phäi bŒnh gì mà thuÓc b¡c, thuÓc nam.
Có thuÓc chi mà giäi ÇÜ®c n‡i oan cùng chàng ?

2/  Sung sÜ§ng chi mà h§n hª vui cÜ©i,
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Vai mang áo rách t§i ÇÃt ngÜ©i làm thuê.

chi mô : gì Çâu. 

1/  BuÒn tình Öi h«i buÒn tình,
Không ai Çi Hu‰ cho mình gºi thÖ (1).
Gºi thÖ ch¡c ch¡n chi mô,
Hai ta tÓt Ç®i bŠn ch© thì hÖn.

(1) thÖ : thÜ.

2/  Gió nam rÒi låi gió nÒm,
Gió chi mô Ç¶c ÇÎa khi‰n bên n§ mª mÒm không ra.

3/  Thi‰p nhÜ ch¡t ch¡t ngoài ÇÒng,
Kh° thì cam kh°, dám Çèo bÒng chi mô.

4/  ThÙc khuya dÆy s§m cho quen,
Làm dâu bà HuyŒn, không hèn chi mô !

chi rÙa : gì vÆy.

1/  ña tình chi rÙa h«i træng,
Nºa treo núi n†, nºa gi¢ng sông kia.

2/  M¡m ni æn ngÆm mà nghe,
NgÄn ngÖ chi rÙa ngó quê l¡m chàng.

3/ Nàng :
Tà tà bóng ngä vŠ tây,
ˆn chi rÙa bån, cho Çây æn cùng ?

Chàng :
ThuyŠn quyên Çã bi‰t anh hùng,
ˆn khoai cho Ç« Çói, có æn cùng thì æn !
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chìa vôi (chim chìa vôi) : chim chà vôi. M¶t loåi chim có
Çuôi dài, lông có hai màu tr¢ng và Çen, phân cûa nó màu tr¡ng
nhÜ vôi.

1)   Cây bát bát leo quanh hòn núi chén,
Chim chìa vôi ÇÆu mé ng†n løc bình.
Em muÓn vô làm dâu thäo cho phø mÅu mình,
TrÜ§c coi gia cang bŠ th‰ (1), sau nÃu Çôi 
                                                bình nÜ§c khuya.

(1) bŠ th‰ : cao sang, tÓt ÇËp.

2)  Gió ÇÜa ng†n cÕ phÃt phÖ,
Ng†n c© phÖ phÃt,
NÒi ÇÒng sôi, nÒi ÇÃt cÛng sôi.
ñÛa b‰p có Çôi,
Chìa vôi có bån,
Mà sao anh Çành Çoån bÕ em ?

chích mác : ch‰ch m‰ch, nghiêng lŒch, không còn v»ng vàng.

Chàng Çi cho thi‰p theo cùng,
Chi‰c khæn chích mác, lånh lùng chàng Öi. 

chít chiu : tan tác, vÃt vÜªng, xÖ xác.

MË gà con vÎt chít chiu,
MÃy Ç©i dì ghÈ nâng niu con chÒng.

chiu chít : ti‰ng gà con kêu.

Gà låc mË gà kêu chiu chít,
Nhån låc Çàn nhån thao thÙc kêu sÜÖng.

choái : thanh tre khô ghép thành giàn cho các loåi cây leo.

Có choái thì cây m§i leo,
Có c¶t có kèo m§i có Çòn tay.
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chóc ngóc : ÇÖn Ç¶c, lÈ loi.

Sông MÏ Chánh bûa bao ngang d†c,
ñèo Häi Vân chóc ngóc cheo leo.

ch†c thèm : khêu g®i s¿ thèm muÓn.

ñØng làm nhÜ rÜ®u ch†c thèm.
NhÜ ong tÜªng nhøy, bÜ§m quen qua vŠ.

chÕe : v¡ng vÈ.

TrÜ©ng ca, quán rÜ®u Çông næng nhªi (1),
NÈo l®i ÇÜ©ng danh chÕe ít Çi. 

(1) nhªi : chÖi.

chói chang : ánh sáng làm lóa m¡t. 

ThÃy nhau nhÜ thÃy m¥t tr©i,
Chói chang khó ngó, trao l©i khó trao.

chon : dòn.

ñÜa em cho t§i làng HÒ,
Em mua trái mít, em bÒ (1) trái thÖm (2).
Trái thÖm Çøng trái thÖm non,
B° (3) ra làm m¡m æn chon nhÜ dØa.

(1) bÒ : bù vào, thêm vào.
(2) trái thÖm : trái dÙa
(3) b° : chÈn ra thành nhiŠu phÀn.

chon von : ª tÜ th‰ chÖi vÖi, ngÃt ngÜªng trên cao.

Ba mÜÖi sáu Ç¶ng tiên phÜ§c ÇÎa,
Cänh bÒng lai gác tía lÀu son.
MÃy lÀn ÇÌnh giáp chon von,
ñèn khuya  mây s§m nÌ non chÖi b©i.
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(Væn chÀu ñÙc Thiên Y Thánh MÅu.  Câu: 17 Ç‰n 20.  Khuy‰t danh.
ChÀu væn Hu‰)

ch‡ mô : nÖi nào. 

1/  Cây khô tÜ§i  nÜ§c cÛng khô,
PhÆn nghèo Çi t§i ch‡ mô cÛng nghèo.

2/  Ch‡ mô vui không b¢ng ch‡ ThÜ®ng TÙ,
Ch‡ mô tình t¿ b¢ng núi Ng¿ sông HÜÖng.
Cänh tình ai thÃy không thÜÖng,
Ti‰c công em ch© Ç®i, can trÜ©ng bÃy lâu.

3/ ñÙng bên ni Si-nhô (1) ngó qua bên tê Dây thép (2).
Ch‡ mô ÇËp b¢ng ch‡ Mô-ranh (3).
Thi‰p v§i chàng nhÜ gÕi v§i chanh,
Hai ÇÙa mình g¥p nhau là ông Tr©i xanh Çã ÇŠ.

(1) Si-nhô : trÜ©ng ti‹u h†c Chaigneau (th©i Pháp thu¶c).
(2) Dây thép : BÜu ñiŒn Hu‰.
(3) Mô-ranh : khách sån Morin cûa ngÜ©i Pháp.

4/ Chàng :
HÕi em Çã có ch‡ mô chÜa,
Hay là nhÜ ng†n Çèn treo trÜ§c gió cÙ Çong ÇÜa 
                                                                 rÙa hoài?

Nàng :
Bªi vì anh sÖ š bu°i ÇÀu,
CÖ chi (1) anh bÕ mi‰ng trÀu là xong.

                                       (Hò giã gåo)

(1) cÖ chi :  giá mà.

ch‡ ni : nÖi này.

ñÙng xa xa cách ba con sáo,
Nghe gi†ng anh hò, ôm áo ra Çi.
Sâm hÒ ngô Çåo nhÃt dï quán chi,
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Ai xui em t§i ch‡ ni g¥p chàng ?

ch¶ : thÃy.

1/  ñÆp sông BÒ có khúc sâu khúc cån,
Chàng có thÜÖng thi‰p, cho thi‰p ch¶ hình
                 ch¶ dång Ç‹ b§t nh§ thôi thÜÖng.
K‹ tØ ngày Çào l¿u cách trª hai phÜÖng,
Trông cho thÃy m¥t kÈo hai ÇÙa hai ÇÜ©ng thäm chÜa.

2/ Chàng :
CÖ chi (1) có mi‰u gi»a ÇÒng,
ñ‹ anh vô thŠ th£ng då (2), kÈo lòng em nghi.

   Nàng :
Có thiŒt nhÜ l©i anh nói không ?
Hay là loan Çang æn v§i phøng, ch¶ rÒng låi muÓn bay.

                                           (Hò giã gåo)

(1) cÖ chi : giá mà.
(2) th£ng då : th£ng th¡ng tÕ rõ lòng mình.

3/  Tay cÀm m¶t n¡m hÜÖng (1), khi t¡t khi ÇÕ,
Tay cÀm n¡m cÕ, cây héo cây khô.
Tay ôm nÃm (2), tay låi thoa mÒ,
Anh nhÜ thº (3) nhÜ thÎ, bi‰t Ç©i mô (4) ch¶ chÒng.

(1) hÜÖng : nhang.
(2) nÃm : m¥t trên cûa cái mÒ. 
(3) nhÜ thº : dÜ©ng Ãy, th‰ Ãy.
(4) Ç©i mô : khi nào.

chÒm lên cao : vÜÖn mình lên cao.

Bìm bÎp Çòi sánh chôm chôm,
GiÈ rách, hûi lª Çòi chÒm lên cao.

chÒn : chÒng chÃt cái này trên cái kia.
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NÜ§c chäy ào ào không hao b¢ng l‡ mÓi,
ñÃt ÇÀu miŒng mÓi, chÒn lâu n°i lên gò.
Bi‰t æn mà ch£ng bi‰t lo,
Non cao cÛng phäi lª, cûa kho cÛng không còn.

                                  (Thäo Am NguyÍn Khoa Vy)

chÒng chŠnh : chòng chành, nghiêng qua nghiêng låi.

ChÒng chŠnh nhÜ nón không quai,
NhÜ thuyŠn không lái, nhÜ ai không chÒng.

chÒng Ç‹ : chÒng bÕ.

Chàng :
Sáng træng sáng cä vÜ©n Çào,
Ba cô ÇÙng Çó, cô nào chÒng chÜa ?

Nàng :
Có chÒng næm ngoái næm xÜa,
Næm nay chÒng Ç‹, cÛng nhÜ chÜa có chÒng !
                                                (Hò giã gåo)

ch°ng mông : cúi lom khom, ÇÜa mông lên cao.

Chàng :
Cô kia con gái nhà nông,
Cä ngày sao cÙ ch°ng mông lên tr©i ?

Nàng :
Anh Öi, th©i vø chín thì,
Mông em sao không ch°ng, lÃy gì anh æn !

ch¶t nÜa : cû nÜa. Cû nÜa giÓng cû môn nhÜng æn ngÙa c°.

M¡m chuÒn (1), dÜa cäi, ch¶t nÜa,
HÈo r¢ng (2) Tiên N¶n, n¡ng mÜa qua ngày.
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(1) m¡m chuÒn : cá chuÒn Ü§p muÓi, Ç‹ m¶t th©i gian khá lâu cho Ç‰n
khi cá lên men thành m¡m chuÒn.
(2) hÈo r¢ng : gåo hÈo r¢ng. Gåo hÈo r¢ng màu ÇÕ, còn g†i là gåo chiên
hay gåo chiên Çåo; hÖi ng†t, hÖi cÙng, thÖm, ngon.

ch§ : chÙ. 

1/ Nàng :
ñÙng xa, em hÕi v§i ngÜ©i gÀn,
V® con anh cách trª Çôi ba lÀn phäi không ?

Chàng :
Trúc thÜa v§i mai, trúc Çã l« lÙa,
Trúc hÕi mai r¢ng Çã d¿a mô (1) chÜa ?

Nàng :
Trúc hÕi thì mai xin thÜa,
Cá còn Än v¿c, ch§ chÜa vào l© (2).

                                     (Hò giã gåo)

(1) mô : nÖi nào.
(2) l© : døng cø b¢ng tre dùng Ç‹ nhº cá tôm chun vào.

2/  Nghèo mà làm ru¶ng thì em theo,
Ch§ giàu mà chòi vÎt, vàng treo cÛng m¥c vàng.

ch§ :  không nên, không ÇÜ®c, ÇØng. 

1/  Con quå h¡n ÇÙng bên sông,
H¡n kêu Öi mË, ch§ lÃy chÒng bÕ con.

2/  ñÜ®c mùa ch§ phø ngô khoai,
ñ‰n næm Thân, DÆu (1) lÃy ai bån cùng.

(1) Thân, DÆu : Thân và Dâu là hai næm Çói kém vì mÃt mùa.

3/  Hai ta Çã vÅy thì vùng,
ñã vÜÖng thì vÃn ch§ nghï cùng làm chi. 
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4/  H† giàu thì h† æn ngày ba b»a,
Mình nghèo thì mình ÇÕ lºa ba lÀn.
Khuyên anh ch§ täo cùng tÀn,
Ngon æn, ngon ngû, n® nÀn có em.

5/  Mua thÎt nh§ mua thÎt mông,
LÃy chÒng ch§ lÃy dª ông dª th¢ng.

6/ Ong kia khoan Çã ch§ bay,
Cho em hÕi thº nhøy này ng†t chÜa ?!!

7/ ThØa tiŠn thì Çem Çi cho,
Ch§ nghe thÀy bói thêm lo thêm phiŠn.

ch§ chÖi bån cùng : không nên làm bån.

Gà rØng chim cú ÇØng nuôi,
Râu rìa, lông ng¿c ch§ chÖi bån cùng.

ch§ ræng : tåi làm sao.

Chàng :
Tai nghe súng n° Nam ñài (1),
Dây lÜng quÀn em c¶t, ch§ ræng mà 
læng nhæng, líu nhíu, anh mª hoài không ra ?

Nàng :
Tai nghe súng n° Nam ñài,
S®i dây ng¡n anh không rút, ch§ (2) anh rút s®i 
                                             dây dài mÀn chi (3)!

                                         (Hò giã gåo)

(1) Súng n° ª Nam ñài báo hiŒu gi© mª cºa thành m‡i bu°i sáng. Vào
nh»ng næm tØ 1930 Ç‰n 1945, súng n° Çúng ng† (12 gi© trÜa).
(2) ch§ : tåi sao.
(3) mÀn chi : làm gì.
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chÖi leo : v§i cao, vói cao, mÖ Ü§c nh»ng chuyŒn cao sang.

T¿ xét mình không dám chÖi leo,
Hoa sen tÜªng t§i hoa bèo cÛng Ç¶i Ön.

chÖi ngang : chÖi bØa, không s® mang ti‰ng xÃu. 

Có chÒng càng dÍ chÖi ngang,
L« ra con thi‰p, con chàng, con ai ? !

ch©ng lèo : giÜ©ng b¢ng tre.

M¶t v® thì n¢m ch©ng lèo,
Hai v® thì n¢m chuÒng heo m¶t mình.

chúi : lao ÇÀu vŠ phía trÜ§c.

Chim buÒn thì chim bay lên núi,
Cá buÒn thì cá chúi xuÓng sông,
Anh buÒn uÓng chén rÜ®u nÒng,
Em buÒn æn mi‰ng trÀu không giäi buÒn.

chûi rèn : ch°i rành. 
M¶t loåi cây cành cÙng, thÃp, lá nhÕ. Loåi cây này m†c rÃt

nhiŠu ª các ÇÒi núi thu¶c các tÌnh ñÒng H§i, Quäng TrÎ và ThØa
Thiên. Nhánh cây tuy nhÕ nhÜng rÃt cÙng; c¡t nhánh, phÖi khô,
bó låi thành ch°i rành; thÜ©ng dùng Ç‹ quét sân ÇÃt, nŠn ÇÃt.

Thân tui mô dám nhìn lên,
Chûi rèn ai quét nhà trên ræng chØ (1).

(1) ræng chØ : bao gi©.

chøm : làm cho gÀn låi v§i nhau. 

M¶t cây làm ch£ng nên non,
Ba cây chøm låi, thành hòn núi cao.

chùm hum : cong lÜng cúi ÇÀu xuÓng.
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Nhà em cái tråi cái chum,
Anh mà thÜÖng Ç‰n, chùm hum mà lòn (1).

(1) lòn : chui qua, luÒn qua.

chùm k‰t  : trái cûa cây chùm k‰t màu Çen, k‰t thành tØng
chùm; dân chúng Hu‰ nÃu nÜ§c trái chùm k‰t rÒi hòa v§i nÜ§c
trái chanh Ç‹ g¶i ÇÀu. 

MË Öi, ông Chánh Çòi hÀu,
Mua chanh, chùm k‰t g¶i ÇÀu cho thÖm.

chùng bùng : n¥ng trÎu.

GiÆn chi hai má chùng bùng,
Khi hôm Çây rû n¢m chung không n¢m !

chuôm : m¶t bó cành cây nhiŠu lá ngâm xuÓng ao, Çìa hay
sông Ç‹ nhº cá. XÃu chuôm có nghïa là chuôm có ít cành, ít lá.

   Nàng :
Thôi anh, vŠ ngû cä khuya,
XÃu chuôm cá nÕ vào Çìa (1) thì thôi !

Chàng :
XÃu chuôm anh bÕ thêm chuôm,
Ban ngày anh tát, ban Çêm anh mò (2)!

 (1) Çìa : ch‡ ÇÃt trÛng ª ngoài ÇÒng. 
(2) mò : dùng tay tìm m¶t vÆt ª ch‡ m¡t không trông thÃy ÇÜ®c (Mò Óc,
mò cua, mò råm).

chuông mèn : chuông tÓt.

ThiŒt vàng thº lºa thº than,
Chuông mèn thº ti‰ng, ngÜ©i ngoan thº l©i.

chu¶t réo : chu¶t kêu; chu¶t rúc (ñiŠm tÓt).
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NhÃt là Çom Çóm (1) vô nhà,
ThÙ nhì chu¶t réo, 
ThÙ ba bông Çèn (2).

(1) Çom Çóm : m¶t loåi côn trùng bay trong Çêm tÓi phát ra ánh sáng
(ñiŠm tÓt).
(2) bông Çèn : tim Çèn ÇÓt cháy nª ra hình dång nhÜ bông (ñiŠm tÓt).

chút chÖi : chÖi trong m¶t th©i gian ng¡n.

Nàng :
÷i ngÜ©i tÌa ÇÆu hôm mai,
Da Çen nhÜ quå, låi Çòi nàng tiên !

Chàng :
ñen anh Çen m¥n, Çen mòi,
Tr¡ng em tr¡ng bûng sán chòi.
Thº chút chÖi, ch§ ai cÜ§i cûa n® Ç©i mÀn chi (1).

(1) mÀn chi : làm gì.

chút n»a : chÓc n»a.

Ai nh§ thÜÖng ai láng lai (1) thÜÖng nh§,
Chút n»a ra vŠ có dang dª chi không ?

                                        (Lš giao duyên)

(1) láng lai : lai láng, tràn ÇÀy kh¡p m†i nÖi.

chút xíu : rÃt nhÕ.

O tê ÇØng thÃy tui nhÕ mà khinh,
ChÙ con th¢n l¢n chút xíu cÛng ôm c¶t Çình sát sao !
O tê ÇØng thÃy tui nhÕ mà sÀu,
ChÙ con ong bé tËo nó chích bí v§i bÀu røng rÖi !

chØ : bây gi©.

1/ Nàng :
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ChØ em hÕi anh :
Ch» chi là ch» chôn xuÓng ÇÃt ?
Ch» chi là ch» cÃt lên cao ?
Ch» chi n¥ng không ai na (1) n°i ?
Ch» chi mà gió th°i không bay ?
Trai nam nhi, anh mà ÇÓi Ç¥ng (2), mi‰ng trÀu cay 
                                                                  cho chàng.

  Chàng :
Này h«i em Öi,
Ch» tº là ch» chôn xuÓng ÇÃt,
Hai ch» nhân nghïa anh cÃt lên cao,
Hai ch» nh§ thÜÖng phÜ®ng tha không n°i,
Ch» tình ch» hi‰u gió th°i không bay.
Trai nam nhi, anh Çà ÇÓi Ç¥ng mi‰ng trÀu cay Çâu nào ?

                                                      (Hò thº tài ÇÓi Çáp)

(1) na : mang Çi.  
(2) Ç¥ng : ÇÜ®c.

2/  Mình chØ s® kÈ tây tà,
Mà Çi gi‰t Çåo, Çåo mà kêu oan.
SÓng thì m¡c t¶i Ng†c Hoàng,
Ch‰t vŠ thÆp ÇiŒn m¡c nàn (1) Diêm VÜÖng.
       (Vè ThÃt Thû Kinh ñô. Câu 101 Ç‰n 104)

(1) nàn : nån, tai nån.

3/ Nàng :
Quân sÜ phø là tam cang dã,
Qua chi‰c Çò ÇÀy, Çò ngã cÙu ai ?
T§i Çây hÕi thiŒt anh tài,
ñò ÇÀy sóng lÜ®n cÙu ai h«i chàng ?

Chàng :
Khi xÜa anh Çi lính, dï quân vi thû (1),
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Anh ª nhà, dï phø vi tiên (2),
Anh Çi h†c ch» thánh hiŠn, dï sÜ vi tr†ng (3).
ChØ anh qua chi‰c Çò ÇÀy sóng cä nên anh phäi ra tay.
ñÀu phò vua, vai cõng thÀy, tay låi d¡t cha.
RÙa m§i thiŒt anh hùng trung hi‰u tài ba.
ñåo quân sÜ phø sau vŠ nhà låi hay.

                                             (Hò thº tài ÇÓi Çáp)

(1) dï quân vi thû : lÃy vua làm ÇÀu.
(2) dï phø vi tiên : lÃy cha làm trÜ§c.
(3) dï sÜ vi tr†ng : lÃy nghïa thÀy làm n¥ng.

4/   TrÜ§c mª l©i chào bà con Çông Çäo,
Sau mª l©i chào bån cÛ xÜ§ng ca.
ChØ tui muÓn vô k‰t nghïa giao hòa Ç¥ng không?

                                                    (Hò giã gåo)

5/   TØ thuª bé thÖ mãi Ç‰n chØ,
Bây gi© m§i bi‰t ch» tÜÖng tÜ,
Ngâm câu biŒt hÆn Çà xÖ xác,
Th¡t giäi ÇÒng tâm vÅn ch¡c khÜ.
Ngàn h¶c tình Çong, Çong vÅn thi‰u,
M¶t thành sÀu chÃt, chÃt còn dÜ.
Mänh træng thŠ v§i ngÜ©i tri k›,
DÅu nát tan thân há dám t» !

        (NguyÍn Thi Khanh, phi tÀn cûa vua Thành Thái)

chØ g¥p ch¡c : bây gi© g¥p nhau.

MÃy lâu ni, thi‰p quê nam, chàng quê b¡c,
H‰t gi¥c rÒi, chØ g¥p ch¡c gi»a chÓn quê ta.

                                                          (Ca dao)

ch¿ chØ : bây gi© Çây.
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Nay ch¿ chØ, em giÆm chân, kêu m¶t ti‰ng,
Anh Çåp nÜ§c bên ô cÛng phäi vŠ !

chÜa hŠ chi mô : chÜa sây sÙt, chÜa hÜ håi.

Chàng :
  T§i Çây hÕi thiŒt Çôi l©i,
  Gi‰ng Long Vân Çang còn ÇÀy Ç¥n hay Çã lÜng vÖi 
                                                                       chút nào ? 

Nàng : 
  Chàng hÕi thì thi‰p xin thÜa,
  Gi‰ng Long Vân Çang còn ÇÀy Ç¥n chÙ chÜa hŠ chi mô.

                                                                           (Hò giã gåo)

chÜa Ø : chÜa b¢ng lòng, chÜa muÓn, chÜa chÃp nhÆn.

1/  Con thÜÖng, thÀy mË khÜ§c tØ,
Chàng khoan lÃy v®, thi‰p chÜa Ø nÖi mô.

2/  ñôi ba nÖi ThÀy MË nói t§i, em chÜa Ø,
Anh có thÜÖng em thì thûng th£ng, ch§ gªi thÜ tØ làm chi.

chÜa vô Ç¢ng con r‹ : chÜa phäi là con r‹.

ThÀy mË Çánh em m¶t træm roi vô m¶t ch‡,
ñánh rÒi ngÒi dÆy, máu Ç° tràn lan.
Anh Çây chÜa vô Ç¢ng con r‹,
ChÙ vô Ç¢ng con r‹ cÛng n¢m ngang chÎu Çòn.

chÜn : chân.

1/  ChÜn dày, chÜn dép vô ra,
Kêu cô cÛng l«, kêu bà khó nghe.

2/  Ba bên k‹ l‹ (1), bÓn bŠ ngÜ©i dÜng,
Trái bÜ§c l« chÜn, ai nÜng (2) ai Ç«.
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K‹ tØ ngày, Çó Çây g¥p g«,
Bi‰t Çâu là không n® không duyên.
MÃy l©i ngÕ v§i thuyŠn quyên,
Ch§ thay lòng Ç°i då, cho thêm phiŠn bøng Çây.
                               (Thäo Am NguyÍn Khoa Vy)

(1) k‹ l‹ : nói dài dòng có š phàn nàn hay than thân trách phÆn.
(2) nÜng : nâng.

3/  Træng khuya soi bóng anh Çi,
ThÃy chÜn anh bÜ§c, ru¶t em thì qu¥n Çau.

chØng mô : chØng nào.

1/ Nàng :
Em ÇÙng trên ga L§n, ngó vŠ ga HÜÖng Thûy,
                                              lòng bao chi chi‰t,
Ngó vŠ Nong, TruÒi, thäm thi‰t bi‰t chØng mô !
K‹ tØ ngày anh Hán, em HÒ,
ñêm næm canh cÙ thÜÖng tình m¶t ch¡c (1),
                                    bi‰t phân phô (2) ai chØ !

Chàng :
Anh ngÒi cÀu TrÜ©ng TiŠn, ngó lên Phu Væn Lâu, 
                                                     då sÀu bát ngát,
Ngó vŠ ThÜÖng Båc, ru¶t nát gan don (3).
ñoái nhìn phong cänh nÜ§c non,
Bån ch© qua, qua ch© bån, chÎu ch» hao mòn mà hÜ.

(1) m¶t ch¡c : m¶t mình.
(2) phân phô : giäi bày tâm s¿.
(3) don : héo queo.

2/  Mùng loan nºa n¢m nºa Ç‹,
GÓi phøng nºa kê nºa ch©.
Hai hàng nÜ§c m¡t nhÜ mÜa,
Lau cái khæn, cái khæn không ráo,

127



Lau våt áo, våt áo không khô.
Tam tòng chi Çåo kh° bi‰t chØng mô, Öi h«i Tr©i!

có chi ÇËp Çë mô n© : có gì ÇËp Çâu.

Không ngó anh ræng (1) nhìn xuÓng ÇÃt,
ñÃt có chi ÇËp Çë mô n©.
Theo nhau tØ hôm n† hôm tê (2),
Anh hÕi mãi  ræng o không nói.

            (Qua mÃy ngõ hoa. MÜ©ng Mán. Câu 25 Ç‰n 28)

(1) ræng : tåi sao.
(2) hôm tê : hôm kia.

có Çâu mà Ç¥ng : ª Çâu mà có ÇÜ®c.

Th‰ gian ÇÜ®c v® mÃt chÒng,
Có Çâu mà Ç¥ng tiên rÒng cä hai.

có hŠ chi không : có trª ngåi gì không.

Cây bÒ ÇŠ lá cÛng bÒ ÇŠ,
Anh lÜÖng em giáo (1) có hŠ chi không ?

(1) lÜÖng là nh»ng ngÜ©i ViŒt Nam không theo Thiên Chúa giáo. Giáo
là nh»ng ngÜ©i ViŒt Nam theo Thiên Chúa giáo La Mã. Ngày xÜa, theo
luÆt cûa Çåo Thiên Chúa La Mã thì không ÇÜ®c lÃy chÒng hay lÃy v®
ngoåi Çåo. Ngày nay, có thay Ç°i luÆt, nhÜng Ça sÓ con chiên ngoan Çåo
vÅn theo luÆt lŒ xÜa cûa La Mã.

có hÒi : có lúc.

ThÜÖng cha thÜÖng mË có hÒi,
ThÜÖng em lúc ÇÙng lúc ngÒi cÛng thÜÖng.

có khi mô : có lúc nào.

Xa Hu‰ rÒi anh có nh§ nhung,
Hoàng thành c° Ç¶ n‰p rêu phong,
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DÃu xÜa chÙng tích m© nhân änh,
Anh có khi mô thÃy chånh lòng ?

                          (Bài thÖ Hu‰. Månh HÒ. Câu 9 Ç‰n 12)

có khôn : có hay không.
Nàng :

Ai lên trên trÜ©ng cho tôi gªi m¶t mo cÖm,
Hai bên thÎt nåc, gi»a tôm kho v§i ÇÜ©ng.

Chàng :
Tôm kho ÇÜ©ng xin kÌnh (1) låi mŒ ôn (2),
Anh Çây phÆn r‹ có khôn cÛng Çành. 

                                                            (Hò giã gåo)

(1) kÌnh : dâng, bi‰u.
(2) mŒ ôn (ôn mŒ): ông bà (thÜ©ng dùng Ç‹ chÌ ngÜ©i Çàn ông và  ngÜ©i
Çàn bà nhiŠu tu°i). 

có mÀn ræng Çi n»a : dÀu có chuyŒn gì xÄy ra. 
1/  Nàng :

Câu lÜÖng duyên thŠ nguyŠn giao Ü§c,
Nghïa s¡t cÀm gi» vËn trÜ§c cÛng nhÜ sau.
Anh ch§ tham sang mà bÕ bån c¿u, ch§ tham 
                                                 giàu mà bÕ em.

Chàng :
Dãy d†c tòa ngang, giàu sang có sÓ,
Kim Long, Nam Ph° nÜ§c Ç° vŠ Sình.
ñôi ÇÙa mình chút nghïa ba sinh (1),
Có mÀn ræng Çi n»a cÛng không Çành bÕ nhau.

                                                          (Hò giã gåo)

(1) ba sinh : ba ki‰p: ki‰p trÜ§c, ki‰p hiŒn tåi, ki‰p sau.

2/  Kim Long dãy d†c tòa ngang,
Em chèo m¶t chi‰c xuÒng nan vŠ Sình.
ñôi ÇÙa mình l‡i hËn ba sinh,
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Có mÀn ræng Çi n»a cÛng tr†n tình v§i nhau.

3/  Thi‰p nguyŒn v§i chàng tam sÖn tÙ häi (1),
Chàng nguyŠn v§i thi‰p ch§ thay väi Ç°i tÖ.
DÀu træm næm thi‰p Ç®i chàng ch©,
Có mÀn ræng Çi n»a cÛng ÇØng ng© chi nhau.

(1) tam sÖn tÙ häi : ba núi, bÓn bi‹n.

có mô : có Çâu. 
1/ Có mô lao kh° nhÜ ri,

Lòng dòng theo bÆu thành chi không thành.

2/ Chàng :
ThÃy nhau nghiêng nón bÜ§c Çi,
Có mô lao kh° nhÜ ri (1), h«i Tr©i !

Nàng :
G¥p nhau Çây b« ng« khó chào,
Nghiêng mình lách nón, nÜ§c m¡t trào nhÜ mÜa.

                                                   (Hò giã gåo)

(1) nhÜ ri : nhÜ th‰ này.

3/  Ve vàng Çem rót chén vàng,
Có mô låi rót chén ngang mà anh ch©.

4/  Tháng giêng thì tam túc yêu lÜ®ng,
Tháng hai sï tÜ®ng pháo xe.
CÖ chi (1) em nói anh nghe,
Có mô chØ (2), tay bÜng n¡m gåo, tay vÖ (3) n¡m 
                                           cûi nè Çã thäm chÜa ! 

(1) cÖ chi : giá mà.
(2) chØ : bây gi©.
(3) vÖ : lÃy nhanh không cÀn ch†n l¿a.

có ngãi : có nghïa.
1/  NgÜ©i dÜng (1) có ngãi thì Çãi ngÜ©i dÜng,
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Bà con không ngãi xin ÇØng bà con.
(1) ngÜ©i dÜng : ngÜ©i không quan hŒ h† hàng.

2/  ThuyŠn rÒng bÃt ngãi bÕ trôi,
ñò ngang có ngãi ta ngÒi Çò ngang.

có Ø Ç¥ng không : có b¢ng lòng ÇÜ®c không.
Anh vŠ têm næm mi‰ng trÀu cho thân cho thi‰t,
BÕ vô h¶p thi‰c, khay cÄn xa-cØ.
MÜ®n ngÜ©i æn nói tÜÖm tÜÖm,
ñ‹ em vô thÜa thÀy v§i må có Ø Ç¥ng không ?

cÕ cøt : ng†n cÕ ng¡n.
Trâu ta æn cÕ ÇÒng ta,
Tuy r¢ng cÕ cøt nhÜng mà cÕ quê.

coi : sæn sóc, trông nom.
Trò Ba Çi h†c ÇÜ©ng xa,
CÖm canh ai nÃu, mË già ai coi ?

coi : xem. 
1/  CÃm coi ca, cÃm coi hát, 
     CÃm Çánh båc, cÃm æn hàng,

CÃm ra thÃp thoáng ngoài Çàng,
CÃm chào, cÃm hÕi bån vàng khi xÜa.
     (ChÒng già ghen v® trÈ. Thäo Am NguyÍn Khoa Vy)

2/  ñêm n¢m nghï låi mà coi,
LÃy chÒng Çánh båc nhÜ voi phá nhà.

3/  CÒng c¶c (1) b¡t cá bÀu eo (2),
ChÎ chê tôi bé, cho tôi trèo chÎ coi !

(1) cÒng c¶c : m¶t loåi chim b¡t cá, lông Çen, thÜ©ng l¥ng sâu xuÓng
nÜ§c Ç‹ b¡t ca.
(2) bÀu eo : vÛng nÜ§c sâu, nhÕ, n¢m ngoài ÇÒng ru¶ng.
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còi : c¢n c‡i, không phát tri‹n bình thÜ©ng.

Nhà bà có bøi tre còi,
Có con gái út, bà Çòi bao nhiêu ?

con ai ri : con ai vÆy.

MÃy chøc næm rÒi nay vŠ quê ngoåi,
Mänh vÜ©n xÜa Çã lª xuÓng sông.
Mít °i hàng hàng, b© tre bóng mát,
MÃt h‰t rÒi còn låi b‰n Çò xÜa.

Nh§ ngày xÜa m‡i khi vŠ thæm ngoåi,
Ch® CÄm Sa bà cháu d¡t nhau Çi.
Bà ngoåi thÜ©ng mua quà cho nhiŠu thÙ,
G¥p ngÜ©i quen h† hÕi con ai ri.

Nh§ nh»ng næm vŠ quê æn T‰t,
Cùng gia Çình r¶n rÎp nh»ng ngày xuân.
H‰t T‰t rÒi trª lên thành phÓ låi,
BuÒn làm sao khi em, mË tiÍn ÇÜa chân.

Cách biŒt th©i gian ª bên n¶i,
Trª låi quê xÜa Bà Ngoåi mÃt rÒi.
Th¢ng em mình Çã Çi theo b¶ Ç¶i,
Nhà quånh hiu buÒn bã nhÙt trong Ç©i.

MÃy chøc næm sau chÎ em g¥p låi,
N‡i xót xa hai hoàn cänh khác nhau.
Th¢ng em vŠ, th¢ng anh (1) Çi cäi tåo,
Cänh Çau lòng trong thÎt xáo nÒi da.

                         (VŠ quê ngoåi. HÒng Hoa, 1980)

(1) th¢ng anh : ông anh r‹.

con m¢n ch¥ng  : con cá b¥n ch¥ng, m¶t loåi cá bi‹n nhiŠu
xÜÖng.
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Ai Öi, ÇØng phø cûa tr©i,
Có con m¢n ch¥ng cÛng æn rÒi b»a cÖm.

con træng : cách nói Ç‹ chÌ m¶t th©i gian m¶t tháng.

Thi‰p ch© chàng Çã bÓn con træng,
Chàng không lai vãng, nên thi‰p ra Çi lÃy chÒng.

còn lÜa : còn låi. 

Træm næm dÀu l‡i hËn hò,
Cây Ça bên cÛ con Çò khác ÇÜa.
Con Çò Çã thác næm xÜa,
Cây Ça b‰n cÛ còn lÜa Ç‰n chØ .

còng : con dã tràng, m¶t loåi cua nhÕ ª b© bi‹n.

Gió ÇÜa vŠ bi‹n æn còng,
VŠ sông æn cá, vŠ ÇÒng æn cua.

còng còng : con dã tràng, m¶t loåi cua nhÕ ª b© bi‹n.

1/ Cánh chuÒn chuÒn nhªn nhÖ trên m¥t nÜ§c,
Ti‰ng ve ve vang dÆy bÓn phÜÖng tr©i.
Con còng còng dåi l¡m ai Öi,
Cong lÜng xe cát, sóng dÒi låi tan.

               (Ðng Bình Thúc GÎa)

2/ Thª v§i than, nghe càng thêm bÆn,
Không than không thª, thêm giÆn thêm phiŠn.
Con còng còng xe cát làm viên,
Anh thÜÖng em l¡m có tuyŠn (1) Ç¥ng không?

                  (Ðng Bình Thúc Giå)

(1) tuyŠn : tr†n vËn.

c†ng : chân cua, chân råm.
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1/   Bao gi© båc giÃy ra tro,
Cua ÇÒng Ç°i c†ng ch» Nho (1) låi dùng.

(1) ch» Nho : ch» Hán.

2/ Nàng :
ThÀy mË sinh ra không Çòi båc, nÕ Çòi vàng,
ñòi con cua tám c†ng, hai càng cân nhau.

Chàng :
Em vŠ thÜa v§i thân phø em cho rõ ràng,
Khi hai con h†p låi thì tám c†ng, hai càng cân nhau.

c° cày tay cuÓc : c° mang dây kéo cày, tay cuÓc ÇÃt. Nghïa
bóng : lao Ç¶ng c¿c kh°.

Không làm mà nhÎn cho cam,
C° cày tay cuÓc có làm không æn.

c¶ : cû.

Næm ngoái trÒng khoai, khoai không có c¶,
Næm ni cÃy ló (1), ló l‡ mÃt mùa.

(1) ló : lúa.

c¶ : cÛ.

Træm næm trót l« (1) hËn hò,
Cây Ça b‰n c¶, con Çò khác ÇÜa.
Cây Ça b‰n c¶ còn lÜa (2),
Con Çò Çã thác næm xÜa tê rÒi !

(1) trót l« : Ç‹ xäy ra ÇiŠu gì không hay. 
(2) còn lÜa : còn låi.

côi : trên.
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1/  Cûa mình thì gác côi tran (1),
Cûa ngÜ©i ta thì tha cho mòn.

(1) tran : cái giá cÃt Ç¥t trên cao.

2/  Ngó lên côi tr©i, m¥t træng khi tròn khi méo,
Ngó vŠ ÇÒng n¶i, ng†n cÕ khi héo khi tÜÖi.
Em thÃy anh ít nói ít cÜ©i,
Ôm sÀu vô då, chín mÜ©i næm ni.

3/ Nàng :
Ti‰ng ÇÒn anh hay ch», em hÕi thº vài l©i:
DÜ§i dÜÖng gian có h†, côi ông Tr©i h† chi ?

 Chàng :
Em nghiêng tai xuÓng ÇÃt, kêu cho ÇÃt Öi,
RÒi t§i Çây anh nói h† ông tr©i cho em nghe.

                                               (Hò thº tài dÓi Çáp)

côi b¶ : trên ÇÃt.

Vè vÈ vè ve, nghe vè nói ngÜ®c,
Chim æn dÜ§i nÜ§c, cá ÇÈ trên cây,
Th¢ng thác Çi cày, th¢ng sÓng n¢m ngay cºa l‡,
ThuyŠn chèo côi b¶, ng¿a chåy dÜ§i sông,
G¥p tr¶ mÜa (1) giông, mÓi ra æn gà,
CÙ tài Çàn bà Çánh gi¥c th© vua,
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,
Cái hèn thì kêu long tong,
Cái kÈng (2) thì kêu ò e,
Ai mà ch¥t chuÓi ÇÃu ghe,
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Ch¥t sæn ch¥t súc làm ghe cho chìm,
Ai mà vác xÌa b¡n chim,
Vác ná Çâm cá Çi tìm non cao ?

(Vè nói ngÜ®c. Dân ca ThØa Thiên - Hu‰. TrÀn Thùy Mai sÜu tÀm và
biên soån; trang 238. Nxb ThuÆn Hoá; 2003)

(1) tr¶ mÜa : trÆn mÜa.
(2) kÈng : cái ki‹ng.

c¶i : gÓc.

1/  Anh æn nÖi c¶i cây cam,
Anh n¢m c¶i cây cam m§i bi‰t ÇÜ©ng cam là kh°.
Em æn nÖi c¶i cây sung, 
Em n¢m c¶i cây sung m§i bi‰t  ÇÜ©ng sung là sÜ§ng.

2/  Chàng :
Tu°i em còn bé ngây thÖ,
ñôi ba næm n»a, anh ch© ÇÜ®c không ?

   Nàng :
Anh vŠ d¿a c¶i cây dØa,
ñôi ba næm n»a cho vØa tu°i em.

cÖ chi : giá mà.

1/   BÀn d» tiŒn thÎ nhân chi sª Ó (1),
Bªi anh nghèo nên duyên sÓ lºng lÖ.
CÖ chi anh giàu sang nhÜ thiên hå, bà nguyŒt v§i
                                                 ông tÖ Çã xây vÀn.

(1) bÀn d» tiŒn thÎ nhân chi sª Ó : nghèo hèn là ÇiŠu ai cÛng ghét.

2/   CÖ chi må khó vØa thôi,
Con Çây Çâu phäi hoa trôi l« làng. 
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3/   Em có chÒng rÒi an tâm, Çành phÆn,
Ngó qua bên chàng chÜa v® lÆn ÇÆn thêm thÜÖng.
ThÜÖng th©i s® l‡i Çåo gia nÜÖng,
CÖ chi ränh tay nhÜ ngày trÜ§c mà k‰t nghïa 
                                      vÃn vÜÖng m¥n nÒng.

4/  GÓi ngä nghiên, phiŠn không có bån,
Gi†t lŒ tình lai láng thâm bâu.
CÖ chi Ô ThÜ§c b¡c cÀu,
Cho mình qua låi thæm nhau h¢ng ngày.

5/   H†a h° h†a bì, nan h†a cÓt (1),
Tri nhÖn tri diŒn, bÃt tri tâm (2).
CÛng vì ª xa không bi‰t mà lÀm,
CÖ chi bi‰t Ç¥ng, vàng cÀm cÛng không.

(1) vë c†p, vë da con c†p thì dÍ, vë xÜÖng thì khó.
(2) bi‰t ngÜ©i, bi‰t m¥t, nhÜng khó bi‰t lòng då cûa h†.

6/  Chàng :
ThÜÖng em, anh phäi Çi Çêm,
Anh té (1) xuÓng ru¶ng, ÇÃt mŠm không Çau.

   Nàng :
ñÃt mŠm nên m§i không Çau,
CÖ chi ÇÃt cÙng xa nhau lâu rÒi.

(1) té : ngã, b°.

cÖ nghèo : nghèo kh°, Çói rét.

Thi‰p than thân thi‰p cÖ nghèo,
ñã mang gánh n¥ng, låi trèo non cao.

c§ chi : tåi sao, vì lš do gì.

Chàng :
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Trai làng ª quá còn Çông,
C§ chi em bÆu lÃy chÒng Çàng xa (1) ?

Nàng :
Trai làng chê khó không dùng,
Nên chi em bÆu bån cùng Çàng xa.
                                   (Hò giã gåo)

(1) lÃy chÒng Çàng xa : lÃy chÒng ª xa quê nhà.

c§ sao : tåi sao.
Nàng :

Cºa nhà gia th‰ anh ra sao ?
T§i Çây làm th®, c§ sao không vŠ ? 

Chàng :
Cºa nhà anh phú quí Ça dinh,
Vì hiŠn thê ch‹nh mäng, anh buÒn tình ra Çi.

                                                         (Hò giã gåo)

cÖi : cái tr¡p Ç¿ng trÀu cau, thuÓc lá.
1/  MuÓn hôn em cÛng cho hôn,

CÖi trÀu chén rÜ®u rÒi thì së hôn.

2/  UÓng nÜ§c chè tàu, æn trÀu cÖi thi‰c (1).

                                                   (Tøc ng»)

(1) cÖi thi‰c : tr¡p Ç¿ng cau trÀu làm b¢ng thi‰c.

cªi trÆt : c°i h‰t.
Câu ÇÓ :

B¢ng bàn tay n¢m ngay bàn PhÆt,
Tøng kinh rÒi, cªi trÆt áo ra.

                                      (Giäi Çáp : Näi chuÓi)
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c«i ng¿a : cÜ«i ng¿a.

Th¢ng cu¶i ngÒi gÓc cây Ça,
ñ‹ trâu æn ló g†i cha §i ©i.
Cha còn c¡t cÕ côi tr©i,
MË còn c«i ng¿a Çi chÖi cÀu vÒng. 

cÖm búng : cÖm nhai cho nhuyÍn Ç‹ cho con æn, khi con còn
nhÕ bé chÜa có ræng.

Bùi ngùi nh§ mË thuª xÜa,
MiŒng nhai cÖm búng lÜ«i lØa cá xÜÖng.                    

cÖm Çùm : cÖm gói s¤n trong mo hay trong lá chuÓi, Ç‹ æn
khi phäi Çi ÇÜ©ng xa.

V® anh nhÜ ng†c nhÜ ngà,
Anh còn tình phø n»a là thân tui.
V® anh nhÜ th‹ dïa xôi,
Anh còn phø båc n»a tui cÖm Çùm.

cÖm h§t : phÀn n¢m trên nÒi cÖm vØa nÃu xong, h¶t cÖm hÖi
cÙng.

Công anh làm r‹ Çã lâu,
ChÌ æn cÖm h§t v§i ÇÀu cá rô.
Bao gi© anh lÃy ÇÜ®c cô,
CÖm h§t phÀn chó, ÇÀu rô phÀn mèo.

cÖn : cây.

Thân em nhÜ cÖn thÀu Çâu,
Ngoài tÜÖi trong héo, då sÀu tÜÖng tÜ.

cÖn dao : con dao.

1/  CÀm cÖn dao s¡c, c¡t m¶t cû gÀng (1),
BÕ vô thuÓc b¡c, s¡c (2) låi vài phân.
Cái tay em bÜng, cái chÜn em bÜ§c,
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Cái tóc em xÜ§t, cái lÜ®c em rÖi.
VØa Çi vØa vái v§i Tr©i,
Cho anh mau khoÈ månh, Ç‹ sÓng Ç©i v§i em.

                             (Thäo Am NguyÍn Khoa Vy)

(1) cû gÀng : cû gØng.
(2) s¡c: nÃu thuÓc b¡c (hay thuÓc Nam) cho nÜ§c bÓc hÖi, cô Ç†ng låi.

2/  Xa anh m¶t ngày cÛng tày (1) ba tháng,
NhÜ ai cÀm cÖn dao vàng c¡t b¶ ngÛ tång, quæng 
                                              våi (2) xuÓng sông.
Nghï làm sao mà không Çau ru¶t, sót lòng,
÷i thÜÖng, Öi nh§, Çåo v® chÒng chia ly.

(1) cÛng tày : cÛng nhÜ.
(2) våi : vung vãi.

cu : chim cu

Ngó lên trên tr©i c¥p cu Çang Çá,
Ngó xuÓng dÜ§i bi‹n c¥p cá Çang Çua.
Anh lui vŠ lÆp mi‰u th© vua,
Xây læng th© mË, lÆp chùa th© cha.

cu cu : chim cu.

Ác là (1) là cha cà cÜ«ng (2),
Cà cÜ«ng là dÜ®ng cu cu,
Cu cu là dâu ác là.

                         (ñÒng dao)

(1) ác là : m¶t loåi chim quš hi‰m, lông Çen, vài lông màu tím và løc;
bên hông màu tr¡ng, m¡t nâu, mÕ và chân Çen; Çuôi dài.
(2) cà cÜ«ng : m¶t loåi chim sáo nhÕ.

cù cu : chim cu. 
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V® chÒng nhÜ Çôi cù cu,
ChÒng thì Çi trÜ§c, v® gÆt gù (1) theo sau.

(1) gÆt gù : nhè nhË cúi ÇÀu rÒi ngÄng lên nhiŠu lÀn.

cøc trÓi : cûa n®.

ChÜa lÃy chÒng, Çêm mong ngày Ç®i,
LÃy chÒng rÒi, nhÜ cøc trÓi (1) træm næm.

(1) trÓi : khúc rÍ cây, khó chÈ, khó dùng.

cûi nè : cành tre khô làm cûi.

1/  M¶t mình thua kém, kém thua,
Cûi nè than m†n, không dám Çua træng tròn.

2/  ñêm th©i tam túc yêu lÜ®ng (1),
Ngày th©i sï tÜ®ng pháo xe (2).
CÖ chi v® nói chÒng nghe,
ñ‰n n‡i mô nay tay bÜng nón gåo, tay vÖ (3) 
                                 n¡m cûi nè thäm chÜa ?

(1) tam túc yêu lÜ®ng : chÖi Çánh lÛ.
(2) sï tÜ®ng pháo xe : chÖi bài tÙ s¡c.
(3) vÖ : lÃy nhanh vÆt gì không cÀn l¿a ch†n.

cÛng tày : cÛng nhÜ.

Trao l©i mà nÕ trao duyên,
CÛng tày trao b¿c, trao phiŠn cho anh.

cúp : dùng ræng c¡n cho b‹ nát ra.

NgÒi buÒn b¡t rÆn cúp chÖi,
M‡i con m¶t mi‰ng có mô mà m©i chi em.

cøt Ç†t : mÃt ng†n.
Chàng :

Tui có cây mít cøt Ç†t, rÍ m†c tÙ phÜÖng,
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Cho o Çem vŠ, sÓng làm nhà mà ª, ch‰t g†t 
                                         bát lÜ hÜÖng mà th© !

Nàng :
Anh có cây mít cøt Ç†t, rÍ m†c tÙ phÜÖng,
Em ra lÃy chÒng Ç‹ phøng s¿ gia nÜÖng (1).
ThÀy må bên anh còn sÓng thì làm nhà cho 
thÀy må ª, Çã ch‰t thì g†t lÜ hÜÖng mà th© !

                                                                (Hò giã gåo) 

(1) gia nÜÖng : gia Çình chÒng.

cØ : c†c.

ñÃt b© lª xuÓng dÜ§i sông,
Anh hàn ræng Ç¥ng, ti‰c công hàng cØ.

c¿a ng† : cºa ngõ, c°ng Çi nhà vÜ©n.

Nàng :
Giàu sang chi anh mà chánh chánh hÀu hÀu.
Ngày hôm qua em Çi qua c¿a ng† thÃy 
                                 anh æn bát canh bÀu th‰ cÖm.

Chàng :
Anh thÜ©ng æn cháo gà, cháo vÎt, cháo thÎt bÒ câu.
Hôm qua tr©i nóng n¿c m§i æn canh bÀu cho mát 
                                                                chân ræng.

c¿c nhÜ con chó không lông : quá c¿c kh°, cùng c¿c.

C¿c nhÜ con chó không lông,
Còn theo các cÆu th°i Óng ÇÒng mà chÖi.

cÜÖi : cái sân.

1/  Có con mà gä chÒng xa,
CÛng nhÜ con c†p b¡t tha trong lùm.
Có con mà gä chÒng làng,
CÛng nhÜ hÛ vàng chôn ª trong cÜÖi.
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2/  H«i em Öi, khi cái chân anh Çi thì con m¡t ai ngó,
Nay chØ em nghe ai mà xa ngõ, ngái cÜÖi.
ñêm næm canh khôn tåc Ç¥ng bóng ngÜ©i,
Nh§ chæng là nh§ l©i æn ti‰ng nói, nh§ nø cÜ©i
                                                           ngÜ©i thÜÖng.

D

da di‰t : thi‰t tha.

Anh thÜÖng em da di‰t, di‰t da,
Áo løa hÒ næm våt träi ra cho em n¢m.

dã dÜ®i : rã rÜ®i.

TÃm thân em nhÜ cây chuÓi dÜ§i nÜÖng,
BÓn bên dã dÜ®i, anh thÜÖng bên nào ?

dåc dài : xÖ xác, mòn mÕi.

ThÀy må anh khi tÌnh khi say,
Em xê vô (1) k‰t nghïa, s® dåc dài tÃm thân.

(1) xê vô : sa vào, nhào vô, nhäy vào.

dang lÜng : ÇÜa lÜng ra.

Nàng :
DÅu mà thÀy mË có Çánh em Çau Çòn,
Em dang lÜng em chÎu, sao cho vuông tròn cùng anh.

Chàng :
H«i em Öi, låi Çây cho anh bóp muÓi xoa chanh,
Em còn tùng cÜ phø mÅu, anh không dám vô 
                                                  giành ng†n roi.

dang tay : ÇÜa tay ra.

1/  Dang tay Çánh thi‰p sao Çành,
Áo rách ai vá, áo lành ai may ?
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2/  Dang tay Çánh bÆu, bªi bÆu læng loàn,
Dang tay Çánh bÆu, hai hàng løy sa.

dång : hình dáng.

Khen ai khéo Çúc chuông chì,
Dång thì tÓt dång, Çánh thì không kêu.

day : lay, ÇÜa qua ÇÜa låi m¶t ch‡.

Mùa ñông nhiŠu ng†n gió day,
ThuyŠn quyên thä lÕng ch© ngày kh° thân. 

d¡t : dÅn Çi, ÇÜa Çi cùng v§i mình.

ChiŠu chiŠu d¡t bån qua Çèo,
Chim kêu bên n§, vÜ®n trèo bên ni.

 (Lš Hoài nam)

dÀm : ngâm, nhúng.

 1) NÜ§c m¡m ngon Çem dÀm cá trích,
Anh có v® rÒi ÇÙng xích cho xa.
KÈo m¶t mai thiên hå ÇÒn ra,
Trai mê dâm mà bÕ v®, gái Ç¡m nguyŒt say hoa
                                                       mà bÕ chÒng.

2) NÜ§c m¡m ngon Çem dÀm con cá ÇÓi,
Nh¡n v§i nàng Ç®i tÓi anh qua.

dÅm : Çi lên trên, Çåp lên trên.

LÆp vÜ©n, sao không s§m vi‰ng tÓi thæm,
ñ‹ trâu bò dÅm, bi‰t mÃy næm cho thành.

dÆt d© : vÆt v©. 

Løt bão rÒi, ngành ng†n xÖ rÖ,
Con chim không nÖi ÇÆu, bi‰t dÆt d© nÖi mô ?

dÀu chi : dÀu sao.
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DÀu chi em cÛng Çã có chÒng,
Thôi anh vŠ lÃy v®, ÇØng Çêm tÜªng ngày trông làm gì.

dèm : gièm pha, xuyên tåc.

Hai ta nhÜ rÜ®u v§i nem,
ñang say ngây ngÃt, ai dèm ch§ xa.

dÍ mô : Çâu phäi là dÍ.

DÍ mô thuÓc n§, bŒnh này,
DÀu hay cÛng có ông thÀy m§i hay.

dÎ : kÿ cøc, kÿ dÎ.

Ræng mà cÙ theo tui hoài rÙa ?
Cái ông ni m§i dÎ chÜa tŠ.
Sáng chiŠu trÜa  ba bu°i Çi vŠ,
ñÜa v§i Çón làm chi (1) không bi‰t.

Ôi Çôi m¡t chi mà tha thi‰t,
ñØng nhìn hoài làm ngÜ®ng bÜ§c tui Çi.
Lá thÜ tình ông gªi làm chi ?
Chú mË bi‰t rÀy la tui ch‰t !

Ông tán tÌnh làm chi không bi‰t,
Tui nhÜ ma quÌ dÜ§i âm ti.
Nói hoài l©i hoa mÏ làm chi,
Tui còn nhÕ chuyŒn tình ræng bi‰t ÇÜ®c (2).

T¶i tui l¡m cách xa vài bÜ§c,
ñØng Çi gÀn hai bÜ§c song Çôi.
Xa xa chÖ, kÈo bån tui cÜ©i,
Mai vô l§p cä trÜ©ng dÎ nghÎ.

Theo chi rÙa (3) ngÜ©i ræng không bi‰t dÎ,
Thôi ÇÜ®c rÒi ÇÜa lá thÜ Çây.
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Mai bãi trÜ©ng Ç®i ª gÓc cây,
ThÜÖng v§i nh§ làm chi không bi‰t !

                 (ñÒng Khánh ngày xÜa. Ngy SÖn)

(1) làm chi : làm gì.
(2) ræng bi‰t ÇÜ®c : sao bi‰t ÇÜ®c.
(3) chi rÙa : gì vÆy.

dim : râm, không có ánh n¡ng. 

1/ Cây cao bóng mát nÕ ngÒi,
Ra ngÒi gi»a n¡ng trách tr©i không dim.

2/ ChuÒn chuÒn bay thÃp thì mÜa,
Bay cao thì n¡ng, bay vØa thì dim.

dò : m¶t loåi bÄy chim.

Chim khôn tránh bÄy, tránh dò,
NgÜ©i khôn tránh ti‰ng hÒ ÇÒ m§i khôn.

d†i : theo.

Ra vŠ anh ch£ng ngó lui,
ñ‹ em ngó d†i, bùi ngùi nh§ thÜÖng.

d†i : chi‰u sáng.

1/ Chàng :
ñêm khuya træng d†i thŠm Çình,
HÕi ngÜ©i bån cÛ thÜÖng mình hay không ?

Nàng :
Em thÜÖng, còn bøng mË thÀy,
ñèn treo trÜ§c gió bi‰t xoay ngä nào ?

2/  Tình t¿ gió ÇÜa câu mái ÇÄy,
Ngºa nghiêng træng d†i chi‰c thuyŠn bÖi.
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dòm : nhìn, ng¡m nghía.

1/  Nì (1), trÜ§c nhà có mÃy giàn thiên lš,
HËn ngày vŠ mình hái nÃu canh tôm.
Cây kh‰ sau hè hôm trÜ§c mË lôn (2),
Ra dòm thº Çã tr° bông chÜa rÙa ?

(K› niŒm xanh. HÒ ñ¡c Thi‰u Anh. Câu 29 Ç‰n 32)

(1) nì : này.
(2) lôn : trÒng.

2/  ThÜÖng em không dám nói ra,
ñ‹ trong tay áo, lâu lâu hé dòm.

don : héo queo.

Anh ngÒi cÀu Tràng TiŠn ngó lên Phu Væn Lâu,
                                                    då sÀu bát ngát,
Ngó vŠ ThÜÖng Båc ru¶t nát gan don.
ñoái nhìn phong cänh nÜ§c non,
Bån ch© qua (1), qua Çây cÛng ch© bån, chÎu ch» 
                                                   hao mòn mà hÜ.

(1) qua : tôi.

dòn : trÈ trung, xinh ÇËp.

Trong nhà nhÃt mË, nhì con,
Ra ÇÜ©ng có kÈ låi dòn hÖn ta.

d†p : móp méo.

ChÒng tôi nhÜ th‹ cái oi,
Hôm d†p, mai dËp (1) tôi cÛng coi b¢ng vàng.

(1) dËp : xËp lép.

d¶ : dø d‡.

Cây suông cành lá cÛng suông,
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Gái khun (1) trai d¶ lâu ngày cÛng xiêu.

(1) khun : khôn.

dôn : chÒng.

1/ Lên non hái lá b©i l©i,
L¶n ki‰p l¶n Ç©i cÃy (1)  nÆy (2) hÖn dôn.

(1) cÃy : v®.      
(2) nÆy : l§n.

2/ Ông dôn vÓn cûa tr©i cho,
May nh© rûi chÎu bi‰t mô mà lÜ©ng.

d¶ng : Çánh månh vào.

1/Nàng :
Thân em nhÜ cái chuông vàng,
ñ‹ trong thành n¶i, có m¶t ngàn quân lính hÀu.

 Chàng :
Thân anh nhÜ th‹ cái chày (1),
BÕ læn bÕ lóc, ch© ngày d¶ng chuông !

(1) chày : Çùi g‡ l§n Ç‹ Çánh chuông.

2/ ñêm n¢m nghe våc kêu canh,
Nghe chuông d¶ng sáng, nghe anh d‡ (1) nàng.
D‡ nàng nàng ch£ng muÓn nghe,
Trách con gà trÓng tía cÙ te te gáy hoài !

(1) d‡ : nói nhË, dÎu dàng, khéo léo sao cho ngÜ©i nghe tin theo š mình.

dÖ  : ÇÜa, ÇÜa ra.

1/ Hoa sen lai láng gi»a hÒ,
DÖ tay ra bÈ, s® chùa có sÜ.
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2/ MË Öi trái bí còn non,
DÖ dao mË c¡t då con sao Çành.

3/  NÜ§c Nam có bÓn anh hùng,
TÜ©ng gian, Viêm dÓi, Khiêm khùng, Thuy‰t ngu.
Låi thêm hai ÇÙa vÛ phu, 
ñŠ ñÙc, ñŠ Soån dÖ mông chÎu Çòn.

dª áo : vén áo.

Làm m¶t bài thÖ dán c¶i cây chanh,
Trai bÕ h†c hành, gái bÕ bán buôn.
Gái bÕ bán buôn Çang còn nhË t¶i,
Trai bÕ h†c hành m¶t ch» næm roi.
Không tin chàng dª áo cho thi‰p coi,
Phø mÅu Çánh chàng, xát muÓi, næm l¢n roi vÅn còn.

d® : dây.

Gái có chÒng nhÜ gông mang c°,
Trai có v® nhÜ d® bu¶c chân.

d®n sóng : g®n sóng.

Trái cau lºa, sao mà anh g†i là cau không nóng ?
Tóc d®n sóng, sao mà sóng không trào ?
Trai nam nhi mà ÇÓi Ç¥ng, gái má Çào xin theo.

                                                           (Hò giã gåo)

duÒng : nÜÖng theo.

1/ DuÒng gió bÈ mæng, 
DuÒng træng æn tr¶m.

2/ Chàng vŠ em cÛng duÒng theo,
ñ‹ khi thÜÖng nh§, vui buÒn có nhau.
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dÜng không : b‡ng không, không có lš do gì.

Th‰ gian không ít thì nhiŠu,
DÜng không ai dÍ Ç¥t ÇiŠu cho ai.

dÜ§i hà bá : dÜ§i sông. (Hà bá là thÀn sông).

Nàng :
ñÓ anh, trên tr©i có mÃy con sao, dÜ§i ao có 
             mÃy con cá, dÜ§i hà bá có mÃy ông vua,
ñông, tây, nam, b¡c có mÃy cái chùa,
Ch® ñông Ba kÈ bán, kÈ mua mÃy ngÜ©i ?

Chàng :
Em Öi, trên tr©i có hai con sao, dÜ§i ao có hai 
                   con cá, dÜ§i hà bá có bÓn ông vua.
ñông, tây, nam, b¡c có bÓn cái chùa,
Ch® ñông Ba kÈ bán, kÈ mua hai ngÜ©i.
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 ñ

Ça Ça : m¶t loåi chim, ti‰ng hót nghe nhÜ ti‰ng kêu Ça Ça. ña
Ça cÛng là tên cûa cây Ça, m¶t loåi cây to thÜ©ng trÒng Ç‹ lÃy
bóng mát, có nhiŠu rÍ phø m†c tØ cành thòng xuÓng ÇÃt.

Chim Ça Ça ÇÆu nhánh Ça Ça,
ChÒng gÀn không lÃy, Çi lÃy chÒng xa.
Mai sau cha y‰u mË già,
Chén cÖm ai b§i (1), b¶ k› trà ai dâng ?

(1) b§i : x§i, ÇÖm.

Çà : màu nâu.
Chàng :

Phø mÅu sinh ra em tr¡ng nhÜ b¶t, tÓt nhÜ ngà,
Sao cái áo sa không bÆn (1), bÆn cái áo väi Çà 
                                                         ngang lÜng.

Nàng :
Áo Çà thay våt vá vai,
T¶i chi hÀu m†n cho ai giày bØa (2).

(1) bÆn : m¡c.
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(2) giày bØa : hành hå, m¡ng nhi‰c.

Çà : Çã. 
1/ Nàng :

Anh vŠ ki‰m v® kÈo già,
Ki‰m con kÈo mu¶n, em Çà có nÖi.

  Chàng :
Không æn Çã thÃy r° (1),
Không ngÒi c‡, Çã n‰m Ç‰n cûa ngon.
DÅu mà em có chÒng con,
Nh§ khi gót mÕng da mòn có anh.
                              (Hò trêu ghËo)

(1) r° : ÇÒ dùng b¢ng tre, Çáy sâu.
2/  Em bi‰t r¢ng anh Çà ch†n Çá mài kim,

Anh lui trª vŠ Ç¥t bàn xây hÜ§ng m§i ki‰m tìm Ç¥ng em.

3/  Qua cÀu lÆt ván tháo Çinh,
ñó Çà ª båc v§i mình thì thôi.

4/  Thôi thôi, Çêm anh không tÜªng mà ngày anh 
                                                      cÛng không trông,

Loan Çà xa phÜ®ng, có muÓn theo rÒng thì theo !

Çã có Çôi : Çã có bån, Çã có ngÜ©i tình, Çã có bÒ, Çã có chÒng.

Tai nghe Çó Çã có Çôi,
Då Çây xao xuy‰n nhÜ nÒi ÜÖm tÖ.

Çã lâu chi mÃy : Çâu có lâu l¡m. 

÷i ngÜ©i bån cÛ kia Öi,
ñã lâu chi mÃy mà nguôi tÃm lòng.

Çã vít thì vin : vít là kéo cong ÇÀu xuÓng; vin là n¡m lÃy cho
khÕi bÎ ngã. Nghïa bóng : Çã làm thì phäi nhÆn.

Anh Öi, Çã vít thì vin,
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ñã chÖi bông tr¡ng thì nhìn quä xanh.

Çái m‰ : Çi ti‹u trong lúc Çang ngû.

MÜa lâm râm Ü§t dÀm cây kh‰,
Tui thÜÖng m¶t ngÜ©i Çái m‰ hôi xon !

Çam : m¶t loåi cua nhÕ sÓng ª nÜ§c l§.

Hò cua không phäi hò Çam,
Ai hò nhân nghïa thì hò v§i, chÙ hò phàm thì thôi.

                                                   (Hò giã gåo)

Çan Çát:  dùng tre  vót  mÕng làm các  ÇÒ  dùng nhÜ r°,  rá,
thúng, mûng.

Bao La (1) Çan Çát suÓt ngày,
Nông phu Bác V†ng (2) cÃy cày tæng gia.

(1), (2) Bao La, Bác V†ng là hai làng thu¶c huyŒn Quäng ñiŠn.

Çàn ôn : Çàn ông.

ñàn bà không nuôi heo là Çàn bà nhác,
ñàn ôn không bi‰t chÈ låt là Çàn ôn hÜ.

Çàng : ÇÜ©ng. 

1/ Ách gi»a Çàng mang vào c°.

2/ Ai ÇÙng chi ngoài Çàng cho mu‡i c¡n (1) Çau chân,
Vô Çây cÀm chày giã gåo phân trÀn Çôi câu.
                                         (Hò giã gåo)

(1) mu‡i c¡n : mu‡i ÇÓt.

3/ ñi m¶t ngày Çàng, h†c m¶t sàng không.

4/ i anh Öi, anh sang sao mà thÀy mË không sang?
M¶t là chê em bé nhÕ, hai là nghï Çàng hÖn thua?
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5/  Thân em nhÜ gi‰ng nÜ§c gi»a Çàng,
NgÜ©i khôn rºa m¥t, ngÜ©i phàm rºa chÜn.

Çàng mô : ÇÜ©ng nào.

Con ki‰n mày ª trong nhà,
Tao Çóng cºa låi, mày ra Çàng nào ?
Con cá mày ª dÜ§i ao,
Tao tát nÜ§c vào, mày chåy Çàng mô ?

Çàng sau : phía sau.

Nàng :
Gáo vàng Çem múc gi‰ng tay,
Anh khôn ngoan chi l¡m cÛng t§ thÀy ngÜ©i ta !

Chàng :
Em ÇÆp chó (1) không ngó (2) Çàng sau,
Thân phø già em khi trÜ§c, cÛng ª cºa nhà giàu Çó thôi. 

(1) ÇÆp chó : Çánh chó.      
(2) ngó : nhìn.

Çàng xa : ª nÖi xa.
Chàng :

Tay anh cÀm gói mÙt,
Tay anh xách bình tích trà.
Em vŠ thÜa thÀy v§i mË, có chàng r‹ Çàng xa Ç‰n mØng.

Nàng :
ThÀy mË em không hay æn mÙt,
CÛng không hay uÓng trà.
Em xin kÌnh (1) låi cho mË già bên anh.

(1) kÌnh : dâng, bi‰u.

Çåo ngãi : Çåo nghïa.
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1/  Không tiŒn chi khéo b¢ng tiŒn cau,
Không rau chi ngon b¢ng rau cäi,
Không Çåo ngãi chi b¢ng Çåo ngãi v® chÒng.
Anh làm quen em không Ç¥ng, anh vŠ.
Có ÇiŠu chi hay Ç‹ låi, ÇiŠu chi quê ÇØng cÜ©i. 

2/  Nhân tình chán, bi‰t nhân tình båc,
ñåo ngãi chi hÖn Çåo ngãi tiŠn.
Lòng ngÜ©i chín khúc Çäo Çiên,
Ch» huÿnh kim h¡c th‰, sách thánh hiŠn ch£ng sai.

                          (Thäo Am NguyÍn Khoa Vy)

3/  NÜ§c dÜ§i sông có khúc sâu, khúc cån,
ñá trên rØng có hòn ÇÙng, hòn n¢m.
Thi‰p v§i chàng Çåo ngãi træm næm,
DÅu có xa ngàn d¥m cÛng gªi l©i thæm kÈo buÒn.

4/  TÜªng theo nhau cho tr†n niŠm bông trái,
Ai hay nºa chØng Çåo ngãi dÙt lìa.
N‡i sÀu này chàng giäi s§m khuya m¶t mình.

Çát : Çan v§i tre hay mây vót thÆt mÕng. 

1/ Nàng :
Anh Öi, Çát Ç¥ng thì Çan,
Ch§ có bày ra rÒi bÕ Çó, th‰ gian chê cÜ©i.

Chàng :
Anh Çây Çan cÛng giÕi mà Çát cÛng tài,
LÆn thì nhún lên nhún xuÓng, nÙt thì chui ngoài chui vô.

2/  ñan m¶t lát (1), Çát m¶t ngày.

(1) m¶t lát : trong m¶t th©i gian ng¡n.

Çæng : døng cø b¡t cá làm b¢ng tre. 

1/  Trách ai tham Çó bÕ Çæng,
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ThÃy lê quên l¿u, thÃy træng quên Çèn.

2/  Trách ngÜ©i có Çó bÕ Çæng,
Tham bòng (1) bÕ bÜªi, có ngày quên Çêm.

(1) bòng : m¶t loåi trái cây cùng h† v§i bÜªi.

3/  Trách ngÜ©i ham Çó (1) bÕ Çæng,
Có chuông phø mõ, có træng phø Çèn.

(1) Çó : døng cø b¡t cá.

Ç¥ng : Ç‹.

1/   Sanh ra Çåo làm trai,
Chæm lo h†c cho Ç¥ng (1) nên ngÜ©i,
ñ‹ Çua trí, Çua tài kÎp ngÜ©i ta,
ñÜ©ng l§n xa; khi bên thÀy,
Khi bên bån, khi bên Çèn,
LÃy væn t¿, Çêm ngày Ç¥ng mà coi.
Này con Öi ! Này con,
G¡ng công mà h†c, h†c Ç¥ng nên ngÜ©i,
G¥p th©i giúp Ç©i.
Ai mà chæm chÌ thì nên,
CÓ công rèn tÆp,
Th©i g¥p, g¥p h¶i rÒng mây (2),
CÓ công rèn tÆp, th©i (3) g¥p !

      (Khuy‰n h†c. Khuy‰t danh. ñiŒu Kim TiŠn)

(1) Ç¥ng : ÇÜ®c.
(2) h¶i rÒng mây : cÖ h¶i làm nên công danh, s¿ nghiŒp.
(3) th©i : thì.

2/  ChÜa chÒng ª vÆy cho duyên,
ñ¥ng anh d†n (1) chi‰c thuyŠn quyên rÜ§c vŠ.

(1) d†n : s¡p Ç¥t.
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Ç¥ng : ÇÜ®c.

1/ Dù anh không Ç¥ng ái ân,
T§i lui thÃy m¥t cÛng Ãm thân thÕa lòng.

2/ ÷n cha nghïa mË tào khang,
Thi‰p chÜa trä Ç¥ng, huÓng chi chàng là ngÜ©i dÜng.

3/ R¡n không ÇÀu có Çâu bò Ç¥ng,
Chim phÜ®ng hoàng l« cánh khó bay.
TØ ngày xa bån Ç‰n nay,
SÀu Çêm quên ngû, sÀu ngày quên æn.

4/ SÀu này ai giäi Ç¥ng cho,
Ra ngÒi ÇÜ©ng v¡ng khóc no låi vŠ.

5/ Anh vŠ bán ÇÃt cây Ça,
Bán c¥p trâu già m§i cÜ§i Ç¥ng em.

6/ ñ©i ta ch£ng Ç¥ng sum vÀy,
CÛng nhÜ chim nhån låc bÀy kêu sÜÖng.

7/ Khôn ngoan em m§i ÇÙng ÇÀu gió,
Tài giÕi em m§i lÃy Ç¥ng chÒng ngÜ©i !
ChÎ em Öi không bi‰t mà cÜ©i,
Em lÃy chÒng ngÜ©i, træm s¿ khÕi lo !

8/ Nói nên då ª không nên,
Gióng rÖm gánh Çá có bŠn Ç¥ng không ?

9/ NÜ§c lên khÕa lÃp tràn b©,
ThÜÖng thì nói vÆy, bi‰t ch© Ç¥ng không.

10/Xa nhau ra thiên thäm ÇÎa sÀu,
 Bi‰t ngày nào giäi Ç¥ng mÃy câu ân tình ?

Ç¡p Çi‰m : giúp Ç«, che chª.
ThÜÖng th©i Ç¡p Çi‰m muôn phÀn,
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ñÒng hÒ còn có sai phân huÓng ngÜ©i.

Ç¥t : sáng tác.
Hai bên l£ng l¥ng (1) mà nghe,
Tôi Ç¥t cái vè ThÃt Thû Kinh ñô:
Næm Mùi thÃt thû ThuÆn An,
Tài gia bá h¶ các làng kêu ca.
            (Vè ThÃt Thû Kinh ñô. Câu 1 Ç‰n 4)

(1) l£ng l¥ng : im l¥ng.

ÇÄn : æn (Cách æn nói thô båo).

ñÜ®c mùa thì chê cÖm hÄm,
MÃt mùa thì ÇÄn cÖm thiu.

Çâu : ráp.
Son sen nhÜ áo m§i may,
NhÜ chuông m§i Çúc,
NhÜ cày m§i Çâu.

ÇÀu gÓi quá tai : vŠ già. Lúc vŠ già lÜng cong, ÇÀu cúi xuÓng,
khi ngÒi chÕm hÕm thì ÇÀu gÓi cao quá vành tai.

TÜªng sinh ra chút con trai,
ñ‹ khi ÇÀu gÓi quá tai mà nh©.

Çây chØ : bây gi© Çây.

LÆt ÇÆt bên sông, qua bi‹n ñông cÛng l« ch®,
Bôn ba qua b‰n B¡c, qua b‰n B¡c cÛng l« Çò.
G¥p nhau Çây chØ, tình t¿ duyên do,
Trên ông Thiên Tào Çã ÇÎnh tui v§i o cÛng l« rÒi.

ÇË : Çè nén, nén xuÓng, d¢n xuÓng.

Nào khi bæng rú bæng ri,
Bæng tràm (1), bæng chûi (2), khi thì bæng khe.
Nào khi mÜa dÆp (3) gió Çè,
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Thi‰p nhÜ ÇÃt ÇË, ai hæm he không s©n.

(1) tràm : cây tràm. Lá cây tràm bi‰n ch‰ lÃy nÜ§c cÓt làm dÀu tràm. 
(2) chûi : cây ch°i. Nhánh cây ch°i phÖi khô, bó låi làm thành chûi Çót.
(3)) dÆp : Çè lÃp, phû lÃp.

Çèn chai :  Çèn th¡p b¢ng dÀu phøng, tim Çèn là phao bÃc,
bóng Çèn b¢ng thûy tinh trên nhÕ dÜ§i phình ra.

Ai Öi ch§ phø Çèn chai,
Th¡p trong CÀn Chánh rång ngoài Ng† Môn.

ÇËp š : tánh tình tÓt.

Sông HÜÖng CÀn vØa trong vØa mát,
ñÜ©ng HÜÖng CÀn nhÕ cát dÍ Çi,
Trai HÜÖng CÀn nhÜ bông hoa lš,
Gái HÜÖng CÀn ÇËp š dÍ thÜÖng.

ÇŠ : vi‰t.

Ÿ Çây c¥m (1) bäng quan ÇŠ,
ñi không Çem lÍ thì vŠ cho mau.

(1) c¥m : c¡m.

ÇŠ : ÇÎnh.

LÜÖng duyên do túc Ç‰, giai ngÅu t¿ thiên thành.
Chàng mà g¥p thi‰p, Tr©i xanh Çã ÇŠ.

ÇŠ mÜu : bày mÜu.

1/  Con chim Çåi bàng bay ngang gi»a ch®,
HÕi o bán hàng duyên n® vŠ Çâu.
L©i thŠ tåi chÓn khe dâu,
Ai ÇŠ mÜu chi cho bÆu mà bÆu bÕ mÃy câu ân tình ?

2/  ñÜ©ng Çi lên tâm tâm niŒm niŒm,
ñÜ©ng Çi xuÓng løy nhÕ håt châu.
Hai ÇÙa mình æn ª Çã lâu,
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Ai ÇŠ mÜu chi cho bÆu mà bÆu bÕ mÃy câu ân tình ?

3/  L©i thŠ bên c¶i cây ngâu,
Ai ÇŠ mÜu cho bån Ç‹ bån dÙt câu ân tình.

Ç‹ Ç©i : Ç‹ låi cho Ç©i sau.

NgÜ©i trÒng cây hånh ngÜ©i chÖi,
Ta vun cây ÇÙc Ç‹ Ç©i cho con.

Çêm hôm : th©i gian vŠ Çêm.

ñèn h‰t dÀu Çèn t¡t,
Nhang h‰t vÎ h‰t thÖm.
Anh ÇØng lên xuÓng Çêm hôm,
Th‰ gian Çàm ti‰u nam nÒm (1) kh° em.

(1) nam nÒm : gió nam, gió nÒm.

Çi d†i : Çi theo.

Nàng :
Chàng vŠ, thi‰p m¶t (1) theo mây,
Con thÖ Ç‹ låi chÓn này ai nuôi ?

Chàng :
Thi‰p theo mây, chàng cÛng lên tr©i,
B‰ con thÖ Çi d†i, cho tr†n l©i thûy chung.

(1) m¶t (tØ c°) : ch‰t.

Çi mô : Çi Çâu.

1/ Anh tØng vô Nam ra B¡c,
ThÃy nhiŠu nÖi cänh s¡c cÛng xinh.
ñi mô cÛng nh§ quê mình,
Nh§ HÜÖng Giang gió mát,
Nh§ Ng¿ Bình træng thanh.

2/ Có ông m§i g†i r¢ng bà,
Không ông, ta g†i mø già (1) Çi mô ?
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(1) mø già : ngÜ©i Çàn bà nhiŠu tu°i.

3/ ñi mô bÕ chi‰u ai n¢m,
BÕ dâu ai hái, bÕ t¢m ai nuôi ?

4/ ñi mô cho thi‰p theo cùng,
ñói no thi‰p chÎu, lånh lùng thi‰p cam.

5/ ñi mô mà bÕ em Çây,
NhÜ chim chích cánh, bi‰t bay phÜÖng nào.

6/ ñi mô mà bÕ mË già,
GÓi nghiêng ai sºa, chén trà ai lau ?

7/ ñi mô mà nÕ thÃy vŠ,
Hay là ai bÕ bùa mê cho chàng ?

8/ ñi mô ôm sách Çi hoài,
Cº nhân không có, tú tài cÛng không.

9/ ÷n tình xa nhÜng Çåo nghïa không xa,
ñi mô cÛng ghé vô nhà,
TrÜ§c thæm thÀy v§i mË, sau là thæm em.

Çi nhªi : Çi dåo chÖi.

ThÜÖng em tØ thuª lên ba,
MË bÒng Çi nhªi, anh bÈ hoa em cÀm.

Çìa : ch‡ ÇÃt trÛng ª ngoài ÇÒng ru¶ng. 
Chàng :

ThÜÖng thì n¡p ÇÆy, dây phong,
Không thÜÖng thì em nói låi rõ lòng anh hay ?

Nàng :
Em thÜÖng anh không bi‰t làm sao,
MuÓn múc nÜ§c vô Çìa làm ao trÀm mình !

ÇiŠu : màu ÇÕ th¡m.
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ChiŠu chiŠu låi nh§ chiŠu chiŠu,
Nh§ ngÜ©i quân tº khæn ÇiŠu v¡t vai.

ÇiŠu chi : ÇiŠu gì, chuyŒn gì.

1/ Em t§i nÖi Çây, quen xóm lå làng,
Có ÇiŠu chi sÖ hª, cÆy chàng bÄm thÜa.

                                           (Hò giã gåo)

2/ Trai ª båc lÃy vôi mà tåc,
Gái ª båc lÃy Çá mà ghi.
Nào ai æn ª ÇiŠu chi,
DÜ§i  có  Diêm VÜÖng  thÆp ÇiŒn,  trên  có  thiên  tri  qu›

thÀn.

3/ M¶t khoan, hai khoan, ba bÓn xin khoan, m©i nàng ª låi,
Có ÇiŠu chi không phäi, cho tôi phân giäi Çôi l©i.
Quen nhau chÜa ráo mÒ hôi,
ChÜa xong cÓi gåo, Çã n« chia Çôi nÈo ÇÜ©ng.

                                            (Hò giã gåo)

Çìu : dìu; d¿a vào nhau Ç‹ di chuy‹n.
 

      Hai ta nhÜ r¡n liu Çiu (1),
NÜ§c chäy m¥c nÜ§c, ta Çìu lÃy nhau.

(1) liu Çiu : m¶t loåi r¡n nÜ§c. R¡n liu Çiu tiêu bi‹u cho hång ngÜ©i thÃp
hèn. 

Çó : døng cø b¡t cá.

 Tr©i mÜa tr©i gió,
Vác Çó ra ÇÖm.
Chåy vô æn cÖm,
Chåy ra mÃt Çó.
K‹ tØ ngày xa Çó (1), Çó Öi,
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ñó (1) không phân qua nói låi vài l©i cho Çây (2) hay. 
(1) Çó : anh (hay em).    
(2) Çây : em (hay anh).

Çó : anh (hay em). 

1/   Qua cÀu lÆt ván tháo Çinh,
ñó Çà ª båc v§i mình thì thôi.

2/ Chàng :
ChiŠu chiŠu mây phû Çá bia,
ñá kia mây phû, cô kia mÃt chÒng !

Nàng :
MÃt chÒng em ch£ng có lo,
S® Çó mÃt v®, n¢m co m¶t mình !

3/   Træm næm Çá nát vàng phai,
ñ‹ cho Çó gÅm thº ai båc tình ?

Çó, Çây (Çây, Çó) : anh, em (hay em, anh). 

1/   Ai làm cho Çó xa Çây,
Cho chim chèo bÈo xa cây mæng vòi ?
Thà r¢ng ch£ng bi‰t th©i (1) thôi,
Bi‰t rÒi m‡i ÇÙa m‡i nÖi thêm sÀu.

(1) th©i : thì.

2/   Bi‰t là Çó có thÜÖng Çây,
ñ‹ Çây thÜÖng trä, n® vay không l©i.

3/   ñó buÒn có chÓn thª than,
ñây buÒn nhÜ ng†n nhang tàn th¡p khuya.

4/   ñó buÒn Çây nÕ vui chi,
ñó sa nÜ§c m¡t, Çây có khi tûi thÀm.

5/   L©i thŠ trÜ§c mi‰u sau Çình,

163



ñây chÜa bÕ Çó, Çó Çành bÕ Çây.  

6/   MØng Çó ª Çây, Çây có bån,
Lòng Çây m‰n Çó, Çó hay không ?

                 (Thäo Am NguyÍn Khoa Vy)

7/   Vì ai nên Çó xa Çây,
Nên con chim phøng xa cây ngô ÇÒng.

8/   Vì ai nên Çó xa Çây,
NhÜ con chim qu‰ xa cây nhãn lÒng.

Çò : thuyŠn chª khách trên sông.

Chàng :
 Anh vŠ cÜa ván Çóng Çò,
TrÜ§c ÇÜa quan khách, sau dò š em.

Nàng :
Ý em, em ª khó dò,
B¡c cÀu khó b¡c, ÇÜa Çò khó ÇÜa.

Çò ÇÜa : làm nghŠ chèo Çò ÇÜa khách.

 Gái khôn tránh khÕi Çò ÇÜa,
Trai khôn tránh khÕi v® thØa ngÜ©i ta.

Çoái nhìn : quay låi nhìn, ngoänh låi nhìn.

Núi Ng¿ Bình mÖ màng træng gió,
NiŠm tâm s¿ ai thÃu rõ cho mình.
ñoái nhìn sông HÜÖng nÜ§c chäy xinh xinh,
Sông bao nhiêu nÜ§c, då em si tình bÃy nhiêu.

Çòi chi : muÓn gì.

1/ Phø mÅu Çòi chi thì anh Çi Çû,
M¶t giÕ h¶t xoài, m¶t oai h¶t mít,
M¶t vít khoai lang, m¶t sàng ÇÆu rá,
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M¶t tá cân môn, m¶t cÒn dÜa cäi,
M¶t näi chuÓi chát tra,
M¶t ° trÙng ung, m¶t thùng m¡m thúi,
M¶t cøi ca-rÓt, m¶t ô gåo xác.
Em vŠ thÜa v§i cha v§i mË,
Hai mÜÖi cho anh thách bày.

2/ Phø mÅu em nghèo ch£ng dám Çòi chi,
ñòi n‰p hÜÖng Çôi thúng, ÇÆu phøng Çôi ang (1),
Khoai lang Çôi r°, vÎt n° Çôi con,
RÜ®u ngon Çôi bát, trÀm hÜÖng bát ngát, ÇÜ©ng 
                                                         cát ÇÆu xanh,
Gåo lÜÖng mành ÇØng cho l¶n vÕ.
Anh lui vŠ thÜa thÀy v§i mË có b¢ng lòng không?
ñ‹ em vô k‰t nghïa tam tòng cùng anh.

(1) ang : äng; lu miŒng r¶ng, thành lu hÖi phình ra.

3/  Tr©i Çông ngày ng¡n, Çêm dài,
V® ho m¶t ti‰ng, bÄm bà Çòi chi.

Çòi Çoån : Çày Ç†a, chÎu cänh kh° sª.

 ThÜÖng nhau hoài, nh§ nhau mãi,
MÃy l©i sÖn häi, quy‰t träi gan vàng.
TÖ bao Çoån, Çòi Çoån lan tÜ lan.
Thi‰p bæng ngàn, l©i thŒ häi minh sÖn, xin Çá tåc 
                                                               niŠm ÇÖn.
Khi æn ª, khi than thª, v§i bån hÖn thiŒt hÖn.
GiÃc mÖ màng, mÜ©ng tÜ®ng (1) loan bóng loan.
Bóng træng tàn h¶t løy (2) nhÕ chÙa chan, sÀu 
                                                tình t¿ Ça Çoan.
Næm canh chånh, em ôm gÓi lånh, cäm cänh
                                      thÜÖng ngÜ©i thÜÖng.
ThÜÖng vì bån dày n¡ng sÜÖng tuy‰t sÜÖng.
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M¶t mai (3)  rÒi, dÀu låt phÃn phai hÜÖng, xin
                                       thûy tr†n cùng gÜÖng.
ñôi mình Çây, nhÜ ngày trÜ§c Kim Lang,
KiŠu nÜ©ng (4), lúc Çoån trÜ©ng gánh n¥ng oan ÜÖng.
SÀu tình t¿ Ça Çoan, thª thª than.
Chim nhån, Ç‰n gªi l©i thæm, tri âm chút tình.
ñêm thanh, v¡ng tin ngÜ©i ng†c, tr¢n tr†c, løy 
                                            nhÕ canh næm canh.
ñêm khuya, nghe ti‰ng oanh kêu sÀu,
ñÜa tin nhån cån mÃy l©i trÜ§c sau.

                (ThÜÖng nhau hoài. Khuy‰t danh. ñiŒu TÙ ñåi Cänh)

(1) mÜ©ng tÜ®ng : mÖ tÜªng.
(2) h¶t løy : gi†t nÜ§c m¡t.     
(3) m¶t mai : mai sau.
(4) nÜ©ng : nàng.                    

Ç†i : cái chén l§n làm b¢ng ÇÃt nung.

Cái cûa m¶t ÇÒng, cái công m¶t gói,
Mi‰ng æn khi Çói, b¢ng Ç†i khi no.
Ông Hàn Tin khi cÖ cÄn l¶ ÇÒ,
M¶t chén cÖm bà Phi‰u MÅu, giá cÛng so
                                             nhÜ ngàn vàng.

                              (Thäo Am NguyÍn Khoa Vy)

Ç†i ÇÃt mâm Çan  : Ç†i ÇÃt là chén l§n làm b¢ng ÇÃt nung;
mâm Çan là cái mân làm b¢ng tre già, còn g†i là cái trËt. 

NgÜ©i ta giàu sang thì æn ÇÛa tr¡c bÎt båc,
Khó nhÜ Çôi ÇÙa mình thì Ç†i ÇÃt mâm Çan.

Çòn tay : thanh g‡ hay Çoån tre Ç¥t trên kèo Ç‹ nâng mái nhà.

Có c¶t nÕ có (1) Çòn tay,
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Có tau mà nÕ có mi (2) thÆt buÒn.
(1) nÕ có : ch£ng có, không có.
(2) mi : mày.

ÇÕng Çänh : chÆm rãi.

Gió ÇÜa mây, mây lên r¿c r«,
Ba (1) kia cÜ©i h§n hª mùi hÜÖng.
RÜ®u kinh kiŠn Çem rót chén quÿnh hÜÖng,
Gi†ng cÜ©i ÇÕng Çänh, ta thÜÖng chút tình. 

(1) ba : hoa.

ÇÒ màu : ÇÒ gia vÎ.
Nàng :

Em nÃu cÖm quên ÇÖm (1) vào rá (2),
Em kho cá quên bÕ ÇÒ màu.
Ra lÃy chÒng s® n‡i làm dâu.
Em Çây vøng ÇÜ©ng n¶i tr®, e mai sau anh buÒn.

Chàng :
Canh cá không ngon, miŒng giòn (3) là Ç¥ng,
Dù ai nói muÓi m¥n, mình cÙ bäo muÓi cay.
Quy‰t lòng gá nghïa sum vÀy,
Thân phø già có chê chua chê chát, Çã có anh Çây Ç«

l©i.
(1) ÇÖm : x§i.              
(2) rá : cái r° nhÕ.
(3) giòn : khéo nói.     

Ç° : chäy månh.

Nàng :
ñÙng bên ni sông, thÃy thuyŠn næm ván,
ñÙng bên tê quán, thÃy quán næm cæn.
Quán næm cæn còn ch© ngÜ©i, không mª,
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ThuyŠn thøc n» Ç‹ chª ngÜ©i thÜÖng.
M¶t thÜÖng, hai thÜÖng, ba thÜÖng, bÓn nh§,
Ai làm cho dang dª duyên mình.
Trách ông tÖ hÒng, bà nguyŒt lão không 
                                   phân minh rõ ràng !

Chàng :
Dãy d†c tòa ngang, giàu sang có sÓ,
Kim Long, Båch H°, nÜ§c Ç° vŠ Sình,
ñôi ÇÙa mình chút n® ba sinh,
DÅu có xa nhau Çi n»a, cÛng nh§ chút tình vi‰ng thæm.

ÇÓi Ç¥ng : giäi Çáp ÇÜ®c.

   1/  Nàng :
Em Çi qua Çò quán Hàu,
Em g¥p m¶t o Ç¶i nón xoáy Óc,
Tay b¡t h‰n,
MiŒng hát nghêu ngao.
Trai nam nhi anh ÇÓi Ç¥ng, em së mª l©i chào Çón anh.

   Chàng :
Anh Çi qua Çò chàng ch,
Anh g¥p ông xã Cóc,
Tay xách xâu nhái,
ñi bán ch® M› HÜÖng.
Trai nam nhi anh ÇÓi Ç¥ng, l©i chào n† em hãy 
                                               mª ÇÜ©ng cho anh.

  2/ Nàng :
Gái Ba NguyŒt t¡m sông Ba NguyŒt,
Hai ch» nguyŒt ghép låi thành ch» b¢ng (1).
B¢ng là b¢ng h»u, giao là chi giao.
Trai nam nhÖn ÇÓi Ç¥ng, thi‰p (2) xin trao
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                                              m¶t lÜ®ng vàng.

Chàng : 
Trai Kÿ SÖn ng¡m cänh Kÿ SÖn,
Hai ch» sÖn ghép låi thành ch» xuÃt,
XuÃt là xuÃt nhÆp, giao là chi giao.
Trai  nam  nhÖn  ÇÓi  Ç¥ng,  thi‰p  phäi  trao  m¶t  lÜ®ng

vàng.

(1) b¢ng : bån.         
(2) thi‰p : em.

Ç‡i : quãng ÇÜ©ng.
Thi‰p v§i chàng ÇÜÖng (1) vui ÇÜÖng vÈ,
Ai ng© cách m¶t phút ÇÒng hÒ chia rë nhau ra.
Cúi ÇÀu låy mË cùng cha,
Cho con ÇÜa chÒng con lên m¶t Ç‡i Ç‰n ga con vŠ.

(1) ÇÜÖng : Çang.

Ç¶n : ÇÒi, gò.
ñói lòng lên Ç¶n æn sim,
XuÓng khe gánh nác (1), Ç¶t (2) chìm gióng trôi.

(1) nác : nÜ§c.        (2) Ç¶t : lu nhÕ, våi nhÕ, chum.

ÇÒng båc tr¡ng : ÇÒng båc ñông DÜÖng, ÇÖn vÎ tiŠn tŒ ngày
trÜ§c ª ñông DÜÖng.

Núi Ng¿ Bình trÜ§c tròn sau méo,
Sông An C¿u n¡ng Çøc mÜa trong.
Trách ai m¶t då hai lòng,
Tham ÇÒng båc tr¡ng, n« phø lòng dân Çen.

ÇÒng rå : cánh ÇÒng chÌ còn rå sau khi g¥t xong. Rå là phÀn
gÓc cûa cây lúa.

G¥t rÒi ÇÒng rå trÖ vÖ,
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XËo xiên trÖ gÓc lÖ thÖ nhÜ ch® chiŠu.
Em v§i anh m¶t m‰n hai yêu,
ñÒng không ch£ng quän mà ch® chiŠu cÛng không quen.

ÇÒng tiŠn chi‰c ÇÛa bÈ Çôi : bi‹u thÎ s¿ chia ly.

ñÒng tiŠn chi‰c ÇÛa bÈ Çôi,
Anh vŠ lÃy v® cho tôi lÃy chÒng.

Ç¶t (tØ c°) : may, khâu, vá.

Áo anh ai c¡t ai may,
ñÜ©ng tà ai Ç¶t, cºa tay ai viŠn ?

Ç¶t : cái lu nhÕ, cái chum. 

ñ¶t nác (1) ngoài cÜÖi (2) hÙng Çã bÜa (3),
NÒi cÖm côi (4) núc (5) lä (6) Çun vØa,
Trách (7) cá trä (8) keng (9) bù (10) nêm mói (11).
Rào (12) sau x¡c (13) nång (14) Ç¥ng (15) ngÖi (16) trÜa.

(1) nác: nÜ§c.                     (2) cÜÖi: sân.                 
(3) bÜa: vØa.                       (4) côi: trên.               
(5) núc: b‰p.                       (6) lä: lºa.          
(7) trách: niêu ÇÃt.              (8) trä: nÒi ÇÃt.           
(9) keng: canh.                   (10) bù: bÀu.               
(11) mói: muÓi.                  (12) rào: sông. 
(13 )x¡c: gi¥t.                     (14) nång: quÀn.    
(15) Ç¥ng: Ç‹.                     (16) ngÖi: nghÌ ngÖi.

Ç« mình : làm cho b§t Çau.

Anh trª lui vŠ trÒng cây tr¡c bá,
ñ‹ khi mô Çau ÇÀu, nghËt mÛi, có ng†n lá Ç« mình.

Ç® : giúp Ç«.
Chàng :
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Ngó gia Çình bên thi‰p (1) thÃy må tóc båc tu°i
                                                        tác cao niên,
Em không ra lÃy chÒng mà ki‰m chút tÜÖng lai.
CÙ ôm duyên thû ti‰t rÙa (2) hoài em Öi.

Nàng : 
Anh ngó gia Çình bên thi‰p không có em gái 
                                              nÕ (3) có chÎ dâu.
M¶t ch¡c (4) thÀy v§i må nhÜ lºa v§i dÀu,
Em ª làm ri (5) Ç® tay thay viŒc cho tr†n câu hi‰u tình.

(1) thi‰p : em.            
(2) rÙa : nhÜ th‰.
(3) nÕ : ch£ng.           
(4) m¶t ch¡c : m¶t mình.
(5) ri : th‰ này.

ÇÖm : b¡t cá.

Chàng ràng (1) nhÜ cá trong nÖm (2),
NhiŠu con anh rång (3), bi‰t ÇÖm con nào ?

(1) chàng ràng : læng xæng.
(2) nÖm: døng cø làm b¢ng tre già dùng Ç‹ b¡t cá trên ÇÒng ru¶ng nÜ§c.
(3) rång : hoa m¡t.

Ç©n : Çàn. 

1/  Ai làm cho Çó xa Çây,
Cho chàng xa thi‰p, cho dây xa Ç©n.

2/ Có cha, có mË thì hÖn,
Không cha, không mË nhÜ Ç©n ÇÙt dây.

3/  Con chim xanh xanh æn trái xoài xanh,
ˆn no t¡m mát ÇÆu cành mÅu ÇÖn.
Bån nghe không rõ bån h©n,
Då qua ª th£ng nhÜ Ç©n næm dây.
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4/  Då em Çây ª th£ng nhÜ Ç©n,
Lòng anh cong quËo, thÃt nhÖn quá tr©i.

5/  Lòng låi d¥n lòng ª cho bŠn bÌ,
Då låi d¥n då ª cho chí ÇÌnh cao sÖn.
Em ch§ nghe ti‰ng sáo mà bÕ ti‰ng Ç©n,
Ch§ tham giàu bÕ bån, tham hÖn mà bÕ chàng.

6/ Chàng :
÷i ngÜ©i thøc n» hÒi gia,
Tåi cæn duyên em tr¡c trª hay tåi ngÜ©i ta båc tình ?

Nàng :
Båc tình chi l¡m ân nhân,
ChÜa bao læm ngày tháng Çã thay Ç©n Ç°i dây.

7/  RÜ®u kim lang ve vàng chÜ§c tºu,
Em mª miŒng chào bån h»u tÜÖng tri.
Bá Nha v¡ng m¥t Tº Kÿ,
Ôm Ç©n luÓng chÎu sÀu bi m¶t mình.

8/  Thº vàng, thº lºa, thº than,
ñ©n kêu thº ti‰ng, ngÜ©i ngoan thº l©i.

Çøn : ÇÓng.
1/  Nàng :
Anh chê em khó (1), lui vŠ lÃy Çó giàu sang,
MÃy lâu ni (2) Çã làm nên Çøn båc non vàng nào chÜa ?

Chàng :
KhÓn (3) than, khÓn thª, l« h¶i phân trÀn,
Tóc không xe mà tóc rÓi, ru¶t không dÀn (4) mà ru¶t Çau!

Nàng :
Ru¶t Çau chi n»a (5) mà Çau,
Anh Çã phø khó tham giàu thì thôi.

(1) khó : nghèo kh°.
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(2) lâu ni : lâu nay.
(3) khÓn : trong tình trång khó giäi quy‰t.
(4) dÀn : Çánh.     
(5) chi n»a : còn gì n»a.

2/   SÓ giàu lÃy khó cÛng giàu,
SÓ nghèo chín Çøn (1) mÜ©i trâu cÛng nghèo.

(1) chín Çøn : chín ÇÓng rÖm.

Ç¿ng : th£ng ÇÙng.

ñÙng bên ni khe ngó qua bên tê khe,
ThÃy bøi tre, bøi trØa, bøi ÇÙng.
Ngó xuÓng dÜ§i sông có mÃy hòn Çá,
Hòn Ç¿ng, hòn n¢m.
Thi‰p v§i chàng là Çåo nghïa træm næm,
DÅu mai sau không thành chÒng v®,
S§m vi‰ng tÓi thæm cÛng tình.

ÇÙng ÇÀu tiên chinh : ÇÙng trÜ§c  m†i ngÜ©i.

Khi làm ch£ng thÃy gã Çâu,
Khi æn thÃy gã ÇÙng ÇÀu tiên chinh.

ÇÙng xa xa : ÇÙng ch‡ hÖi xa.

ThÜÖng em hãy ÇÙng xa xa,
Con m¡t anh li‰c cÛng b¢ng ba ÇÙng gÀn.

ÇÜ©ng dây múi chÌ  : công viŒc cûa ngÜ©i Çàn bà ViŒt-Nam
ngày xÜa. Ý muÓn nói Çàn bà con gái.

Chàng :
ñ‰n Çây hÕi bån m¶t l©i,
ñÜ©ng dây múi chÌ có ngÜ©i nào chÜa ?
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Nàng :
Anh hÕi thì em xin thÜa,
Xa gÀn Çã có mà chÜa vØa lòng.

ÇÜ©ng hoàng : Çàng hoàng, tº t‰.

Nàng :
i anh Öi, hai ngang hai ph‰t,
Em m§i k‰t låi thành thiên. 
Ai mà væn nho trÒi lên chút n»a, ai võ biŠn xin lui (1).

Chàng :
Em Öi, ch» thiên Çây chÜa tròn nét ngÜ®c,
Ch» liÍu kia sao låi tr° våch ngang (2) ?
Em trª vŠ thÜa v§i thÀy mË cho ÇÜ©ng hoàng,
Có chi Çi n»a cÛng Ç‹ cho chàng liŒu lo.

                                                           (Hò trêu ghËo)

(1) Hai ngang hai ph‰t là ch» thiên, n‰u nét d†c kéo lên m¶t chút n»a
thì thành ch» phu. Ch» phu là chÒng.
(2) Ch» liÍu có thêm gåch ngang là ch» tº. Tº là con. Ý chàng muÓn
nói : cô gái Çã có thai.

ÇÜ©ng quan : ÇÜ©ng cái quan, con ÇÜ©ng chính.

ñÜ©ng quan vØa r¶ng vØa dài,
M¥c lòng ông kš (1), ông cai Çi vŠ.

(1) ông kš : ông thÜ kš; ngày xÜa g†i là ông kš løc.

ÇÜ®m ÇÜ®m : thÃm ÇÆm, ÇÆm Çà.

Trai thÜÖng gái læng xæng nhÜ bÜ§m,
Gái thÜÖng trai ÇÜ®m ÇÜ®m nhÜ dÀu.
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E, Ê

e : còn ngåi. 

1/ ñêm Çông nh§ bån ra vào,
Lá gan bào, ru¶t qu¥n (1).
Vì cänh ng¶ phäi ra Çi, cách trª non sông.
Thæng Long n† (2) có vui không ?
ChÓn HÜÖng Bình em v†i v†i (3) ngÒi trông!
DÀu cách m¥t tri âm, em cÙ gi» då,
Då ÇÒng tâm ÇÒng.
Nh»ng e cho Çó quên l©i cùng hËn,
Không thÃu n‡i cho tình Çây,
ñÃt khách mênh mông,
TÜªng thêm Çau lòng,
LuÓng nh»ng ngÒi trông, tr¢n tr†c canh chong.
Gió nhÜ ÇÒng, lånh lëo phòng không.
Xót xa tÃm lòng,
Trách con Tåo Çem lòng cay nghiŒt (4).
DÀu cách trª phÜÖng xa,
Gi» m¶t lòng, ch£ng dám sai ngoa.
Ai không tÕ cho lòng ta,
Xét soi có træng già !

                       (ñêm Çông nh§ bån. Khuy‰t danh. ñiŒu Nam Ai)

(1) qu¥n : Çau th¡t, Çau xo¡n, Çau xoáy.
(2) n† : kia.
(3) v†i v†i : vòi v†i; rÃt xa.
(4) cay nghiŒt : kh¡t khe, Ç¶c ác.

2/ H«i anh Öi, anh vŠ thæm mË e lâu,
ñ‹ khæn vuông anh låi, em làm gÓi kê ÇÀu 
                                            kÈo nh§ thÜÖng.

                                                 (Hò giã gåo)
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3/ Nàng:
Thân em nhÜ trái vä non,
ˆn thì ÇÜ®c Çó, e còn hôi hæng.

  Chàng:
Lo chi m¶t n‡i hôi hæng,
ñá trên muÓi dÜ§i anh d¢n h‰t hôi.

                                         (Hò trêu ghËo)

4/ Xa xôi Çi nÕ Ç‰n nÖi,
Gªi thÖ e lÆu, gªi l©i e quên.

e : có lë.

T§i Çay (1) ÇÀu lå sau quen,
Quen ngÜ©i,
Mª miŒng cÜ©i quen ti‰ng,
ñào mÆn quen hÖi.
Chuông vàng, khánh ng†c quen l©i.
ñó quen Çay (1), e cÛng có Tr©i,
E Tr©i xui khi‰n.
Y‰n thÜÖng oanh, oanh càng thÜÖng y‰n,
Mình låi thÜÖng mình.
Cái thÜÖng lÆn ÇÆn (2) chung quanh,
ñèn thÜÖng bóng, dÜ§i træng thÜÖng hình.
M¶t mÓi tình chia Çôi,
Cân låi càng thêm n¥ng.
Bån mình Öi,
VÆy th©i (3) thôi,
ThÜÖng nhau cho rÒi.

(T§i Çay ÇÀu lå sau quen. Ðng Bình Thúc Giå. ñiŒu Nam Bình)

(1) Çay : Çây.
(2) lÆn ÇÆn : g¥p nhiŠu khó khæn.
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(3) th©i : thì.

eng : anh

1/ BÀn cÜ náo thÎ vô nhân vÃn (1),
Phú tåi thâm sÖn h»u khách tÀm (2).
Ai tÀm, Çây em cÛng không tÀm,
Tam Ç£ng nhân, tam Ç£ng vÆt,
Eng ch§ có lÀm ai cÛng nhÜ ai.

                    (Thäo Am NguyÍn Khoa Vy)

(1) vÃn : hÕi han.      
(2) tÀm : tìm ki‰m.

(Câu 1 và câu 2 : Nghèo mà ª nÖi ch® Çông ngÜ©i cÛng không ai hÕi
thæm; giàu mà ª nÖi rØng sâu vÅn có ngÜ©i tìm Ç‰n).

2/ Møt mæng là møt mæng tre,
Eng tê dÕ dÕ (1) mà ve mŒ dòng (2).

(1) dÕ dÕ : nhÕ nhÕ.
(2) mŒ dòng : nå dòng; Çàn bà l§n tu°i Çã tØng có chÒng. 

‰t : ‰ch.

1/ Chàng ràng nhÜ ‰t hai hang,
NhÜ chim hai t°, nhÜ nàng hai nÖi.

2/ Cûa Tr©i, Tr©i låi lÃy Çi,
GiÜÖng hai m¡t ‰t làm chi ÇÜ®c Tr©i.

3/ Còn duyên kén cá ch†n canh,
H‰t duyên ‰t Ç¿c, råm ÇÒng cÛng vÖ.
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G

gá nghïa : g¡n bó tình duyên.

H‰t dÀu Çèn cháy t§i tim,
M¶t ngày gá nghïa cÛng niŠm phu thê.

gái tÖ : ngÜ©i con gái còn non trÈ. 

MÜ§p già thì mÜ§p có xÖ,
Ông già l¡m cûa gái tÖ thi‰u gì.

gài : cài.

ñêm næm canh, cºa Çóng then gài,
NgÜ©i trong Öi h«i, có tÜªng Ç‰n ngÜ©i ngoài hay không.

gánh lÃy : nhÆn lÃy.

ThÀy mË Çánh thi‰p, chàng ÇÙng chàng coi,
Ræng chàng không vô gánh lÃy ng†n roi cho thi‰p nh©.

gành : ghŠnh .

1/ ChiŠu chiŠu mây phû i Vân,
Chim kêu gành Çá, tûi thân mà buÒn.

2/ Nàng :  
Em cÛng liŠu sÓng ch‰t tåi ÇÀu gành,
Ba kim có gãy, bÜ§m m§i Çành phÆn bay.

  Chàng :
ThiŒt nhÜ l©i Ãy anh ch©,
DÀu mà tóc båc nhÜ tÖ cÛng Çành.

gåo de An C¿u : tên m¶t loåi gåo ngon thÖm trÒng trên cánh
ÇÒng An C¿u, thÜ©ng Ç‹ vua æn. Sau 1975, cánh ÇÒng An C¿u
không còn n»a.
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Tôm r¢n l¶t vÕ bÕ Çuôi,
Gåo de An C¿u em nuôi mË già.

gåo hÈo r¢n : gåo hÈo r¢n màu ÇÕ còn g†i là gåo Chiên hay
gåo Chiên ñåo; hÖi ng†t, hÖi cÙng, thÖm, ngon.

Gåo hÈo r¢n mÜ©i hai lon t¶n (1),
Gåo Tiên N¶n (2) mÜ©i bÓn lon b¢ng.

(1) lon t¶n : lon sºa bò nông Çáy Ç‹ chÙa nhiŠu gåo hÖn.
(2) Tiên N¶n : cánh ÇÒng ru¶ng Tiên N¶n ÇÓi diŒn v§i làng Bao Vinh
bên kia sông.

gäy Çàn : Çánh Çàn, chÖi Çàn.

Nàng :
XÜa kia ai gäy Çàn cÀm,
Cu¶c c© ai Çánh dÜ§i trÀn gian nguy;
Ai mà tài Ç¥t thÖ ri,
Ai mà uÓng rÜ®u chín mÜ©i bì không say ?
Mong anh nói låi em hay,
Em lui vŠ lÃy nhÅn Çeo tay cho liŠn.

Chàng :
XÜa ông Bá Nha gäy Çàn cÀm,
Cu¶c c© ñ‰ Thích Çánh, dÜ§i trÀn gian nguy;
Tài Lš Båch hay Ç¥t thÖ ri,
LÜu Linh uÓng rÜ®u chín mÜ©i bì không say.
Chàng Çà nói Ç¥ng, thi‰p tính ræng Çây thi‰p hè!

                                                                    (Hò giã gåo)

g¥m : kh§i.

Bao gi© cho mía ÇÖm bông (1),
Cho chÎ có chÒng em g¥m dò heo (2).
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(1) ÇÖm bông : nª hoa.
(2) dò heo : giò l®n.

g¥p ch¡c : g¥p nhau.
MÃy lâu ni thi‰p quê Nam, chàng quê B¡c,
Nay chØ g¥p ch¡c gi»a chÓn quê ñông.
G¥p anh Çây gi»a chÓn h¶i ÇÒng,
Cho em tr¶m l©i hÕi thiŒt : thÀy v§i mË 
                 ÇÎnh chÓn m¥n nÒng nÖi mô ?

                                                        (Hò giã gåo)

ghe (tØ c°) : nhiŠu.
1/ CÖn nÜ§c lºa ngÜ©i bŠ kh° ng¿,

CÛng ghe phen cÙu tº hoàn sinh.
Nh»ng loài ác thú sÖn tinh,
Ra oai låi hi‹n phép linh khº trØ.

(Væn chÀu ñÙc Thiên Y Thánh MÅu. Câu: 109 Ç‰n  112. Khuy‰t danh.
ChÀu Væn Hu‰)

2/  ChÒng khôn v® Ç¥ng (1) Çi giày,
V® khôn chÒng Ç¥ng ghe ngày cÆy trông.

(1) Ç¥ng : ÇÜ®c.

ghe : thuyŠn l§n.
ñêm khuya nghe gi†ng anh hò,
TÜªng ghe quan l§n, không dè (1) Çò bán than !

(1) không dè : không ng©.

ghe bÀu : thuyŠn có phÀn phía sau lái r¶ng hÖn phía trÜ§c.
Ghe bÀu trª lái vŠ Çông,
Con gái theo chÒng mË ª v§i ai ?

ghè : cái lu nhÕ, cái våi nhÕ.
NÜ§c trong khe chäy ra róc rách,
Anh Çây hÙng lÃy vài ghè,
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ñ‹ khi mø nhåc (1) qua thæm r‹,
NÃu nÜ§c chè xanh mø uÓng chÖi.

(1) mø nhåc : bà gia.

ghËo trai : trêu ch†c, Çùa c®t v§i Çàn ông.

Ghét thay con gái Phong ChÜÖng,
ñÀu thì tóc kËp, ra ÇÜ©ng ghËo trai.

gia nÜÖng : gia Çình chÒng.

C¿c lòng em m§i ra Çi,
Bªi gia nÜÖng hà kh¡c, 
ChÒng con th¡c m¡c l¡m l©i.
Em cÛng muÓn vô lòn ra cúi, 
Không muÓn nhiŠu l©i làm chi.

già l©i nói : nói Çi nói låi nhiŠu lÀn.

Chuông già ÇÒng Çi‰u (1) chuông rŠn,
Anh già l©i nói, em xiêu tÃm lòng.

(1) già ÇÒng Çi‰u : nhiŠu ÇÒng nguyên chÃt.

giä Çò : giä b¶, giä v©, làm nhÜ thiŒt.

1/ Nàng :
Cºa nhà gia th‰ th‰ nào,
Ræng t§i Çây anh ª lân la không vŠ ?

Chàng :
Anh t§i nÖi Çây nh¡m hÜ§ng Ç¡p nŠn,
LÆp vÜ©n trÒng ÇÆu, giä Çò quên không vŠ !

2/   Giä Çò mua kh‰ bán chanh,
Giä Çi Çòi n® thæm anh kÈo buÒn.

3/   Giä Çò buôn hË bán hành,
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Ghé vô ch® CÓng thæm anh kÈo buÒn.

4/   Giä Çò buôn hË bán hành,
Ghé vô trÜ©ng h†c thæm anh kÈo buÒn.

5/   Giä Çò nói chuyŒn gì Çâu không,
ThiŒt tûi cho em ti‰ng có chÒng.
TÓi Çó ch© hoài sang sáng s§m,
ñêm kia Ç®i mãi Ç‰n hØng Çông.
Hôm nay ch£ng chÎu ôn bài vª,
Mai mÓt làm sao có chút bÒng ?
Ông xä mình Öi, xin thÙc dÆy,
ChiŠu em m¶t chút có ÇÜ®c không ?

giä lÖ : làm nhÜ không bi‰t.

Chàng :
B¡p non xao xác tr° c© (1),
NgÜ©i thÜÖng ÇÙng Çó, ræng giä lÖ không chào ?

Nàng :
ñó Çã ÇÜ®c chÓn giàu sang,
ñây lÖ Çi (2) cÛng phäi nÕ chào mÀn chi (3).

(1) b¡p tr° c© : b¡p nª hoa.
(2) lÖ Çi : l© Çi, coi nhÜ không bi‰t. 
(3) mÀn chi : làm gì.

giä nhÜ : ví nhÜ, giÓng nhÜ.

1/ Anh Çi biŒt d¥m mây mù,
Giä nhÜ con ve ve kêu mùa hå,
Bi‰t mÃy thu cho g¥p chàng ?

2/ Gái TruÒi làm bån v§i trai Dinh,
   Giä nhÜ Phu Væn Lâu ÇÙng sánh núi Ng¿ Bình 
                                                          xÙng không ?
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3/ Con cá thia thia m¡c câu Hàn Tín,
Con chim Çåi bàng m¡c ná Thåch Sanh.
ñÓ em thoát khÕi tay anh,
Giä nhÜ TriŒu Tº (1) xuÓng phá thành Châu Do (2).

(1) TriŒu Tº : TriŒu Tº Long.  
(2) Châu Do : Chu Du. (TriŒu Tº Long và Chu Du là hai nhân vÆt trong
Tam QuÓc Chí).

4/ MË già gÀn ÇÃt xa tr©i,
Giä nhÜ ng†n lá vàng treo trÜ§c gió không bi‰t

                                                           rÖi khi nào.

5/ Tham giàu phø khó ai khen,
GÌa nhÜ châu chÃu thÃy rång Çèn nhäy vô.

6/ ThÜÖng nhau nên phäi giÃu l©i,
Giä nhÜ con cá m¡c cån ch© tr©i mÜa sa.

giác : hào; m¶t giác b¢ng 10 xu.

1/  Cau Nam Ph° m‡i trái m¶t giác,
TrÀu ch® Dinh m‡i lá m¶t tiŠn (1).

(1) tiŠn : ÇÖn vÎ tiŠn tŒ cûa ViŒt Nam th©i xÜa.

2/  S§m mai em buôn m§ (1) gåo,
Bu°i chiŠu em låi tåo m§ trÀu.
Tai nghe anh ng¶ bŒnh Çau ÇÀu,
Em bán buôn chi cÛng bÕ, låi hÀu thuÓc thang.
Anh Çau thÜÖng hàn nhÆp lš, em nuôi h‰t š tÆn tâm,
M‡i ngày m‡i bát gà hÀm,
Con bÒ câu næm giác Çi tÀm (2) mà mua.

(1) m§ : tÆp h®p nh»ng cái cùng loåi.
(2) tÀm : tìm.

giäi Ç¥ng : giäi Çáp ÇÜ®c.
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1/Nàng :
Con chi (1) trên rØng chÌ æn không uÓng ?
Con chi dÜ§i ru¶ng có uÓng không æn ?
Trai nam nhÖn (2) giäi Ç¥ng, dÀu khó khæn em
                                                   cÛng chÎu cùng.

 Chàng :
Con m†t trên rØng chÌ æn không uÓng,
Con ÇÌa dÜ§i ru¶ng có uÓng không æn.
Trai nam nhÖn giäi Ç¥ng, chÎu khó xin m©i vŠ v§i anh.

(1) chi : gì.           
(2) nam nhÖn : nam nhi.

2/ Nàng :
Cây chi trên rØng không lá ?
Cá chi dÜ§i bi‹n không xÜÖng ?
Trai nam nhÖn giäi Ç¥ng, thi‰p xin k‰t nghïa 
                                  tao khang (1) v§i chàng.

Chàng :
Cây xÜÖng rÒng trên rØng không lá,
Con sÙa dÜ§i bi‹n là cá không xÜÖng.
Anh Çà ÇÓi Ç¥ng, em phäi k‰t nghïa cÜÖng thÜ©ng
                                                                     v§i anh.

                                                         (Hò giã gåo)

 (1) tao khang : tao là bã rÜ®u, khang là cám gåo. Tao và khang là hai
thÙ ÇÒ æn cûa ngÜ©i nghèo. Nghïa bóng: tình nghïa v® chÒng g¡n bó
nhau tØ thuª còn nghèo kh° Ç‰n khi giàu có.          

giåi : bãi ÇÃt chôn ngÜ©i ch‰t.

Ch® ñông Ba Çem ra ngoài giåi,
CÀu TrÜ©ng TiŠn Çúc låi xi-mon (1).
÷i ngÜ©i l« h¶i chÒng con,
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VŠ Çây gá nghïa vuông tròn v§i ta.

(1) xi-mon : xi-mæng. ViŒt hóa ch» ciment, ti‰ng Pháp.

giáo b¶t : quÃy b¶t trong nÜ§c cho nhuyÍn.

Giä gi†ng hoàng oanh kêu chÎ bánh canh Nam Ph°,
Cho em bi‰t tên, bi‰t h†, bi‰t cºa ngõ, bi‰t nhà.
Bi‰t thêm nÈo låi ÇÜ©ng qua,
Em h†c nghŠ giáo b¶t, räi nhøy hoa tÜÖi màu.

                                                   (Ðng Bình Thúc Giå)

giày bØa : hành hå, giày vò.

Trách cái phÆn, 
GiÆn cái duyên, 
Ba cái râu m†c s§m, 
ñ‹ gái thuyŠn quyên giày bØa.

gieo neo (tØ c°) : gian nan vÃt vä.

Tháng næm ra ÇÙng ngõ Âm HÒn (1),
Th¡p hÜÖng van vái ai khôn thì vŠ.
VŠ th©i thæm quán cùng quê,
ñØng quËt ông già, thoa con nít, nhiŠu bŠ gieo neo.

(1) Âm HÒn : am th© linh hÒn ngÜ©i ch‰t trong nh»ng ngày ThÃt Thû
Kinh ñô Hu‰, cái am này n¢m ª ngã tÜ cûa hai ÇÜ©ng Mai Thúc Loan
và Lê Thánh Tôn.

gió dÆp sóng dÒi : gió th°i månh, sóng lô nhô.

Ngó lên tr©i, thÃy sao d©i vÆt Ç°i,
Ngó xuÓng nÜ§c, thÃy bèo n°i hoa trôi.
Mênh mông gió dÆp sóng dÒi,
Trên thuyŠn hiu quånh em ngÒi trông anh.
                              (Thäo Am NguyÍn Khoa Vy)
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gióng giä : v¶i vã, hÓi hä.

Nghe anh gióng giä ra vŠ,
CÛng b¢ng lºa ÇÓt tÙ bŠ lÜng em.

giùm : giúp.

MË già là mË già chung,
Anh lo thang thuÓc, em giùm cháo cÖm.

giÜ©ng th© : bàn th©.

1/ Nàng :
Ba mÜÖi anh không Çi T‰t,
MÒng m¶t anh không t§i låy giÜ©ng th©.
Hi‰u trung chi anh n»a mà bäo em ch© cho u°ng công.

Chàng :
Ba mÜÖi, anh m¡c Çóng hÜÖng án,
MÒng m¶t, anh lo hÀu ngài ng¿ (1) Nam Giao.
Hi‰u trung bên anh còn bÕ, huÓng chi (2) bên nàng, 
                                                                     nàng Öi !

(1) ngài ng¿ : vua.    
(2) huÓng chi : huÓng hÒ.

2/  Mình vŠ mình nh§ ta không?  
Ta vŠ ta nh§ hàm ræng mình cÜ©i.
Næm quan mua lÃy miŒng cÜ©i,
MÜ©i quan không ti‰c, ti‰c ngÜ©i tình nhân.
NgÜ©i tình nhân ta Ç‹ trên cÖi,
N¡p vàng ÇÆy låi Ç‹ nÖi giÜ©ng th©.
ñêm qua ba bÓn lÀn mÖ,
Chiêm bao thì thÃy, dÆy s© (1) thì không !

(1) s© : r© mó.

3/  ThÀy cúng ngÒi cånh giÜ©ng th©,
MÒm thì lÄm bÄm, tay r© dïa xôi.
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gi¿t : giÆt.

Ai vŠ nh¡n v§i ông câu,
Cá æn thì gi¿t, Ç‹ lâu h‰t mÒi.

gÓi luông : gÓi dài.

Næm ni mùa màng thong thä, cho em mÜ®n
                        bút nghiên, em tä (1) Çôi câu.
Gºi l©i qua thæm bån kÈo sÀu,
GÓi luông ch£ng Ç¥ng kŠ ÇÀu thì thôi.

(1) tä : vi‰t.

gông : døng cø th©i xÜa dùng Ç‹ Çeo vào c° phåm nhân. 

ñêm khuya m¶ då (1),
Ai cho ngÜ©i lå Çáo t§i phòng trung (2).
HÕi anh có s® hay không,
Em la m¶t ti‰ng, h† Çóng gông anh liŠn.

(1) m¶ då : Çêm tÓi.
(2) phòng trung : buÒng dành cho Çàn bà con gái.

gªi : gºi.

1/ Chim khôn làm t° l¿a cành,
Gái khôn tìm chÓn trai lành gªi thân.

2/ Gªi l©i thæm huŒ, vi‰ng lan,
TÓt tÜÖi cho bi‰t, khô tàn cho hay.

3/ Chàng :
Núi Ng¿ Bình trÜ§c tròn sau méo,
Sông An C¿u n¡ng Çøc mÜa trong.
ñÜa tay trao bÙc thÜ phong,
HÕi thæm bên bån Çã b¢ng lòng ai chÜa ?

Nàng :
Núi Ng¿ Bình trÜ§c tròn sau méo,
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Sông An C¿u n¡ng Çøc mÜa trong.
Em Çây vÓn thiŒt chÜa chÒng,
Núi cao sông r¶ng, bi‰t gªi lòng cùng ai ?

                                               (Hò giã gåo)

4/ Xa xôi cÛng muÓn gªi thÜ vŠ,
Gªi thÜ s® l¶, gªi l©i vŠ s® quên.

)
H

hàm côi : hàm ræng trên.

Em khéo phÌnh ph©,
Anh b« ng« nhÜ trâu mÃt hàm côi.
Nay chØ (1) lo ÇÜ©ng duyên n®,
Anh bi‰t ÇÙng ngÒi v§i ai.

(1) nay chØ : bây gi©.

hàng xÙ : ª nÖi khác, quê ngÜ©i.

ñói kh° xÙ làng (1), 
Còn hÖn giàu sang hàng xÙ.

(1) xÙ làng : quê nhà.

hay ch» : h†c r¶ng.

1/  ñêm n¢m nghï låi mà coi,
LÃy chÒng hay ch» nhÜ soi gÜÖng vàng.

2/  Nàng :
Ti‰ng ÇÒn anh hay ch»,
Cho em hÕi thº Çôi l©i.
Ngày xÜa ai câu sông VÎnh,
Ai cày núi LÎch SÖn ?

Chàng :
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Em hÕi ra, anh xin Çà nói thiŒt,
Ngày xÜa vua Nghiêu câu sông VÎnh,
Vua ThuÃn cày LÎch SÖn.

hay mô : ng© Çâu.

1/   GiÃc thÀn m¶ng mÖ màng trên gÓi,
L¡ng tai nghe l¡m n‡i Çoån trÜ©ng.
Ai hay mô m‡i ÇÙa m‡i ÇÜ©ng,
ñ‹ duyên xa n® cách, nh§ thÜÖng mà hao mòn ? 

2/  Thi‰p ng« theo chàng cho Ç‰n ÇÀu râu tóc båc,
                                                      Çá tåc thành bia,

Không hay mô s§m k‰t, tÓi lìa,
BÕ n‡i sÀu cho thi‰p giäi Çêm khuya m¶t mình.

3/ Chàng : 
Thi‰p v§i chàng xÜa kia tÜªng Çi chung m¶t kiŒt,
Ai hay ông Tr©i phân biŒt m‡i ÇÙa m¶t Çàng.
ChÆu ngä ÇÜ©ng chÆu, cây da vàng theo cây !

 Nàng :
TÜªng theo nhau Ç‰n bách niên giai lão,
Không hay mô duyên n® chØng này Çà phân áo rÈ ban.
Duyên em hÜ Çành phÆn, cÛng v†ng cÀu cho anh nên.

4/  TÜªng là Çó nhúm Çây nhen,
Hay mô Çó båc, Çây hèn thì thôi.

hæm ba : hai mÜÖi ba.

1/ MÒng næm, mÜ©i bÓn, hæm ba (1),
ñi chÖi cÛng l‡ huÓng là Çi buôn.

(1) mÒng næm                 => 5 
     mÜ©i bÓn (14) =>  1+4= 5  
     hæm ba (23)     => 2+3= 5.
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2/ Ông tha mà bà ch£ng thà,
Làm cho cái løt hæm ba tháng mÜ©i.

hæm mÓt : hai mÜÖi mÓt.

Tu°i nàng Çã ch¤n hai mÜÖi,
Tu°i anh hæm mÓt, tÓt Çôi quá chØng.

h£m : sâu.

Bao Vinh cao b®t h£m b© (1),
Ghe mành lui t§i, mË nh© duyên con.

(1) cao b®t h£m b© : b© sông thì cao, dÜ§i chân b© sông thì sâu.

he : ráng, bÀu tr©i ºng  màu s¡c.

He vàng thì gió, he ÇÕ thì mÜa.

hè : nhÌ (Ti‰ng ÇŒm g®i s¿ chú š).

Nàng :
Ti‰ng ÇÒn anh Çi h†c Çã thông,
Con diŠu bay qua Çó, có mÃy cái lông anh hè ?

Chàng :
Em làm ræng (1) gánh nÜ§c cho khô sông,
Anh Çây m§i chÌ (2) cái lông con diŠu.

(1) làm ræng : làm sao.     
(2) chÌ : nói cho bi‰t.

hË : m¶t loåi rau làm gia vÎ. Cû hË làm thuÓc trÎ bŒnh suyÍn.

Giä Çò (1) buôn hË bán hành,
Vô ra ch® CÓng thæm anh kÈo buÒn.

(1) giä Çò : giä b¶, giä v©, làm nhÜ thiŒt.

heo : l®n.

Gió ÇÜa trái mít leo Çeo,
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LÃy v® Thû LÍ (1) thÎt heo láng mÒm.
(1) Thû LÍ  là m¶t xã thu¶c huyŒn Quäng ñiŠn.

héo don : héo queo, héo hon.

Gió mùa Xuân rÜng rÜng nÜ§c m¡t,
Nh§ t§i chàng ru¶t th¡t héo don.

Gió mùa Hè ti‰ng ve kêu d‰,
Mong nh§ chàng bóng x‰ træng lu (1).

Gió mùa Thu mË ru con lú (2),
Cha con Çã vui thú nÖi mô ?

Gió mùa ñông n¢m không thÃy bån,
Nh§ thÜÖng chàng nhiŠu Çoån Ç¡ng cay.

                                      (Lš V†ng Phu)

(1) træng lu : træng m©.           
(2) con lú : con ngû.

hèo : cái gÆy.

B¡t ông TÖ  mà Çánh vài hèo,
Ông xe nam xe b¡c, chê tôi nghèo không xe.

h‰t då h‰t  lòng : tÆn tình, chung thûy.

Cho dÀu sÓ ki‰p long Çong,
Anh cÛng ª cho h‰t då h‰t lòng v§i em.

hiŒn yêu : sinh chuyŒn bÆy bå.

D¥n lòng em bÆu ÇØng xiêu,
Ÿ nhà nuôi ThÀy v§i MË, ch§ hiŒn yêu Çi lÃy chÒng.

him hím : hai mí m¡t gÀn sát nhau, giÓng nhÜ m¡t con lÜÖn.

Nh»ng ngÜ©i him hím m¡t lÜÖn,
Trai thì tr¶m cÜ§p, gái buôn chÒng ngÜ©i.
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hoài : mãi mãi, luôn luôn. 

1/ Tóc mai s®i ng¡n s®i dài,
LÃy nhau không Ç¥ng, thÜÖng hoài ngàn næm.

2/ Xa xôi gªi l©i thæm,
Lúc nh¡n nhe, Çôi bån s¡t cÀm.
Mong k‰t nghïa ÇÒng tâm,
V§i ngÜ©i tri-âm.
ThÜÖng nhau hoài, nh§ nhau mãi,
ThÜÖng nhau hoài, ai ch§ phø tình ai.
Duyên vÀy trúc mai.
Mai trúc hòa hiŒp, cùng bån lâu dài,
ñ¥ng lâu dài.
ThÜÖng th©i xin Çó ÇØng phai.
ƒy ai tình t¿, tåc då ch§ phai.
Ch§ phai, h«i ngÜ©i tình t¿.

      (Trai gái t¿ tình. Khuy‰t danh. ñiŒu Kim TiŠn)

hói : con sông Çào nhÕ, hËp.

1/   Sông mô sâu b¢ng sông An C¿u,
Hói mô r¶ng b¢ng hói Vån Niên (1).
Em tÜªng là k‰t nghïa trao duyên,
Không hay mô chàng xa thi‰p cách Ç‹ phiŠn cho em.

(1) hói Vån Niên thu¶c làng Vån Niên, xã DÜÖng Xuân, huyŒn HÜÖng
Thûy.

2/   Sông mô sâu b¢ng sông Cái Vån (1),
Hói mô cån b¢ng hói Vån Niên.
Em Çây có sai l©i hËn, có l°i l©i nguyŠn,
Træm vui vŠ bån, ngàn phiŠn em cÜu.

(1) sông Cái Vån : m¶t nhánh sông con cûa sông HÜÖng.
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3/  TÓi tr©i ch£ng quän chi ma,
ThÜÖng nhau ch£ng quän hói hà cån sâu.

hòn núi : núi nhÕ ( Hòn : tØ chÌ m¶t vÃt hình khÓi không quá
to l§n, nhÜ hòn bi, hòn Çá, hòn núi non b¶).

Trông lên hòn núi con Rùa (1),
Ngó xem cái tháp ngày xÜa hãy còn.

(1) núi Con Rùa : núi Linh SÖn, phía Çông nam núi Túy Vân.

hóp : m¶t loåi tre nhÕ, cao chØng 8 m; m‡i lóng dài chØng 2,
3 dm. 

Trai anh hùng nho nhÕ,
Gái tøc n» con con.
Khác chi Çôi ÇÛa hóp vót tròn, lau trÖn.

h° hang : xÃu h°.

Ngoänh lui (1) cÓ quÓc, ngÆp ngØng gót ng†c,
Mây phû kín tr©i thÜÖng, ngÖ ngÄn bâng khuâng.
Hoa Çang Ç¶ thanh xuân, dÆp vùi, cÙu nån muôn dân,
Không sánh Ç¥ng (2) Chiêu Quân, cho tr†n Çåo
                                                                quân thÀn.
VÈ chi m¶t Çóa yêu kiŠu, diÍm lŒ.
Vàng thau lÅn l¶n, xót phÆn h° hang.
Duyên n® dª dang, ôi Phø Hoàng !
VÎ nghïa giao bang, hi‰u trung Çôi Çàng (3).
Thân ng†c vàng Çem vùi cát bøi,
Cho ränh n® Ô Ly, ngÆm ngùi kÈ ª ngÜ©i Çi.
CÖn nÜ§c lºa phò nguy,
Nát thân sá gì.
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                  (HuyŠn Trân công chúa. Hàn PhÜÖng. ñiŒu Nam Ai)

(1) ngoänh lui : quay nhìn vŠ phía sau.
(2) sánh Ç¥ng : so sánh ÇÜ®c.
(3) Çôi Çàng : Çôi ÇÜ©ng.

h° ngai : m¡c cª, xÃu h°, h° thËn, h° ngÜÖi.

Nàng :
Ti‰ng ÇÒn anh h†c sách kinh thi,
Con trâu Ç¿c Çi theo con trâu cái, h¡n cÜ©i
                                              chi rÙa (1) anh?

Chàng :
Con trâu cái cÀu l¿c, con trâu Ç¿c cÀu tài,
H¡n cÛng muÓn ÇÜ©ng tº tôn miêu duŒ sinh nhai,
Bªi vì h¡n trèo lên tr®t (2) c£ng (3) trÜ§c, nên h¡n
                                              h° ngai, ÇÙng cÜ©i !

(1) chi rÙa : gì vÆy.     
(2) tr®t : trÜ®t.     
(3) c£ng : chân.

hÒi chØ : bây gi©.

Sao mai Çã m†c, sao hôm Çã l¥ng,
HÒi chØ con gà låi gáy ran.
ñàn næm ba câu tình t¿ kÈo bån vàng Ü§c ao.

hÒi ni : lúc này.
ñèn ra gi»a gió Çèn t¡t,
ñèn treo nam b¡c gió giÆt Çèn chao.
÷i ngÜ©i Än c¶i cây Çào,
HÒi ni không vô Çây mà phân giäi, Ç®i hÒi nào 
                                                    m§i giäi phân.
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                                                      (Hò giã gåo)

hÒi tê : m¶t th©i gian ng¡n vŠ sau.

Thi‰p thÜÖng chàng, ngó nghiêng con m¡t,
Chàng thÜÖng thi‰p, ngó li‰c con ngÜÖi.
ñØng còn chúm chím miŒng cÜ©i,
HÒi tê th‰ gian (1) h† nói tui v§i mình gái trai.

(1) th‰ gian : thiên hå.

h°i : hÜ hÕng, khô héo.

Ba phen trÀu h°i cä ba,
Phen này h°i n»a thiŒt là sÓ em.

hôm mai : cä Çêm lÄn ngày.

M¶t ngày còn bi‰t š nhau,
HuÓng chi kép ª v§i Çào hôm mai.

hôm tê : hôm kia.

ñåp nÜ§c hò xe duyên tháng trÜ§c,
Thay v¢ng (1), Ç°i låt (2) nghïa hôm tê.

(1) v¢ng : liŠm g¥t lúa.
(2) låt : tre chÈ mÕng làm dây bu¶c.

hôn : con rùa.

Ngó lên trên rØng, thi‰u chi hÜÖu, nai, chÒn, cú;
Ngó vŠ hå thú, thi‰u chi lÜÖn, chåch (1), chình (2), hôn. 

(1) chåch : cá nÜ§c ng†t, hình dång giÓng con lÜÖn nhÜng ng¡n hÖn,
sÓng trong bùn.
(2) chình : cá chình. Cá chình ngon, thÖm. Loåi cá này rÃt hi‰m.

h¶t : håt.
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1/  Ai Öi bÜng bát cÖm ÇÀy,
DÈo thÖm m¶t h¶t, Ç¡ng cay muôn phÀn.

2/  Nhà tui có viŒc có vàng,
O cho tui mÜ®n cái cÓi, tui cà (1) ba h¶t tiêu.

(1) cà : chà xát.

3/  Ti‰c thay h¶t gåo tr¡ng ngÀn,
ñã vò nÜ§c Çøc låi vÀn lºa rÖm.

4/  ViŒc triŠu Çã có quân binh, 
Hãy còn viŒc mình ta phäi d‡ dân.
ñÒng tiŠn h¶t gåo là cûa phù vân,
Còn æn h‰t nhÎn miÍn tÃm thân cho toàn.

 (Vè ThÃt thû Kinh ñô. Khuy‰t danh. Câu: 9 Ç‰n 12)

hª : h«i.

ThuyŠn ai lÖ lºng bên sông,
Có lòng Ç®i khách hay không hª  thuyŠn ?
ñ‹ ta k‰t nghïa k‰t duyên,
Anh hùng g¥p gái thuyŠn quyên còn gì.

hø : hÛ.

Thi‰p xa chàng, hái dâu quên giÕ,
Chàng xa thi‰p, c¡t cÕ quên liŠm,
XuÓng sông gánh nÜ§c, hø chìm gióng trôi.
C¿c lòng thi‰p l¡m chàng Öi,
Hø chìm ki‰m ÇÜ®c, gióng trôi phÜÖng nào ?

huê : hoa.

Tº vi dÀu dãi n¡ng sÜÖng,
Huê cam, huê quít bi‰t thÜÖng huê nào ?
Anh thÜÖng huê mÆn, huê Çào,

196



Còn bông huê cúc bi‰t vào tay ai ?
÷i này Öi ! Th¡m th¡m ch§ phai,
TÜªng nhÜ hoa lài mà låi thÖm lâu.
NgÜ©i Öi ch§ phø hoa ngâu,
Tham nÖi phú quš Çi hÀu mÅu ÇÖn.
Em tìm anh træm giÆn træm h©n;
Ð§c sao cho g¥p hÕi lòng sao thay ?
Có thÜÖng xích (1) låi gÀn Çây,
ñØng còn mÖ Ü§c nÜ§c mây trên Çèo.
Trèo lên hòn Çá cheo leo,
Khác nào n‡i mË khóc nghèo phÆn con.
Tìm anh kh¡p cä núi non.

                                                        (Lš Tº vi)

(1) xích : xê dÎch.

huê râm mái tóc : ÇÀu có tóc båc lÃm tÃm.

T¶i nghiŒp cho con bÜ§m bÜ§m bà (1),
Quanh vòng cÙ liŒng mãi theo ta.
Huê râm mái tóc chòm râu båc,
Nó ng« cành lau, ng« Çóa hoa.

Nó ng« cành lau, ng« Çóa hoa,
Hay Çâu tÜ§ng måo cûa ông già.
Nó lÀm tôi cÛng thÜÖng cho nó,
ThÜÖng nó không Çành të (2) nó ra.

                            (Ðng Bình Thúc Giå)

(1) bÜ§m bÜ§m bà : m¶t loåi bÜÖm bÜ§m to, cánh l§n, nhiŠu màu s¡c.
(2) të : r©i; tránh xa, tách ra.

hùm : c†p, h°.

ñôi cøm trúc la Çà trên thác,
Gi†t sÜÖng cành lác Çác hoa lau.
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QuyŠn ba tám cõi ngàn châu,
Chim kêu vÜ®n hót voi chÀu hùm ngâm.

(Væn chÀu MÅu ThÜ®ng Ngàn. Câu 41 Ç‰n 44. KhuyŠt danh. ChÀu væn
Hu‰)

hung : nhiŠu, nhiŠu l¡m.

Ng« r¢ng næm Mão ÇÜ®c mùa hung,
TrÆn løt hay Çâu l§n lå lùng.
MÜa xé mái tranh rÖi såt såt,
Gió xô vách ÇÃt ngã Çùng Çùng.
ñÆu, mè, lúa, b¡p trôi tÀm bÆy,
Mèo, chó, heo, gà chåy tÙ tung.
Cao l¡m ông Tr©i soi ch£ng thÃu,
MÒ hôi, nÜ§c m¡t cûa dân cùng.

(Bäo løt næm 1939. KÌnh ChÌ Phan Væn Hy, Y khoa Bác sï)

huÓng chi : huÓng gì, huÓng n»a, huÓng hÒ.

Nh«n lÒng trong b†c ngoài bao,
Con ong châm còn ÇÜ®c, huÓng chi quä hÒng Çào 
                                                                chín cây. 

hÜ Ç©i : hÜ hÕng vŠ Çåo ÇÙc.

Say sÜa nghï cÛng hÜ Ç©i,
HÜ th©i hÜ vÆy, say th©i  cÙ say !

hÜ©ng : hÒng. 

TrÒng hÜ©ng bÈ lá che hÜ©ng,
ThÜÖng nhau bÃt quän Ç‡i ÇÜ©ng (1) xa xuôi (2).

(1) Ç‡i ÇÜ©ng : quãng ÇÜ©ng.
(2) xa xuôi : xa xôi.
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I, K

ích bøng : thình bøng.

DÀu lai ÇÆu phøng,
ñÆu phøng dÀu lai.
ˆn no ích bøng,
ñÆu phøng dÀu lai.

                    (Phong dao)

in nhÜ : giÓng nhÜ.

Em lÃy chÒng tØ lúc mô ?
Ræng mà cái b¶ in nhÜ nå dòng.

ít át : hiŠn lành.

ñÜ©ng HÜÖng CÀn vØa dim (1) vØa mát,
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Gái HÜÖng CÀn ít át dÍ thÜÖng.

(1) dim : không có ánh n¡ng.

kèo: thanh b¢ng g‡ hay b¢ng tre Ç« các xà g‡ hay các Çòn tay.

1/ Có cây dây m§i leo,
Có c¶t có kèo m§i có Çòn tay (1).

(1) Çòn tay : Çoån tre hay g‡ Ç¥t trên kèo Ç‹ Ç« mái nhà.

2/ Chàng :
ThÀy må bên anh khó, ngó qua thÀy må bên em 
                                                           cÛng nghèo.
Không bi‰t bên mô d¿ng c¶t, sºa kèo cho Çôi ta?

 Nàng :
Anh Öi, lo chi phÆn khó n‡i nghèo,
Thiên hå l¡m kÈ cheo leo nhÜ mình.

kÈo m¶t mai : chÙ không thì sau này.

MË bÒng con qua cÀu Ái Tº,
Gái trông chÒng lên núi V†ng Phu,
KÈo m¶t mai bóng x‰ træng lu,
Con ve kêu mùa hå, bi‰t mÃy thu cho g¥p chàng.

k‰t ngãi : k‰t nghïa.

ThuyŠn ai lÖ lºng trên sông,
Có lòng Ç®i khách hay không h«i thuyŠn ?
ñ‹ ta k‰t ngãi nÓi duyên,
Trai anh hào g¥p ÇÜ®c gái thuyŠn quyên còn gì ?

k‰t nghïa vuông tròn : làm bån træm næm, thành v® chÒng.

 ñêm khuya anh nghe con nhån kêu sÜÖng,
Anh buÒn, anh thÜÖng, anh trông, anh giÆn,
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Anh vÖ vÖ vÄn vÄn dÜ§i ng†n Çèn tàn.
TØ Çây tâm då anh hoang mang,
Bi‰t cùng ai k‰t nghïa vuông tròn ÇÜ®c chæng ?

k‰t phÙt : k‰t hôn liŠn cho xong.

K‰t phÙt Çi, Çây duyên Çó n®,
K‰t phÙt Çi, Çây v® Çó chÒng.
Dù ông Tr©i trên chÜa ÇÎnh,
Dù ông TÖ HÒng chÜa xe !

kêu vói : kêu g†i m¶t ngÜ©i ÇÙng xa.

ñÙng xa kêu vói ngÜ©i cày.
Trâu kia ai gi», ÇÃt này ai canh.

khác chi : khác gì.

1/  Cây ÇÌnh Ng¿ gió càng hiu h¡t,
Khói sông HÜÖng dìu d¥t mån thuyŠn.
K‹ tØ ngày em xa bên bån, khác chi ngÜ©i dª v§i
                                                            ngÜ©i Çiên,
Con chim xa lÒng, chim nh§; con cá xa suÓi 
                                         Vån Niên, con cá buÒn.

2/Chàng :
Gái mänh mai g¥p trai thanh cänh,
Khác chi rÜ®u hÒng Çào g¥p nhánh cau sây.

 Nàng :
Ng¶ tình c© thi‰p g¥p chàng Çây,
Khác chi chÆu sành låi g¥p nhánh cây cänh quÿ.

3/ThÀy mË bên anh khác chi thÀy mË bên nàng,
Lë th©i tåc Çá, bia vàng th© chung.
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khách : ngÜ©i Trung Hoa ª ViŒt Nam.

1/Thà r¢ng æn cá liŒt xuôi (1),
Còn hÖn lÃy khách có Çuôi trên ÇÀu (2).

(1) cá liŒt xuôi : m¶t loåi cá rÈ tiŠn, có nhiŠu xÜÖng. Cá sÖn và cá liŒt
xuôi là hai loåi cá có nhiŠu xÜÖng, rÈ tiŠn.
(2) Çuôi trên ÇÀu : ngÜ©i Trung Hoa, Ç©i nhà Thanh, khi Ç‰n ViŒt Nam,
tóc Çánh Çuôi sam. 

2/ThÜÖng ai chí quy‰t thÜÖng luôn,
ñØng ni thay, mai Ç°i nhÜ khách buôn trâu Lào.

khách thÜÖng : ngÜ©i mua bán; thÜÖng gia.

Xóm Låi Ân (1) canh gà xào xåc,
Giøc khách thÜÖng mua m¶t bán mÜ©i.

(1) xóm Låi Ân : làng Sình. 

kh¡c : khoäng th©i gian b¢ng m¶t phÀn sáu cûa ngày (không
k‹ Çêm). 

1/ ñêm næm canh (1), em mÖ màng bóng bån,
Ngày sáu kh¡c, thÜÖng dång nh§ thÀm.
Nào ai nh¡c Ç‰n bån cÛ tri ân,
Ru¶t em Çau tØng ch¥ng, lá gan bÀm nhÜ dÜa.

(1) canh : khoäng th©i gian b¢ng m¶t phÀn næm cûa Çêm. 

2/ K‹ tØ ngày anh ra Çi, nÜ§c m¡t em không ráo,
Ngày sáu kh¡c, bÓn chéo áo không khô.
HÕi ræng chéo áo không khô ?
V® ª nhà, chÒng Çi khÕi, bi‰t Ç©i mô cho thành !

khe khë : nhÕ nhË, tØ tÓn.

Chàng :
Em vŠ thÜa v§i thÀy khe khë,
BÄm v§i mË cho mình,
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ñ‹ anh vô k‰t nghïa chung tình Ç¥ng không ?

Nàng :
Em thÜa v§i thÀy e (1) thÀy m¡ng,
BÄm v§i mË e mË la (2).
Trai làng thì k‰t (3), khách Çàng xa thì ÇØng.

(1) e : s® có ÇiŠu không hay së xÄy ra.
(2) la : m¡ng; rÀy.
(3) k‰t : thành v® chÒng.

khêu : làm cho ra khÕi ch‡ bÎ dính.

Khuyên chàng Ç†c sách ngâm thÖ,
DÀu hao thi‰p rót (1), Çèn m© thi‰p khêu.

(1) rót : Ç° vào.

khi mô : lúc nào.

1/Chàng :
Khi mô thŠ thÓt cùng anh,
Vo vo tóc k‰t trên ngành, nh§ không ?

Nàng :
Ch© ai, ai nÕ bi‰t Ön,
Lâu ngày nên phäi ÇÜa ÇÖn lÃy chÒng.

2/  Không æn cÛng Ç‹ cÀm tay,
Bi‰t khi mô Çói, bi‰t ngày nào no.

3/  MË già gÀn ÇÃt xa tr©i,
Giä nhÜ lá vàng trÜ§c gió không bi‰t røng r©i khi mô.

khi mô cÛng rÙa : lúc nào cÛng vÆy.

Hu‰ e lŒ nón nghiêng Tôn N»,
Hu‰ lÅy lØng thÃm bút vÜÖng gia.
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Hu‰ dÎu dàng pha nét kiêu sa,
Cái Hu‰ n§ khi mô cÛng rÙa.

           (HËn v§i Hu‰. Tôn n» CÄm Bàn. Câu 13 Ç‰n 16)

khi tê : trÜ§c kia.

Khi tê anh ª nÖi mô ?
Bây gi© có bí, chê bÀu ræng hôi.

khi‰n ÇØng : bäo không ÇÜ®c.

NÖi không thÜÖng thì thÀy mË ép,
NÖi duyên ÇËp thì thÀy mË khi‰n ÇØng.
Då em bÓi rÓi bÀn thÀn anh Öi.

khít rÎt : sát råt, sít sao.

Chàng : 
Våt áo em trÜ§c ng¡n, sau dài,
Hay là em Çã mang thai trong ngÜ©i ?

Nàng :
Áo næm khuy em cài khít rÎt,
Y‰m bÓn däi, em nÎt ch¥t nhÜ Çóng Çinh.
HÕi làm ræng anh lách ngÜ©i vô l†t (1), mà bi‰t 
                                       trong mình em có thai.

                                  (Hò trêu ghËo)

 (1) vô l†t : vào ÇÜ®c.

khÕ : gõ.

Nh§ Ç‰n v® hiŠn løy tuôn không ráo,
Sách có ch» r¢ng:"Phu chi tình thê chi Çåo".
Ai ng© phân áo, rë bâu.
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ñêm cha thäm, ngày con sÀu,
S® mË gà nuôi con vÎt, Çánh óc khÕ ÇÀu thäm chÜa.

khÕa nÜ§c : khuÃy m¥t nÜ§c.

NgÒi buÒn khÕa nÜ§c gi«n træng,
NÜ§c xao træng l¥ng buÒn Öi h«i buÒn.

khô héo lá gan : buÒn rÀu Çau kh°.

Khô héo lá gan cây ÇÌnh Ng¿,
ñÀy vÖi gi†t lŒ nÜ§c sông HÜÖng.

                                    (NghŒ sï Bºu L¶c)

khÓn : khó, khó khæn.

1/ Chim ra khÕi lÒng khÓn trông trª låi,
Cá ra khÕi bãi nh§ kÈ buông câu.
Xa anh em cäm thÃy sÀu,
SÀu em em giäi, v†ng cÀu cho anh nên.

2/ ñò chèo sông HÜÖng nghe gi†ng hò væng v£ng,
DÜÖng trÒng núi Ng¿ gió th°i vo vo.
G¥p nhau Çây cÛng muÓn rày (1) chuyŒn, mai trò,
Lo r¢ng:"nhân tâm måc tr¡c", khÓn dò n® duyên.

(1) rày : nay.

3/ M¶t mai trÓng lûng khÓn hàn,
Dây dùi khÓn dÙt, bån loan khÓn tìm.

4/ S® e con thÜÖng, thÀy mË không cho,
RÜ®u bình khÓn chÜ§c (1), lºa lò khÓn nhen.

(1) khÓn chÜ§c : khó rót.

không bì : không b¢ng.
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M©i chi m©i anh chén bánh canh Nam Ph°,
XÖi vô khÕi c°, có chÃt b° có mùi hÜÖng.
Låi thêm mát mÈ can trÜ©ng,
Sâm Cao Ly cÛng sút, rÜ®u Quÿnh TÜÖng cÛng 
                                                             không bì.

                                     (Ðng Bình Thúc giå)

không cân : không công b¢ng.

Tr©i sao Tr©i ª không cân,
NgÜ©i æn không h‰t, kÈ mÀn (1) không ra.

(1) mÀn : làm.

không chi : không có gì Çáng giá.

Bi‰t Çû, dÀu không chi cÛng Çû
Nên lui, Çã có dÎp th©i lui.

                     (Ðng Bình Thúc Giå)

không chi lå : không có gì Ç¥c biŒt cä.

Bån cÛ t§i lui kèm bån m§i,
NgÜ©i gÀn yêu m‰n rû ngÜ©i xa.
Cùng chÖi v§i lão không chi lå,
ChÌ mÃy vÀn thÖ, mÃy ÇiŒu ca. 

(Tình Thúc Giå. Bài 167. Ðng bình Thúc Giå. Hu‰, 1942)

không có Ç¥ng : không ÇÜ®c Çâu.

Tr©i sinh gi‰ng, tr©i sinh mo (1),
Tr©i sinh o (2), tr©i sinh tui (3).
O ª m¶t mình không có Ç¥ng,
Tui ª m¶t mình không có Ç¥ng.
Gió ngoài bi‹n dÒn (4) vô,
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Mây trên tr©i cu¶n låi;
O v§i tui cÛng cu¶n låi !

(1) mo : bË cau.
(2) o : em, cô.
(3) : tui : tôi.
(4) dÒn : tÆp trung vŠ m¶t ch‡.

không dÜng : không phäi vô c§.

Th‰ gian không ít thì nhiŠu,
Không dÜng ai dÍ Ç¥t ÇiŠu cho ai.

không Ç¥ng : không ÇÜ®c.

1/ Ch© anh cho Ç¥ng ba træng,
Ch© anh không Ç¥ng c¡n ræng em lÃy chÒng.

2/ Dù anh không Ç¥ng ái ân,
T§i lui thÃy m¥t cÛng Ãm thân thÕa lòng.

3/ K‹ tØ ngày g¥p nhau,
Trao l©i hËn cho vËn vàng thau.
Dây tÖ mành xe ch¥t lÃy nhau;
Xe không Ç¥ng, Çem tình thÜÖng nh§,
Cäm thÜÖng ngÜ©i, ngÆm ngùi ba thu.
Xa cách nhau, Çêm n¢m vÅn thÃy,
ThÃy là thÃy chiêm bao.
Bi‰t bao vÃn vÜÖng bên mình,
D¿c mình (1) Çòi cÖn (2).
Bi‰t sao Ç¥ng, keo sÖn m†i ÇÜ©ng,
Tình thÜÖng, tÜ lÜÖng Çoån trÜ©ng.
Xin cho tr†n cÜÖng thÜ©ng.
Ai ÇÖn båc thì m¥c lòng ai,
Xin cùng bån trúc mai,
Træm næm lâu dài.
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                       (Gºi tình nhân. Khuy‰t danh. ñiŒu LÜu Thûy)

(1) d¿c mình : giÆt mình, Ç¶t nhiên thÃy lo.
(2) Çòi cÖn : nhiŠu lÀn.

không hŠ chi mô : không trª ngåi gì Çâu, không quan trong gì
Çâu, không can chi.

Chàng :
Cây bình tinh lá bình tinh,
Anh ngoåi em Çåo lÃy nhau khó lòng.

Nàng :
Cây bÒ ÇŠ lá bÒ ÇŠ,
Em Çåo anh ngoåi không hŠ chi mô.
A-men m¥c thi‰p, nam mô m¥c chàng.

không låi : không Çû sÙc ÇÓi phó.

Nói v§i ngÜ©i khôn không låi,
Nói v§i ÇÙa dåi không cùng.

không mòn : không mÃt mát, không thiŒt håi gì.

Cho anh m¶t chút không mòn,
Anh vŠ anh nói, v® con anh cÜ©i !

không m¶ : không ham, không chu¶ng, không m‰n.

1/ Nàng :
Duyên cách, thûy cách bªi vì áo em rách  nên 
                                                   duyên m§i xa,
CÖ chi em có áo lÜÖng Çen, quÀn lãnh thì Çà nên duyên!

  Chàng :
Làm trai nhÜ anh, nÖi giàu sang không m¶, 
                                       nÖi bá h¶ cÛng chê.
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Ch£ng qua Tr©i ÇÎnh, ÇÃt ÇŠ mà thÜÖng em.

2/  Chim trong lÒng chích Çôi lÈ bån,
Cá trong b‹ cån còn nh§ ngÜ©i múc nÜ§c thä bèo.
Thi‰p nguyŒn cùng chàng hai ch» sÖn keo,
NÖi giàu sang thi‰p không m¶, nÖi khó nghèo 
                                                          thi‰p mong.

không ræng : không sao.

Không ræng Çi n»a cÛng không ræng,
ChÌ có thua ngÜ©i m¶t mi‰ng æn.
MiÍn ÇÜ®c nguyên hàm nhai tóp tép,
Không ræng Çi n»a cÛng không ræng.

                              (Ræng røng. Tôn ThÆt MÏ)

không tày : không b¢ng.

Thi‰p xa chàng rë Çàng (1) tÖ tóc,
Chàng xa thi‰p nhÜ Çôi ÇÛa ng†c xa chén ki‹u xÜa.
L¡m nÖi phøng rÜ§c, loan ÇÜa,
Không tày tình cÛ, nghïa xÜa Çôi mình.

(1) Çàng : ÇÜ©ng.

khÖi : nông cån.

ñàn ông nông n°i gi‰ng khÖi,
ñàn bà sâu s¡c nhÜ cÖi (1) Ç¿ng trÀu.

(1) cÖi : cái tr¡p Ç¿ng cau trÀu.

khun : khôn.

1/  Cây suông cành lá cÛng suông,
Gái khun trai d‡ lâu ngày cÛng xiêu.

209



2/  Khoai to vÒn tÓt c¶ (1),
ñ¶ ba lá vØa un.
Gà mÃt mË lâu khun,
Gái mu¶n chÒng thÆm kh°.

(1) c¶ : cû.

khun ngoan : khôn ngoan.

Khun ngoan t§i cºa quan (1) m§i bi‰t,
S¿ giàu nghèo Ç‰n ch‰t m§i hay.

(1) cºa quan : công ÇÜ©ng.

ki‹ng : cänh.

Tui xin chào làng, chào xóm, chào h†, chào hàng,
Tui Çây là kÈ qua Çàng (1), thÃy cái ki‹ng vui 
                                                          vào nhªn (2),
Ch§ (3) tui không dám luÆn bàn væn chÜÖng.

                                                 (Hò giã gåo)

(1) Çàng : ÇÜ©ng.
(2) nhªn : chÖi.  
(3) ch§ : chÙ.

 Kim Luông  :  Kim Long,  m¶t làng n¢m trên ÇÜ©ng Çi  tØ
thành phÓ Hu‰ lên chùa Thiên Mø. NguyÍn Phúc Ánh lên ngôi
lÃy danh hiŒu là Gia Long. Long là ch» húy nên nói tråi ra thành
luông.

ThuyŠn nan (1) Çûng ÇÌnh sau hàng phÜ®ng,
Cô gái Kim Luông y‹u ÇiŒu chèo.
Tôi xuÓng thuyŠn cô, cô ch£ng bi‰t,
R¢ng ThÖ thÃy ñËp phäi tìm theo.
ThuyŠn qua Ç‰n b‰n, cô lui låi,
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VÄy chi‰c chèo ngang gi†t nÜ§c gieo.
ñæm Çæm mÕi m¡t vì chèo,
Chèo cô quÃy nÜ§c trong veo gi»a dòng.
Bi‰t không ? Cô h«i, bi‰t không ?
Chèo cô còn quÃy, sóng lòng còn xao.

                                         (Nam Trân) 

(1) thuyŠn nan : thuyŠn nhÕ Çan b¢ng tre hay nÙa.

kim sÙt khu : l‡ xâu chÌ cûa cây kim bÎ mÈ.

Kim sÙt khu, em Çòi luÒn chÌ th¡m,
Hoa tàn rÒi, em Çòi c¡m bình cao !

kình nghê : cá voi.

Kình nghê vui thú kình nghê,
Tép tôm vui thú theo bŠ (1) tép tôm.

(1) theo bŠ : theo cách, theo lÓi.

kíp : kÎp th©i, Çúng lúc.

     ñ‰n Çêm æn thÎt vÎt thÎt gà,
NguyŒn cùng giao Ü§c tài gia h‰t lòng.
Sºa sang binh mã gÀn xong,
Ch£ng chÀy thì kíp cÓ công báo cØu.

                     (Vè ThÃt Thû Kinh ñô. Câu 69 Ç‰n 72.)

L

lá lay : c¡c c§, tr§ trêu, b«n c®t.

1/ Ch£ng qua lòng då lá lay,
Tham nÖi giàu sang phú quí, g¥p anh Çây chÓi tØ.

2/ Ch© anh cho mãn tÃm lòng,
KÈo m¶t mai anh trách con dòng lá lay.
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3/ Thi‰p thÜÖng chàng ÇØng cho ai bi‰t,
Chàng thÜÖng thi‰p ÇØng tÕ ai hay.
Th‰ gian nhiŠu kÈ lá lay,
C¿c chàng chín n‡i, c¿c em Çây mÜ©i phÀn.

4/ Thi‰p thÜÖng chàng vì duyên vì n®,
Chàng thÜÖng thi‰p vì con tåo lá lay.
S¿ tình Çã l« ra Çây,
ñò ra gi»a bi‹n dù lÜng ÇÀy cÛng phäi Çi.

lá ræm : lá rau ræm, m¶t loåi rau thÖm.

Nh»ng ngÜ©i con m¡t lá ræm,
Lông mày lá liÍu, Çáng træm quan tiŠn.

là Çà : la Çà; sà xuÓng thÃp, nhË nhàng ÇÜa qua ÇÜa låi.

1/ ñò tØ ñông Ba, Çò qua ñÆp ñá,
ñò vŠ VÏ Då, th£ng ngã ba Sình.
Là Çà bóng ngã træng chênh.
Gi†ng hò xa v†ng, n¥ng tình nÜ§c non.

2/ Gió ÇÜa cành trúc là Çà,
Ti‰ng chuông Thiên Mø, canh gà Th† XÜÖng (*).
ThuyŠn vŠ xuôi mái (1) sông HÜÖng,
Có nghe tâm s¿ Çôi ÇÜ©ng Ç¡ng cay.

(1) xuôi mái : chèo theo dòng nÜ§c.
(*) Ÿ Hà N¶i có huyŒn Th† XÜÖng. Nhà thÖ DÜÖng Khuê có câu:

"PhÃt phÖ ng†n trúc træng tà,
Ti‰ng chuông TrÃn Võ, canh gà Th† XÜÖng".

Theo ñåi Nam NhÃt ThÓng Chí có ghi r¢ng: DÜ§i th©i vua
Gia  Long  (1802-1820),  gò  Long  Th†  có  tên  là  Th†  KhÜÖng,
nhÜng ch» khÜÖng là ch» húy phäi Ç†c là Th† XÜÖng. ñ‰n Ç©i
vua Minh Mång (1820-1840), Th† XÜÖng Ç°i tên là Long Th†
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CÜÖng, có nghïa là gò Long Th†. Cånh gò Long Th† có nhà máy
vôi Long Th†, ngày nay có tên là nhà máy xi-mæng Long Th†.

là ru¶t là rà : quan hŒ huy‰t thÓng.

1/ Anh em là ru¶t là rà,
V® chÒng nhÜ áo c°i ra là rÒi.

2/ V® chÒng là ru¶t là rà,
Anh em có cºa có nhà anh em.

lä : lºa.

ˆn hÜÖng hÕa thì th°i lä th¡p Çèn.

lå chÜa tŠ : lå th‰ kìa.

Bình sen ki‹u m§i lå chÜa tŠ,
Nhìn k›, © ra (1) vÕ m†t-chê.
Cånh ÇÕ, tua vàng xem vÅn ÇËp,
Dáng bom, hình Çån ngó mà ghê !
Hoa kia ví bi‰t nhÜ©ng nông n°i,
S¡c nó, e chØng phäi û ê !
M¶t l† danh ba (2) chÜng trÜ§c án,
BuÒn vui chi khéo g®i lòng quê.

(1) © ra : té ra.
(2) ba : hoa.

lam nham : không Çâu vào Çâu.

L©i thŠ l©i thÓt lam nham ,
Non cao bi‹n th£m, ai làm chÙng cho ?

làm chå : làm bÆy bå, làm không Çúng.

Ba mÜÖi làm ch£ng nên giàu,
Bäy mÜÖi làm chå thêm Çau thân mình.
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làm chi : làm gì.

1/ Bên em nÙt nÈ Çã yên,
Bên anh không nÙt nÈ, s¡m cái niŠn làm chi ?

2/ ñÓi :
CÀu TrÜ©ng TiŠn bÃy nhiêu næm qua låi,
K‹ tØ Ç©i Thành Thái Ç‰n nay.
Chånh lòng bi‰t hÕi ai Çây,
ViŒc chi nên n‡i dang tay gi¿t cÀu (1) ?

ñáp :
L¡m chuyŒn ly kÿ, hÕi làm chi cho rÓi då,
NhÎp cÀu nghiêng ngä, chÜa lå anh Öi !
ñiŒn CÀn Chánh h† Çút (2) h† chÖi,
Khói bay nghi ngút tÆn tr©i, anh thÃy không ?
                                    (Ðng Bình Thúc Giå)

(1) gi¿t cÀu : gi¿t mìn cho 
cÀu sÆp.
(2) Çút : ÇÓt cháy.

3/ Chàng Öi phø thi‰p làm chi,
Thi‰p là cÖm ngu¶i Ç‹ khi Çói lòng.

4/ ñÜ©ng ra Kinh thâm thâm diŒu v®i,
ñÜ©ng lên ñåi N¶i xa Çã quá xa.
Chàng ra làm chi mà m‡i tháng m‡i ra,
Chàng ra m¶t bÆn (1), c¿c em ba bÓn ngày.

 (1) m¶t bÆn : m¶t lÀn.

5/ Em ª làm chi nhÜ ñiêu ThuyŠn, HÆu Hán thuª
                                                               trÜ§c em Öi,

NÜ§c m¡t ra v§i ñ°ng Trác, miŒng nª cÜ©i v§i
                                                        Phøng Tiên !

6/ Em thách cÜ§i làm chi cho to,
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Anh vay, em phäi trä, ai lo cho mình ?

7/ NhÆt nguyŒt rõ ràng khó soi chÆu úp,
Bån làm chi cho l¡m lúc Ça mang.
Nºa tÀm sÜ h†c Çåo, nºa mÖ màng v§i tri âm.

8/ NÖi b‰n TrÜ©ng TiŠn có cây Ça bóng mát,
GÀn b‰n BÒ ñŠ có bãi cát ph£ng lì.
Tr©i Öi sanh gi¥c làm chi,
ñ‹ quan TrÃn VÛ phäi ra Çi cÖ hàn.

9/ Ÿ vÆy nuôi mË,
Có chÒng làm chi ?

10/Ng† Môn næm cºa chín lÀu,
M¶t lÀu vàng, tám lÀu xanh,
Ba cºa th£ng, hai cºa quanh.
Sinh em ra phÆn gái, hÕi chÓn kinh thành làm chi ?

làm chính, làm lë : làm v® chính, làm hÀu.

Thà làm lë thÙ mÜ©i,
Còn hÖn làm chính cho ngÜ©i ÇÀn ngu.

làm du : làm dâu.

Nàng :
Bánh cä mâm ræng g†i là bánh ít,
TrÀu cä ch® ræng g†i là trÀu không ?  
Trai nam nhÖn (1) ÇÓi Ç¥ng (2) thì 
                               làm chÒng n» nhi!

Chàng : 
Con cá chÜa tra (3) ræng g†i là cá móm,
Con cá n¢m gi»a ch® ræng g†i là cá thu ?
Nam nhi Çà ÇÓi Ç¥ng, nàng phài làm du suÓt Ç©i!

(1) nam nhÖn : nam nhi.
215



(2) ÇÓi Ç¥ng : ÇÓi Çáp ÇÜ®c. 
(3) tra : già, nhiŠu tu°i.

làm ræng : làm sao.

1/  Lòng låi d¥n lòng non mòn, bi‹n cån,
Då låi d¥n då  Çá nát, vàng phai.
Chàng làm ræng trúc låi thành mai ?
Løy lâm, lâm løy bån nghe ai mà nguôi lòng ?

2/  Træm næm gánh n¥ng ch» tình,
Anh làm ræng cho DÜÖng LÍ - LÜu Bình g¥p nhau.  

3/  TØ ngày Tây låi sÙ sang,
ñò ÇÜa khác b‰n, ch® ñÜ©ng Ngang Ç°i d©i.
i em Öi, em æn ª làm ræng cho có ÇÃt có tr©i,
ñØng ham duyên m§i phø d©i nÜ§c non.

4/ Nàng :
Vì chàng nên thi‰p m¡c Çòn oan,
Thi‰p ôm lòng thi‰p chÎu kÈo th‰ gian chê cÜ©i.

   Chàng :
Hèn chi anh Çi qua ngoài cºa ngõ,
ThÃy thÀy mË Çánh em læn, em lóc, em khóc, em van.
Kh° tÙ bŠ cºa Çóng song loan,
Anh không bi‰t làm ræng mà vô Ç¥ng Ç‹ chÎu 
                                            Çòn oan v§i nÜ©ng.

làm ræng : tåi sao.

Em ch© anh cho mãn con træng,
KÈo mà anh trách làm ræng không ch© ?

làm ri : nhÜ th‰ này.

1/ Anh båc, em Çây không båc,
Lòng em bát ngát hai ch» sÀu bi.
LÜÖng duyên Tr©i không ÇÎnh,
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Em ª làm ri cÛng Çành. 

2/ Quan quân lao kh° làm ri,
Ngày thì dãi n¡ng, Çêm thì dÀm sÜÖng.
Quan quân lao kh° træm ÇÜ©ng,
Låy Tr©i phù h¶ thánh vÜÖng Nam trào.

(Vè ThÃt Thû Kinh ñô. TØ câu 241 Ç‰n 244. Dân Ca ThØa Thiên Hu‰,
TrÀn Thùy Mai; nxb ThuÆn Hóa, 2003)

3/ Thi‰p g¥p chàng nhÜ lan g¥p chÆu,
Chàng g¥p thi‰p nhu håc ÇÆu lÜng qui.
Thi‰p d¥n chàng là d¥n làm ri,
NÖi giàu sang không chu¶ng, nÖi Çói khó
                                          hàn vi Ç®i cùng.

làm tà tà : làm thong thä, chÆm rãi.

Làm cho l¡m cÛng m¡m v§i cà,
Làm tà tà cÛng cà v§i m¡m.

làm tÓt : trang ÇiÍm, thoa phân sáp vào m¥t làm cho ÇËp.

XÃu Üa làm tÓt, 
DÓt Üa nói ch».

lãnh n® : bäo lãnh cho m¶t ngÜ©i vay n®.

Ÿ Ç©i có bÓn chuyŒn ngu,
Làm mai (1), lãnh n®, gác cu (2), cÀm chÀu (3).

(1) làm mai : làm môi gi§i cho hai bên thành v® chÒng.
(2) gác cu : bÅy chim cu.
(3) cÀm chÀu : cÀm Çùi Çánh vào trÓng Ç‹ khen thÜªng các Çào kép
Çang múa hát trên sân khÃu (hát b¶i).

lao xao : Òn ào, náo nhiŒt.

1/ G¥p nhau ÇÜ©ng v¡ng thì chào,
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G¥p nhau gi»a ch® lao xao xin ÇØng !

2/ Th‰ gian giúp miŒng lao xao,
Ai giúp ÇÒng nào cho Ç« khó khæn.

l¢m b¢m : lÄm bÄm.

VØa Çi vØa nói l¢m b¢m,
B»a ni mÜ©i bÓn, mai r¢m chè xôi.

læng líu : rÓi ren.

Ti‰t Thanh Minh KiŠu Çi täo m¶,
ñÜ©ng du l¶ Tr†ng m§i lÀn qua.
Bªi vì ai mà bóng x‰ v§i træng tà,
S¿ tình læng líu, xin Tr†ng phân qua cho KiŠu tÜ©ng.

l¥ng t© : yên tïnh, im phæng ph¡c, hoàn toàn không có ti‰ng
Ç¶ng.

SÜÖng mÕng manh, canh v¡ng l¥ng t©,
BuÒn xÜa náo Ç¶ng mÃy vÀn thÖ.
RÜng rÜng m¡t lŒ trai mong nh§,
PhÖi ph§i mây xa thi‰p h»ng h©.
B‰n quånh lau già, ngÜ©i ch‹nh mäng,
RÜ®u tàn canh v¡ng khách bÖ vÖ.
LÀu cao ai Çó nâng rèm trúc,
HÒn ngû Çêm nay có thÄn th©.

                     (Hà ThÜ®ng Nhân)

l¡p x¡p : xÃp xÌ.

NÜ§c lên l¡p x¡p b© xanh,
Dù ai sang tr†ng, thi‰p cÛng theo anh m¶t niŠm.

l¥t : lÜ®m, nh¥t.
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Nàng :
Anh vŠ em cÛng muÓn vŠ theo,
S® qua truông (1) cát nóng, qua Çèo Çá dæm (2).

Chàng :
Cát nóng thì anh cõng em Çi,
ñá dæm anh l¥t, can gì em lo.

(1) truông : vùng ÇÃt cát hoang vu có nhiŠu cây cÕ dåi.
(2) Çá dæm : Çá nhÕ, nh†n.

lâm râm : nhÕ, nhË và kéo dài th©i gian.

1/ MÜa lâm râm Ü§t dÀm cây hË,
Tui thÜÖng m¶t ngÜ©i có mË không cha.

2/ MÜa lâm râm Ü§t dÀm cây kh‰,
Tui thÜÖng m¶t ngÜ©i Çái m‰ hôi xon.

3/ MÜa lâm râm Ü§t dÀm lá chuÓi,
Tui thÜÖng m¶t ngÜ©i có sËo màng tang.

4/TÓi tr©i mÜa bÃc lâm râm,
B¡t tay quân tº, b¡t lÀm ti‹u nhân.

lÄn l¿a : tr¢n tr†c.

G¡ng công ch© Ç®i sông TÜÖng,
V¡ng ngÜ©i thÜÖng.
N¥ng tình træng gió, vì s®i tÖ vÜÖng.
ñâu mà gªi Ç¥ng (1) can trÜ©ng,
Xa xa trông muôn d¥m tin hÒng,
Tin càng thêm v¡ng,
V¡ng tin hÒng, thêm càng cay Ç¡ng.
LÄn l¿a canh trÜ©ng.
Gánh tÜÖng tÜ,
Thôi Çà gánh n¥ng khôn (2) lÜ©ng.
Nh§ khi vành nguyŒt tây tÜÖng,
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Càng thêm nh§ ti‰ng ai bên tÜ©ng !
B¡c nhÎp cÀu cho qua,
Xin cÆy hÒn Tinh VŒ, chÎ H¢ng Nga,
Vì tình Ç®i ta.
ChuyŒn gÀn xa,
DÜ§i sông Ngân Hà.

 (G¡ng công ch© Ç®i. Khuy‰t danh. ñiŒu Nam Bình)

(1) gªi Ç¥ng : gºi ÇÜ®c.
(2) khôn : khó mà.

lÆt chÒng : lÜ©ng gåt chÒng.

BÆu trª låi v§i gia nÜÖng bÆu,
Qua lui vŠ v§i v® con qua,
KÈo m¶t mai thiên hå ÇÒn xa,
Trai mê dâm bÕ v®, gái chua ngoa lÆt chÒng.

lÆt ÇÆt : v¶i vã.

DÎ k‹ chi,
Ræng làm rÙa.
NgÜ©i chi mô,
Nh¶t thÃy mÒ.
Anh bên n§,
Tui bên ni,
Ræng c§ chi,
Ða lÃn ÇÆt.
ñØng lÆt ÇÆt,
Må ra chØ,
Mang ti‰ng hÜ.
Nói nhÕ nì,
TÓi hôm ni,
Mình "mÀn"  hí !
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lÆt ván tháo cÀu : làm chia ly, ngæn trª.
BÜ§m xa hoa ôm cành khóc v¶i;
Duyên thi‰p v§i chàng chÜa Ç¥ng bÃy lâu.
Ai vô lÆt ván tháo cÀu,
Gái ngÃt ngÜ Çàng gái, trai thäm sÀu Çàng trai.

lÆu : Ç‹ l¶, Ç‹ cho ngÜ§i khác bi‰t.
Xa xôi Çi nÕ t§i nÖi,
G©i thÖ e lÆu, gªi l©i e quên.

lÃy dôn : lÃy chÒng.
Møt mæng là møt mæng tre,
O tê dÕ dÕ (1) Çòi ve h†c trò.
Møt mæng là møt mæng vòi,
O tê dÕ dÕ (1) mà Çòi lÃy dôn !

(1) dÕ dÕ : nhÕ nhÕ; con bé.

le le : vÎt tr©i, vÎt thiên nhiên, nhÕ con hÖn vÎt nhà.
1/  ThÜÖng chÒng nÃu cháo le le,

NÃu canh bông (1) bí, nÃu chè h¶t (2) sen.
(1) bông : hoa.    
(2) h¶t : håt.

2/  TiŠn tài nhÜ phÃn th°,
Nghïa tr†ng t® thiên kim.
Con le le mÃy thuª ch‰t chìm,
NgÜ©i bÃt nhÖn båc nghïa nÕ ki‰m tìm làm chi.

lè kè : Çem theo bên mình.
Vai mang bÎ båc lè kè,
Nói quÃy nói quá (1), chúng nghe Àm Àm.
Trong lÜng không có m¶t ÇÒng,
L©i nói nhÜ rÒng cÛng ch£ng ai nghe.

(1) nói quÃy nói quá : nói bÆy bå.
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lë mô : lë nào.

Em có chÒng, s® chÒng em Çánh,
Anh có v®, s® v® anh ghen.
Lë mô m¶t lë, há Ç‹ dïa Çèn (1) hai tim.

(1) dïa Çèn : ngày xÜa, dùng dïa Ç¿ng dÀu phøng và m¶t s®i bÃt ( s®i
vãi) làm Çèn.

lèo khèo : cao, gÀy, Óm y‰u.

Ða chi con v® lèo khèo,
ViŒc thì không khéo, Çèo queo æn hàng.

l‹ : khÜÖi.

Qua truông (1) em Çåp phäi gai,
Em ngÒi em l‹, trách ai không ch©.

(1) truông : m¶t vùng ÇÃt cát hoang vu, nhiŠu cây cÕ dåi.

l‹n m‹n : cÒng kŠnh, không g†n.

Khói un lºa dÆy mÎt tr©i,
Nhân dân chåy loån tÖi b©i lá hoa.
Cháu thÖ l‹n m‹n cõng bà,
ChÒng xiêu v® låc kêu la ki‰m tìm.
ñào thÖ chân y‰u tay mŠn,
Bay hÒn chÎ kéo bØa em chåy ào.
Cänh tình thäm thi‰t dÜ©ng bao,
Con thÖ låc lõng, khóc gào mË cha.
Ngoài thành : Gia Hôi, ñông Ba, 
BÕ phÜ©ng, bÕ phÓ xuÓng phà qua sông.
NÜ§c sâu, sông r¶ng mênh mông,
Gió xao, sóng lÜ®n, ngÜ©i Çông, Çò ÇÀy.
ThÆt là thäm não vÆy thay,
Loån kia khûng ki‰p, nån này hi‹m nguy.
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Tháo thân, thøc mång, chay Çi,
Không qua sông, bi‰t chåy Çi phÜÖng nào ?
ñò giang, thuyŠn b‰n lao xao,
Trùng triŠng, nghiêng úp, xi‰t bao Çoån sÀu !
Phû Cam, An C¿u Çâu Çâu,
Lò Rèn, B‰n Ng¿ chung sÀu nÜ§c non.

(Vè T‰t MÆu Thân, 1968.  Hoàng Tr†ng ThÜ®c ghi. Bài vè nay ghi låi
trong cuÓn "TØ ñi‹n Ti‰ng ViŒt" cûa Bùi Minh ñÙc, 2004)

lia thia  : cá thia Çá. M¶t loåi cá nÜ§c ng†t, nhiŠu màu s¡c,
g¥p con cá nào dù l§n hay nhÕ nó cÛng tÃn công.

Chim quyên æn trái nhãn lÒng,
Lia thia quen chÆu, v® chÒng quen hÖi.

li‰c : mài dao cho bén.

Dao vàng Çem li‰c Çá vàng,
M¡t anh anh li‰c (1), m¡t nàng nàng ÇÜa.
Giä lÖ (2) Çi kÈo thái gian (3) ng©,
R¢ng Çây thÜÖng Çó, bi‰t cÖ h¶i nào g¥p nhau.

                                     (Lš Quÿnh tÜÖng)

(1) li‰c : nhìn nghiêng sang m¶t bên.
(2) giä lÖ : làm nhÜ không bi‰t.
(3) thái gian : th‰ gian, thiên hå.

liŠn tay : ngay lÆp tÙc.

CÜ§i v® thì cÜ§i liŠn tay,
Ch§ Ç‹ lâu ngày, l¡m kÈ dèm pha.

linh Çinh : lênh Çênh, trôi n°i.

MË v§i thÀy chê chàng quê mùa thôn dã,
Nên chi Çôi ÇÙa mình chÎu chìm n°i linh     Çinh rÙa hoài (1).

223



(1) rÙa hoài : nhÜ th‰ mãi.

lính khÓ vàng : lính ViŒt Nam trÜ§c tháng 8 næm 1945, b¡p
chân dÜ§i quÃn tÃm vãi màu vàng (xà cåp vàng), có nhiŒm vø
canh gác cung ÇiŒn nhà vua (triŠu NguyÍn).

Con chim nho nhÕ, cái mÕ h¡n vàng,
H¡n ÇÙng trÜ§c cºa tam quan.
H¡n kêu hÕi bác lính khÓ vàng,
Ch§ có ham nÖi giàu sang s¡c m¥t mà phø phàng
                                                              duyên em.

lính tÆp : lính ViŒt Nam trÜ§c tháng 8 næm 1945.

Nh§ TruÒi có dâu,  nh§ cau Nam Ph°,
Nh§ Çóa hoa hÜ©ng (1) ÇÜ©ng Løc B¶ xinh xinh,
Nh§ ch® Bao Vinh ghe mành tÃp nÆp,
Nh§ dáng con Çò ÇÒn lính tÆp sang ngang.

                                       (Lš Giao duyên)

(1) hoa hÜ©ng : hoa hÒng.

lÎnh : lŒnh.

Duyên tÖ hÒng cÆy nh© tåo hóa,
Nghïa tao khang nh© lÎnh ông xanh.
Thi‰p Çành lòng bÀu bån cùng anh,
Ai có tÃm lòng Çiêu chå thì có nhÆt nguyŒt Çôi 
                                                  vành chÙng chi.

lÎp : cái nón. 

1/ Em ra Çi cÖm chÜa kÎp æn,
Khæn chÜa kÎp bÎt,
LÎp chÜa kÎp Ç¶i,
Áo nÕ v¶i cài (1),
Bæng mình t§i chÓn non Çoài g¥p anh.

224



(1) cài : gài.

2/ TÜªng là anh lÎp em tÖi (1),
Không hay hai ÇÙa Ç¶i tr©i cä hai !

(1) tÖi : áo mÜa bŒn b¢ng lá kè.

liu lít : l© m©, leo lét.

Ng†n Çèn liu lít bÃt nhân;
Sao anh không khêu cho tÕ (1), 
ñ‹ thÃy nghïa nhân mà chào.

(1) tÕ : sáng.

ló : Ç‹ l¶ ra.

ñôi ta nhÜ lºa m§i nhen (1),
NhÜ træng m§i ló, nhÜ Çèn m§i khêu (2).

(1) nhen : làm cho cháy.
(2) khêu : làm cho ra khÕi ch‡ bÎ dính.

lò : lòi ra, ló ra.
Nàng :

Ti‰ng ÇÒn anh là th® khéo, 
Em Çem qua m¶t bÙc, 
M¶n mËo anh cÛng có dò.
C§ làm sao anh không ÇÜa cái lÜ«i chàng 
                                         vô chÃn m¶n (1),
ñ‹ cái m¶n lò khó coi.

Chàng :
Anh Çây là th® khéo,
Em Çêm qua m¶t bÙc,
M¶n mËo anh cÛng có dò.
B»a qua anh có sang bên nhà,
ThÀy må em có nói:
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ChÃn thì chÃn, Ç‹ cái m¶n (1) lò treo nghi (2).
(1) m¶n : chÓt.            
(2) nghi : tÃm màn che bàn th©.

lóc vÕ : tróc vÕ.

Cây cao lóc vÕ khó trèo,
MË Öi thÜÖng lÃy r‹ nghèo ÇÜ©ng xa.

l†i : gãy, gÅy. 

1/ ˆn lÜng Çoåi (1), làm l†i lÜng!

                                 (Tøc ng»)

(1) Çoåi : cái tô, cái chén l§n.

2/ Cây cao Çåi thø, có khi r§t lá, l†i cành,
ñây chÜa bÕ Çó, ræng Çó dÙt Çành bÕ Çây ?

3/ Anh ra tay vun cây quén c¶i,
Nay chØ cây tÓt, lá xanh.
Anh chÖi cho thÕa chí,
Úa lá, l†i cành thì thôi.

lom xom : ª tÜ th‰ ÇÀu hå thÃp, lÜng cong xuÓng; lom khom.

Ông lên (1) ông nhäy lom xom,
Bà lên bà nhäy b‹ om (2) nÜ§c chè.

(1) lên : lên ÇÒng bóng.
(2) om : nÒi ÇÃt nhÕ.

lòn : chui vào, chun qua, luÒn vào.

1/ Ân tình cao nhÜ núi,
Nhân nghïa tr†ng b¢ng non.
Chàng ÇØng s® thi‰p nghe ai mà má mÕng, gót mòn,
VÜ©n ba kia thi‰p gi» tr†n, con ong lòn cÛng không vô.
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2/ ñèn kheo Çèn tÕ hÖn træng,
ñèn ra trÜ§c gió, ÇÜ®c chæng h«i Çèn ?
Træng khoe træng tÕ hÖn Çèn,
C§ sao træng låi phäi lòn Çám mây ?

3/ Khi em g¥p anh thì dÀm mÜa dãi n¡ng chÜa t§i.
Nay chØ c¡t hái, em dÀm sÜÖng dãi n¡ng 
nên má em mÕng, chÜn Çåp gÓc tót (1), 
                                      nên gót em mòn.
VÜ©n hoa em gi» tr†n, con ong lòn cÛng không vô.

(1) tót : gÓc cây lúa còn låi trên ru¶ng, sau khi g¥t.

l†n tóc  : m§ tóc c¶t låi thành chùm. ñàn bà, con gái ít tóc
thÜ©ng chêm thêm l†n tóc Ç‹ bÓi tóc cho ÇËp.

Nam :
Có chÒng rÒi thì b§t l†n tóc, bông tai,
B§t khæn chéo hånh, kÈo trai tÖ lÀm.

N» :
Trai lÀm, trai phäi mang gông,
Cái khæn chéo hånh cûa chÒng em cho.

long : ª trång thái không còn g¡n ch¥t.

Gái không chÒng nhÜ ván long Çanh (1).
Ván long Çanh anh còn ch»a Ç¥ng,
Gái không chÒng chåy ngÜ®c chay xuôi.

(1) Çanh : Çinh.

lòng dòng : vÜ§n víu.

1/ Ch© anh ba bÓn næm ni,
Lòng dòng duyên n®, thành chi không thành.

2/ Có mô lao kh° nhÜ ri,
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Lòng dòng theo bÆu thành chi không thành.  

3/ Vì cam qušt phäi Çèo bòng,
Vì em nên anh phäi lòng dòng Ç®i em.

4/ Xe ông Væn VÜÖng chÜa t§i,
ñÜ©ng bà NguyŒt Lão chÜa thông.
Hai ta duyên n® lòng dòng,
Thi‰p Çã Çành phÆn thi‰p, chàng chÜa xong phÆn chàng.

                (Hò bài chòi. "Con NhÙt Trò")

l†ng chØng : bÃt ng©, lúc nào không hay.

Sao Hôm ch© Ç®i sao Mai,
Hay mô (1) Mai vÜ®t theo ai l†ng chØng.

(1) hay mô : ng© Çâu.

lót lá : träi lá.

MÒ côi cha æn cÖm v§i cá,
MÒ côi må (1) lót lá mà n¢m.

(1) må : mË.

l° :  tr°, nª hoa.

1/ MË già lo bäy lo ba,
Lo cau l° mu¶n, lo già h‰t duyên.

2/ ñói thì æn môn æn khoai,
Ch§ thÃy lúa l° giêng hai (1) mà mØng.

(1) giêng hai : tháng giêng, tháng hai.

3/ TÜªng là bøi tre che m¶t phía,
TÜªng là bøi mía l° cä hàng.
Ai hay tiŠn tài phá nhân nghïa, h‰t Çàng t§i lui.
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l‡ không : ch‡ không ngÜ©i.

Chó Çâu chó sûa l‡ không,
Ch£ng th¢ng æn tr¶m thì ông æn mày.

l‡ miŒng : cái miŒng.

ˆn nhÎn thì qua ngày, æn vay thì m¡c n®,
ˆn cho thiên hå s®, æn cho v® con kinh.
ˆn cho sÜ§ng l‡ miŒng mình,
ˆn cho Ç° quán xiêu Çình cÛng cÙ æn.

                      (Thäo Am NguyÍn Khoa Vy)

lôi : n¡m và kéo.

LÃy chÒng tØ thuª mÜ©i ba,
ChÒng chê tôi bé, ch£ng n¢m cùng tôi.
ñ‰n næm mÜ©i tám Çôi mÜÖi,
Tôi n¢m dÜ§i ÇÃt, chÒng lôi lên giÜ©ng.
M¶t r¢ng thÜÖng, hai r¢ng thÜÖng,
Có bÓn chân giÜ©ng, gãy m¶t còn ba.
Ai vŠ nh¡n nhû mË cha,
ChÒng tôi nay Çã giao hòa cùng tôi.

lôn : trÒng.

M¥t tr©i không lôn, ræng kêu m¥t tr©i m†c,
Træng không giÆn, ræng bäo træng quÀng.

l¶n gan lên ÇÀu : giÆn d»; tÙc tÓi.

Mi‰ng æn là mi‰ng tÒi tàn (1),
MÃt æn m¶t mi‰ng l¶n gan lên ÇÀu.

(1) tÒi tàn : hèn hå, bÀn tiŒn, tÀm thÜ©ng.

l¶n låo : lÅn l¶n.

Nàng :

229



Khen ai chÓng chi‰c thuyŠn Çò,
ñi chÜa t§i b‰n Çã miŒng hò, chân quay !

Chàng :
TÜªng b‰n såch, nÜ§c trong nên anh ghé thuyŠn vào,
Không ng© rong rêu l¶n låo, anh nh° sào xin lui.

l¶n vô : trª vào.

Cºa thành Çã bÎ nghiêm canh,
Chåy ra ch¢ng ÇÜ®c, phäi Çành l¶n vô.

lÒng l¶ng : mênh mông, khoáng Çãng.

Nàng :
Ngó lên trên tr©i, tr©i cao lÒng l¶ng,
Ngó xuÓng dÜ§i bi‹n, bi‹n r¶ng mênh mông.
Anh Çã thÜÖng em thì thÜÖng cho tr†n thûy tr†n chung,
ñØng nghe ai lÜ«i mŠm chuÓt ng†t, lánh Çøc tìm trong 
                                                                    mà phø tình.

Chàng :
Ngó lên trên tr©i, sao bæng tÙ diŒn,
Ngó xuÓng dÜ§i bi‹n, chim liŒng cá Çua.
Anh thŠ v§i em h‰t mi‰u h‰t chùa,
Ai cho anh uÓng thuÓc, Çeo bùa mà mê !

lÖ lÖ : lÖ là, không Ç‹ š.

1/  Công cha ba næm tày núi,
Nghïa mË chín tháng tày non.
Anh có thÜÖng em thì phäi chìu lòn,
KÈo thÀy v§i mË Çang còn lÖ lÖ.

2/  Vách mäy (1) ngÒi trên ÇÓng båc tiŠn,
ChÒng khôn nên chÎ sÜ§ng nhÜ tiên.
ChÒng em Ç†c sách ngâm thÖ mãi,
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NhÜ dåi nhÜ ngây ngó dÍ phiŠn.
Em giÆn chÒng em l¡m chÎ Öi !
GiÆm chân em cÛng muÓn kêu tr©i.
Bäo ÇØng Ç†c sách ngâm thÖ n»a,
Va cÙ lÖ lÖ låi mÌm cÜ©i.

                      (Ðng Bình Thúc Giå)
(1) vách mäy : ngÒi gác chéo chân, chân này trên chân kia v§i thái Ç¶
thÕa mái.

3/  Cá nøc nÃu v§i dÜa hÒng,
LÖ lÖ có kÈ mÃt chÒng nhÜ chÖi.

l© (lØ) : døng cø b¢ng tre dùng Ç‹ nhº cá tôm.

Cá trong l© ÇÕ hoen (1) con m¡t,
Cá ngoài l© ngúc ng¡c muÓn vô.

(1) ÇÕ hoen : ÇÕ hoe.

l© : m©, không sáng rõ.

Ngó lên nhang t¡t, Çèn l©,
MÅu thân Çâu v¡ng, bàn th© lånh tanh !

l« dï : Çã làm ÇiŠu gì không hay.

ñôi ta Çã l« dï ra rÒi,
Lo c¡n bông tha trái Ç‹ lÀn hÒi nuôi con.

lu : không sáng tÕ.

Em lên chùa thÃy PhÆt muÓn tu,
ThÃy tam quan rách nát, thÃy Çèn lu mà buÒn.

lúc l¡c : l¡c qua l¡c låi.

Lúc l¡c bÀu tây,
Rót chén rÜ®u Çông,
Sai l©i bi‹n b¡c,
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Khá dÍ m¥n nÒng non nam.

lúc nh¥t lúc khoan : lúc nhanh lúc chÆm.

G¥p lúc træng thanh gió mát,
Mái chèo lúc nh¥t lúc khoan.
Vui chi nhÜ g¥p m¥t chàng,
Em thÜÖng ai nên n‡i lòng vàng héo hon. 

lúc ni m§i ch¶ : bây gi© m§i thÃy.

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.
ThÃy Ç©i mà ngán.
Ngó quanh gia bån,
ThÎt nát xÜÖng mòn,
BÕ v® bÕ con,
CÛng vì ƒt DÆu.
Gåo có m¶t ÇÃu,
BÓn quan tiŠn chì.
Gái ÇËp lúc ni (3),
LÜng còm má c†p.
Trai Çang æn h†c,
M¥t bûng mày sÜng.
BÀu bí không chØng,
S¡n khoai h‰t cû.
ChØ ta m§i ch¶ (4),
Cháu bÕ ông bà,
Con bÕ cha mË.
Thay Ç©i Ç°i th‰,
ñình chùa ph‰ trŒ (5),
Thäm thi‰t giang sÖn,
RØng ch£ng có cÖn (6),
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Trâu bò xiêu b° (7).
Lúc ni m§i ch¶,
Tà nÎnh ra nhiŠu.
ThÃy båc thì xiêu,
ThÃy nghèo thì hi‰p.
Tra (8) Ç©i trót ki‰p (9),
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.
B§i thì 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 (10),
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 (11),
Lên Lào ki‰m m¶t chút chi sÓng Ç©i.

(Vè nån Çói næm ƒt DÆu (1945). Vè này do cø Tá làng ñiŠn Môn, xã
ñiŠn Häi, HuyŒn Quäng ñiŠn k‹. Ghi chép trong cuÓn Dân Ca ThØa
Thiên Hu‰, TrÀn Thùy Mai, trang 277 Ç‰n trang 279; Nxb ThuÆn Hóa,
2003)
(1) mÀn : làm.
(2) cºu : chÙc cºu phÄm, m¶t chÙc quan nhÕ nhÃt trong quan låi Nam
TriŠu.
(3) lúc ni : lúc này.
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(4) chØ ta m§i ch¶ : bây gi© ta m§i thÃy.
(5) ph‰ trŒ : bÕ hÜ hÕng.
(6) cÖn : cây.
(7) b° : ngã.   (8) tra : già.
(9) trót ki‰p : tr†n ki‰p.
(10) ngÜ©i ª gi»a : ngÜ©i hÜÖng lš làm trung gian ti‰p nhÆn gåo phát
chÄn cho dân ngheo Çói.
(11) ri : rØng.  

lui cui : c¥m cøi làm viŒc.

1/ SÓng không vui, lui cui cho mŒt xác,
Thác qua Ç©i, tiŠn båc cÛng ra ma.
Thåch Sùng xÜa nhÙt hång phú gia,
Bªi vì ti‰c cûa, hóa ra con th¢n l¢n.

                     (Thäo Am NguyÍn Khoa Vy)

2/ Lá cây r®p ª rÀm rì,
ñèn træng chi‰u ÇÃt vÆy thì cÛng vui.
M¶t mình non núi lui cui,
Chim kêu vÜ®n hót voi lui vŠ rØng.
ChÒn beo nó thÃy cÛng mØng,
H° long ác thú cÛng Üa theo chÀu.

(Væn chÀu ông Chín  ThÜ®ng Ngàn.  TØ câu 9 Ç‰n 14.  Khuy‰t
danh. ChÀu væn Hu‰)

lúi búi leng beng : bÆn r¶n.

Lúi búi leng beng làm eng không bi‰t,
Leng beng lúi búi, eng túi då (1) nên nghï không ra.

 (1) túi då : chÆm hi‹u.

lùi : vùi trong than nóng hay tro nóng Ç‹ nÜ§ng cho chín.
1/  Vô nhà lºa t¡t b‰p vùi,

MÃy o thÙc ngû, cho tui lùi cû khoai ?

2/  Xù xì xøt xÎt,
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H¶t mít lùi tro,
ˆn no té ÇÎt (1).  
Th¢ng cha nào ÇÎt,
Phäi ki‰m cho ra.
ñ‰n ngày mÒng ba,
Thàng cha này ÇÎt.
        (ñÒng dao. M¶t trò chÖi th©i thÖ Ãu)

(1) ÇÎt (tØ thô tøc) : trung tiŒn.

luÓng tuôn : chäy ra thành dòng liên tøc.

Tin Çâu sét Çánh lÜng tr©i,
Ôi thôi rÒi ! bån ng†c !
CÖn huyÍn m¶ng, ki‰p phù sinh, chÌ có mong manh !
Vén mây hÕi ông Tr©i xanh, n« làm cho thÕa lòng ganh,
ñem m¶t áng xuân xanh chôn ch¥t sao Çành?
Loan bay xót kÈ cô phòng,
LuÓng tuôn dÀn gi†t thäm.
Trông mÃy cøm liÍu dÜÖng,
ñau Ç§n hay chÜa !
HÜÖng phai, phÃn thØa.
Cänh còn lÜa (1), cänh cÛ còn lÜa.
TÜªng bao gi© mÜ©ng tÜ®ng (2) bóng ngÜ©i xÜa.
Phách mai bÖ s© (3)!
(Phách mai bÖ s© cÛng vì ngÜ©i ng†c !)
Bây gi© Çã cách phân, cõi trÀn thêm bÆn cho thân.
Tìm Çâu Ç¥ng cÓ nhân,
NuÓt oan æn h©n !

                       (Ki‰p phù sinh. Khuy‰t danh. ñiŒu Nam Ai)

(1) còn lÜa : còn låi.
(2) mÜ©ng tÜ®ng : mÖ tÜªng. 
(3) bÖ s© : ngÖ ngÄn, thÅn th©, bÖ ph©.
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lút : tràn ngÆp.

1/ Bao gi© løt lút b‰n Mai,
Lút chùa Linh Mø m§i phai nghïa tình.

2/ ChÜªi cho nÜ§c lút c¶t c©, 
LÜ hÜÖng trúc ngã, bàn th© trúc nghiêng.
                                        (ñÒng dao)

løt lÎt : ít nói, ÇiŠu gì cÛng Ç‹ bøng.

1/ Mø o (1) chèo chËc (2) không chi (3),
Ông chú løt lÎt có khi mÃt chÒng !

(1) mø o : chÎ hay em gái cûa chÒng.
(2) chèo chËc : hay nói nh»ng chuyŒn nhÕ nh¥t, l©i lë chua chát.
(3) không chi : không có håi ai.

2/ løt lÎt mà ÇÎt (1) ra khói.
(1) ÇÎt (tØ thô tøc) : trung tiŒn.

løy : chiŠu theo š cûa ngÜ©i khác.

Cách sông nên phäi løy Çò,
TÓi tr©i nên phäi løy o bán dÀu.

løy : nÜ§c m¡t.

1/ CÀu TrÜ©ng TiŠn mÜ©i hai vài sáu nhÎp,
Em qua không kÎp t¶i l¡m anh Öi.
ñêm n¢m tÃm tÙc (1) løy nhÕ tuôn rÖi,
DÅu có xa nhau Çi n»a cÛng tåi ông Tr©i mà ra.

(1) tÃm tÙc : bÙt rÙt, b¿c b¶i.

2/ Mình, m¶t mình ngÒi trông,
Bên non TŠ, d¿a kŠ dòng sông.
Xa, xa chÒng nên n‡i trông chÒng.
Hai hàng løy, hai hàng løy Ùa,
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a (1) hai hàng, løy càng chÙa chan.
ChÓn TrÜ©ng giang, phÜÖng tr©i mênh mang.
Trông rÒi thÃy; thÃy quan san,
ThÃy chim nhån, xa xa d¥m ngàn,
S¿ tình bên mình ng° ngang.
Trách con Tåo chi chi phø phàng,
Vì Çâu nên câu Çoån trÜ©ng.
Châu løy khôn hàn.
Træm nghìn giÆn, càng giÆn càng thÜÖng.
NhÜ l©i hËn, ÇØng thËn tÃc gang.
Gánh cÜÖng thÜ©ng xa ÇÜ©ng phäi n¥ng.

        (M¶t mình ngÒi trông. Khuy‰t danh. ñiŒu LÜu Thûy)

(1) Ùa : ti‰t ra tØng gi†t.      

3/ Nghïa tào khang ai mà v¶i dÙt,
ñêm n¢m tÃm tÙc (1) løy nhÕ tuôn rÖi.

(1) tÃm tÙc : Ãm Ùc, tÙc tÓi.

4/  ThÜÖng chàng là thÜÖng hình Çi, dáng ÇÙng,
Nh§ chàng là nh§ n‰t ª, n‰t æn.
Hai hàng løy nhÕ khôn ngæn,
ñôi ba nÖi tìm ki‰m cÛng không b¢ng nÖi anh.

lÜa : còn thØa, còn dÜ.

MÃy chøc næm thØa khéo u°ng công,
Vô duyên g¥p phäi cái ông chÒng :
Khoa danh có s¤n, quan quyŠn có,
Cûa cäi không gì, ru¶ng ÇÃt không.
Dåi ch», thÜ©ng ôm ba quy‹n sách,
Yêu hoa, låi räo (1) mÃy bÒn bông.
Båc hÜu tháng lãnh xài Çâu h‰t,
Thi‰p hÕi khôn lÜa (2) lÃy m¶t ÇÒng.

 (V® ông quan hÜu than phiŠn. Ðng Bình Thúc Giå)
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(1) räo : Çi dåo.
(2) khôn lÜa : không thØa.

lÜng : không ÇÀy.

ñói lòng æn nºa trái sim,
UÓng lÜng bát nÜ§c Çi tìm ngÜ©i thÜÖng.

lÜng lÜng : ít ít, không nhiŠu.

ˆn cÖm ba chén lÜng lÜng,
UÓng nÜ§c cÀm chØng Ç‹ då thÜÖng em.

lºng lÖ : ng§ ngÄn, không khôn ngoan.

Ti‰c tiŠn mua cá không tÜÖi,
Mua rau khô héo, nuôi ngÜ©i lºng lÖ.

l¿ng Ç¿ng : lÆn ÇÆn, tr¡c trª, g¥p khó khæn.

1/  ChÒng con mô có (1) anh Öi,
Em còn l¿ng Ç¿ng vÜ©n Çào s§m trÜa.

(1) mô có : Çâu có.

2/  B¡c thang lên cung mây mà hÕi,
HÕi r¢ng: ông tÖ ræng không bu¶c trói cho mình nh©.
Làm chi cho ba (1) l¿ng Ç¿ng, cho bÜ§m dÆt d©,
ñêm næm canh thi‰p nh»ng Ç®i ch© cä næm.

(1) ba : hoa. Hoa là ch» húy, tên mË cûa vua ThiŒu TrÎ là HÒ ThÎ Hoa.

3/  Khi mô trúc ÇÙng v§i mai,
Th‰ gian ÇÒn Çåi là hai v® chÒng.
Bây chØ kÈ b¡c, ngÜ©i Çông,
Trai anh hùng l¿ng Ç¿ng, gái má hÒng bÖ vÖ.

lÜ«i mŠm chuÓt ngót : dø d‡.
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Ngó lên trên tr©i, tr©i buÒn, tr©i b¿c,
Ngó vŠ sông An C¿u n¡ng Çøc, mÜa trong.
Em Çã quy‰t theo anh thì theo cho tr†n thûy, tr†n chung,
ñØng nghe ai lÜ«i mŠm chuÓt ngót (1) lánh Çøc, 
                                                   tìm trong mà bÕ tình.

(1) chuÓt ngót : mài cho s¡c bén.

M

má núng ÇÒng tiŠn : má lúm ÇÒng tiŠn; hai ch‡ nho nhÕ hÖi
lõm hai bên má.

M¶t thÜÖng tóc bÕ Çuôi gà,
Hai thÜÖng æn nói m¥n mà (1) có duyên,
Ba thÜÖng má núng ÇÒng tiŠn,
BÓn thÜÖng ræng láng, håt huyŠn kém thua,
Næm thÜÖng c° hãy Çeo bùa,
Sáu thÜÖng nón thÜ®ng quai tua dÎu dàng,
Bäy thÜÖng æn nói khôn ngoan,
Tám thÜÖng má phÃn låi càng thêm xinh,
Chín thÜÖng cô ngû m¶t mình,
MÜ©i thÜÖng m¡t bi‰c ÇÜa tình cho ta.

                                      (Lš Tang tình)

(1) m¥n mà : dÍ thÜÖng, dÍ m‰n.

mà chi : làm gì.

1/ MË Öi, bìm bÎp kêu chiŠu,
Buôn bán không l©i, chèo chÓng mà chi.
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2/ Trai mà chi, gái mà chi,
Con nào có ngãi (1) có nghì (2) là hÖn.

(1) có ngãi : có nghïa.
(2) có nghì : có nghïa.

må : mË. 

1/ Anh thÜÖng em thì bày vë cho em cùng,
Em quen nhà må, lå lùng nhà anh.

2/ CÖm v§i cá nhÜ må v§i con.

3/ DÜ®ng chÜa qua, làm gà chi må,
DÜ®ng qua rÒi, må Çu°i con Çi.

4/ Nghé (1) Çi v§i må, ÇÜ®c ng†n rau khoai,
Nghé Çi v§i ai thì tiêu, hành, nÜ§c m¡m.

(1) nghé : trâu con.

5/ Con quå, h¡n ÇÙng bên sông,
H¡n kêu Öi må, ch§ lÃy chÒng bÕ con.

6/ Må Öi, ÇØng gä con xa,
Chim kêu vÜ®n hú, bi‰t nhà må Çâu.

7/  Anh Öi buông áo em ra,
ñ‹ em Çi bán kÈo mà ch® trÜa.
Ch® trÜa không có ngÜ©i mua,
LÃy gì nuôi må, lÃy gì nuôi em.

8/  Sông sâu sào ng¡n khó dò,
Ai tØng bÈ thÜ§c mà Ço då ngÜ©i.
Thäm thÜÖng må góa con côi,
NhÜ thân cây khô mùa hå, không bi‰t có nÄy 
                                           chÒi Ç¥ng không ?

mai mÓt : m¶t ngày rÃt gÀn.
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Gºi l©i vŠ thæm mË v§i cha,
Còn mình, mai mÓt së qua thæm mình.

mai tê : ngày sau, sau này.

1/ Anh có thÜÖng em thì trª lui vŠ,
ThÜa cho thÀy (1) bi‰t, thú thiŒt (2) cho må (3) hay.
KÈo hai ta thÜÖng nhau công trÜ®ng (4) nghïa dày,
M¶t mai tê, không thành ÇÜ©ng chÒng v®,
                                                      Çó Çây chê cÜ©i,

(1) thÀy : cha.   
(2) thú thiŒt : thú thÆt.  
(3) må : mË.
(4) công trÜ®ng : ngø š theo nhau, thÜÖng y‰u nhau tØ lâu. 

2/ Anh cÛng muÓn ghé vô nhà hút thuÓc æn trÀu,
NhÜng s® mai tê quan trên bi‰t ÇÜ®c, nói anh Ç¥t

                                                    cÀu cho em leo !

3/ Con chim phÜ®ng hoàng bay ngang bi‹n B¡c,
Con cá ngÜ ông móng nÜ§c ngoài khÖi.
G¥p nhau Çây xin phân tÕ m¶t Çôi l©i,
Kèo mai tê con cá vŠ sông vinh,
Con chim n† Ç°i d©i non Nam.

mån : thành g‡ ghép hai bên thuyŠn.

ThuyŠn rÒng cao mån, cån mui,
Em ÇÄy ra låch cån, anh ngÆm ngùi nh§ thÜÖng.

màng : Ç‹ š, quan tâm.

 Khó n¢m gi»a ch® ai màng,
Làm nên quÓc trång, ba ngàn bà con.

may mô may : may m¡n.

1/ May mô may chút n»a em lÀm,
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Khoai khô x¡t lát tÜªng sâm Cao Ly bên Tàu.

2/ May mô may thi‰p låi g¥p chàng,
Træm næm xin tåc Çá vàng thûy chung.

m¡c : bÆn, bÆn bÎu.

Nàng :
BÃy lâu ni anh m¡c Çi mô (1),
Thä sen không Çáo t§i hÒ thæm sen ?

  Chàng :
BÃy lâu anh bÆn viŒc nhà,
Tai nghe phäng phÃt em Çà (2) có Çôi.
TÜªng thä sen thì bông tÜÖi lá tÓt,
Ai hay nºa chØng lá røng, bông khô.
Không còn sinh ba (3), nª nhøy, nÕ Çáo (4) t§i hÒ làm chi!

(1) Çi mô : Çi Çâu.
(2) Çà : Çã.
(3) ba : hoa. 
(4) nÕ Çáo : ch£ng Ç‰n.

m¥c may : may ra, may m¡n.

M¥c may mà g¥p kim vàng,
Ch£ng may thì phäi kim gang, kim chì.

m¥n mòi : càng nhìn càng thÃy m‰n, thÃy ÇÍ thÜÖng.

Nàng :
÷i ngÜ©i tÌa ÇÆu hôm mai,
Da Çen nhÜ quå, låi Çòi nàng tiên !

Chàng :
ñen anh, Çen m¥n, Çen mòi,
Tr¡ng em tr¡ng bûng sán chòi,
Thº chút chÖi, ch§ ai cÜ§i cûa n® Ç©i làm chi ! 

242



m¥n nÒng : tÕ bày tâm s¿ thi‰t tha.

BÜ§c t§i vÜ©n hoa, sao vÜ©n hoa s§m nª ?
BÜ§c t§i ch®, sao ch® s§m Çông ?
Anh trách em sao v¶i lÃy chÒng,
ñ‹ anh ch© Ç®i bi‰t m¥n nÒng cùng ai ?

mæng già tre røi : Ç‰n khi l§n tu°i, vŠ già.

Em không ra lÃy chÒng mà ki‰m chút con trai,
KÈo m¶t mai mæng già tre røi, lÃy ai bån cùng.

mæng giang : mæng là cây tre còn non, chÜa có cành, chÜa có
lá. Mæng giang là møt mæng cûa m¶t loåi tre ª vùng núi.

1/  Mæng giang nÃu cá ngånh nguÒn (1),
T§i Çây ta phäi bán buÒn mua vui.

(1) cá ngånh nguÒn : giÓng cá ngånh sinh sÓng ª nguÒn các con
sông. 

2/ RØng rú thì có hÜÖu mang,
Khe suÓi thì có mæng giang,
ñò d†c thì có Çò ngang,
Ch® búa thì có mø bán hàng.

m¥t ch¢m b¢m : m¥t n¥ng, khó chÎu.

LÃy chi con v® tu°i thân,
Cái m¥t ch¢m b¢m, nhÜ Çá Ç¿ng bia.

m¡t lác mày lay : nhìn qua ngó låi, li‰c nhìn l£ng lÖ.

ChÜa chÒng, m¡t lác mày lay,
ChÒng rÒi, ruÒi ÇÆu ruÒi bay m¥c ruÒi.

mÀn : làm. 

1/ Làm quan phäi xét cho dân,
Không tin ngài xuÓng, ngài mÀn ngài coi.
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2/ Thôi ÇØng buôn täo bán tÀn,
VŠ ª v§i chú, chú mÀn chú nuôi.
Thôi ÇØng chåy ngÜ®c chåy xuôi,
VŠ ª v§i chú, chú nuôi chú mÀn !

3/ Xa thì xa cho khuÃt,
ñã gÀn thì gÀn cho thành thÃt, thành gia.
ñØng mÀn nhÜ bÜ§m v§i ba (1),
Lâu lâu vi‰ng t§i då ta thêm buÒn.

(1) ba : hoa.

4/ Vè vÈ vè ve, nghe vè nói ngÜ®c,
Con chim mÀn t° dÜ§i nÜ§c,
Con cá mÀn t° trên cây,
Trâu ch‰t d¡t ra Çi cày,
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 :
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.
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 !

(Vè nói ngÜ®c. Vè ThØa Thiên - Hu‰, 2001, Tôn ThÃt Bình (Chû
biên). Bài  Vè nói ngÜ®c này khác bài  Vè nói ngÜ§c trong cuÓn
"Dân Ca ThØa Thiên Huê" cûa TrÀn Thùy Mai, Nxb ThuÆn Hòa,
2003)
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mÀn chi : làm gì. 

1/ H†a h°, h†a bì, nan h†a cÓt,
Tri nhÖn, tri diŒn, bÃt tri tâm.
Ôi thôi rÒi  ! thi‰p Çã l« lÀm,
Chàng Çà båc nghïa, thi‰p ôm cÀm mÀn chi ?

2/ ñÜ©ng xiêu xiêu, ngành dâu líu ríu,
Thä anh vŠ ch§ træn tríu mÀn chi.
Em mà thÆt bøng nhÜ ri,
Theo anh làm v®, cÀn gì cÜ§i cheo.

3/ Ch© ch© Ç®i Ç®i mÀn chi,
Trai anh hùng có v®, gái n» nhi lÃy chÒng !

4/ Lôi kéo mÀn chi cho c¿c kh° tÃm thân chàng,
VŠ nhà bòn rong khe cån, hÖn tìm vàng núi cao.

5/ MÀn chi cho bÌ m¥t (1) nhau,
Mi‰ng trÀu khô héo, mi‰ng cau rã r©i.

(1) bÌ m¥t : xÃu h°, mÃt m¥t.

6/ Ng† Môn næm cºa, chín lÀu;
M¶t lÀu vàng, tám lÀu xanh.
Ba cºa th£ng, hai cºa quanh,
Thân em là phÆn gái, 
Ch§ hÕi chÓn Kinh Thành mÀn chi !

mÀn ræng : làm sao.

1/ Kim Long dãy d†c tòa ngang,
Em chèo m¶t chi‰c xuÒng nan vŠ Sình.
ñôi ÇÙa mình l‡i hËn ba sinh,
Có mÀn ræng Çi n»a cÛng tr†n tình v§i nhau.

2/ Lºa thº vàng, gian nan thº sÙc,
ñåo cÜÖng thÜ©ng, ÇÒng l¿c, ÇÒng tâm.
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Em ª mÀn ræng cho tr†n nghïa s¡t cÀm,
NhÜ Çá V†ng Phu kia bi‰t bao nhiêu mÜa sa,
              gió táp, mÃy ngàn næm cho phai m©.

mÀn ræng Ç¥ng chØ : làm sao ÇÜ®c bÃy gi©.

1/ MË già không muÓn gä con,
LÃy nhau không Ç¥ng mÀn ræng Ç¥ng chØ ?

2/Chàng :
Em thÜÖng anh mà thÀy må cän ngæn,
Giä nhÜ hòn Çá Ç¢n (1) trên cÕ, bi‰t mÀn ræng Ç¥ng chØ?

Nàng :
Anh thÜÖng em thì nh© thÀy må ÇÎnh toan,
Không phäi vô sòng giã gåo, hát hò khoan mà thành !

(1) Ç¢n : Çè månh.

3/ Th‰ gian khÄu thuy‰t vô b¢ng,
Không mà nói có, mÀn ræng Ç¥ng chØ.

mÀn ræng mÀn rÙa cho xong  :  làm Çåi,  làm nhanh  cho
xong.

MÀn ræng mÀn rÙa cho xong,
KÈo cau em h°i (1), kÈo trÀu em khô.

(1) h°i : khô héo, hÜ hÕng.

mÀn ri : nhÜ th‰ này. 

     VØa nghe anh mŒt anh Çau,
Em Çây Çã v¶i ra hÀu m¶t khi.
Bæng ÇÒng hái ng†n lá ni,
Ÿ mÀn ri cho tr†n Çåo phu thê v® chÒng.

mÀn rÙa : nhÜ th‰ kia.
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Em không ra lÃy chÒng thì thiên hå Çàm ti‰u,
Em ra lÃy chÒng thì bÕ mË y‰u con thÖ.
Thôi thôi em ª mÀn rÙa, dÅu tóc båc nhÜ tÖ cÛng Çành.

mÀn thinh : không nói, không lên ti‰ng.

ñi qua nghiêng nón, không chào;
MÀn thinh rÙa mãi, bi‰t ngày nào cho quen ?

mÆp ù : béo tròn, béo múp, mÆp thù lù.

Tr©i sinh con cút cøt Çuôi,
Chui b© lûi bøi, ai nuôi mÆp ù.

mÃt bøng nhau : mÃt lòng nhau.

Anh em vÓn thiŒt ngÜ©i hiŠn,
ChÌ tåi ÇÒng tiŠn mà mÃt bøng nhau.

mÃy hÒi : ch£ng lâu, ch£ng mÃy chÓc.

Ai mau chân, qua chuy‰n Çò trÜ§c,
Ai l« bÜ§c, qua chuy‰n Çò sau.
ThuÆn buÒm xuôi gió g¥p nhau mÃy hÒi.

mÃy b»a ni : mÃy ngày nay.

Có m¥t tr©i thì ch§ (1),
T¡t m¥t tr©i, då thi‰p nh§ bâng khuâng.
Tr©i mÃy b»a ni mÜa mô gió nÃy (2), Çò TuÀn (3)
                                                               không ÇÜa.

(1) thì ch§ : thì không có chuyŒn gì.
(2) mÜa mô gió nÃy : mÜa nhiŠu gió l§n.
(3) Çò TuÀn : b‰n Çò ch® TuÀn. 

Ngày xÜa, ch® TuÀn có b‰n Çò ÇÜa khách qua låi trên sông
HÜÖng; ch® TuÀn có bán bún lá æn v§i nÜ§c cá thu hay nÜ§c cá
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ngØ x¡ng §t tÜÖi. Tåi Çây, có tråm quan thu‰ TuÀn Hà thâu thu‰
các thuyŠn bè buôn bán sän vÆt tØ thÜ®ng nguÒn sông HÜÖng vŠ
kinh thành Hu‰.

mÃy lâu ni : m¶t th©i gian dài Ç‰n nay; bÃy lâu nay.

1/ CÀu TrÜ©ng TiŠn mÜ©i hai vài sáu nhÎp,
Anh qua không kÎp t¶i l¡m em Öi.
MÃy lâu ni mang ti‰ng chÎu l©i,
Có xa nhau Çi n»a cÛng tåi ông Tr©i mà ra.

2/  Em ngó vô vÜ©n cau, lÃy khæn vuông lau nÜ§c m¡t,
Em ngó vŠ vÜ©n trÀu, ru¶t th¡t gan khô.
MÃy lâu ni Hán Çã xa HÒ,
Trông cho Çây g¥p Çó, phân phôi Çôi l©i.
Sông dài nÜ§c chäy bèo trôi,
DÍ tìm rún bi‹n, då ngÜ©i khó Ço.

3/  MÃy lâu ni chàng cách, thi‰p xa,
SÀu tÜÖng tÜ rÛ rÜ®i nhÜ hoa lìa cành.

4/ MÃy lâu ni tin tÙc v¡ng hÒi,
Cây dâu khô røi, då bÒi hÒi lá gan.

5/ MÃy lâu ni v¡ng b¥t thÜ tØ,
Không bi‰t ngÜ©i thÜÖng ngày cÛ có Ç®i ch© 
                                                    mình không ?

6/ Chàng : 
MÃy lâu ni xa ngãi, xa nhÖn,
Ngãi nhÖn có giÆn, có h©n chi không ?

Nàng :
Xa ân nhÖn cho vËn ch» tam tòng,
Em Çây không Ç¥ng lá th¡m chÌ hÒng thì thôi.

7/ Mª l©i chào, chào nam, chào n»,
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Chào trai quân tº, chào gái thuyŠn quyên.
MÃy lâu ni, cách trª n® duyên,
ñau lòng chàng chÜa mÃy b¢ng phiŠn då em.

                                                (HÕ giã gåo)

8/  Thi‰p g¥p chàng thì thi‰p hÕi thæm,
MÃy lâu ni ch†n kén Çã Ç¥t t¢m Çâu chÜa ?

mÃy næm cho rÒi : bao lâu m§i xong.

Dâu kia h‰t lá vì t¢m,
N‡i sÀu thi‰p giäi mÃy næm cho rÒi.

mè : vØng.

Kim long tÜÖi tÓt vÜ©n chè,
Gåo de An C¿u, dïa muÓi mè cÛng theo nhau.

mË hä : mË hài lòng, mË vui.

Ru con a hä a hà,
Con nín mË hä, con la mË buÒn.

mèn Öi : Tr©i Öi.

Ngày xÜa em nói thÜÖng anh,
Anh vŠ làm sæng, làm súc, làm cºa, làm nhà.
Nay chØ em Çã thÜÖng ai,
ñ‹ tranh cùn, rui (1) møc, mèn Öi h«i mèn. 

(1) rui : thanh tre hay thanh g‡ Çóng theo chiŠu d†c Ç‹ l®p mái nhà.

mèo vá : mèo có nh»ng m§ lông màu khác nhau. (Mèo tam
th‹ có ba màu: Çen, vàng, tr¡ng).

Con mèo không rách ræng kêu mèo vá,
Con cá không th© r¢ng g†i cá linh (1) ?

(1) cá linh : cá nÜ§c ng†t, cùng h† v§i cá chép.
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mŠ mŠ : rành rành; rõ ràng.

Có t¶i mŠ mŠ,
ChÒng Ç‹ ra vŠ,
Còn nói viŒc thÜÖng con.

mŒt ÇØ : mŒt nhØ, rÀt mŒt.

Rù r© (1) Ç° v« thÆt là hÜ,
ñ‹ trÜ§c quên sau ki‰m mŒt ÇØ.
ˆn uÓng vãi rÖi làm h† b¿c, 
Ra vào Çøng chåm thÃy mình hÜ.
G¥p ngÜ©i quen cÛ nhìn ngÖ ngÄn,
Bi‰t nói làm ræng n»a Ç¥ng chØ (2).
Ai ng© r¢ng nay ra th‰ Ãy,
XÜa kia l‡i låc m¶t tay cØ (3).

                               (Bà NhÜ Không)

(1) rù r© : chÆm chåp.
(2) làm ræng n»a Ç¥ng chØ : làm sao ÇÜ®c bây gi©.
(3) cØ : tài giÕi n°i ti‰ng.

mi : mày.

1/ Con ki‰n mi ª trong nhà,
Tao Çóng cºa låi, mi ra ÇÜ©ng nào ?
Con cá mi ª trong ao,
Tao tát nÜ§c vào, mi chåy ÇÜ©ng mô ?

2/ ñ¶c ác chi mi l¡m h«i tiŠn,
Mi làm kÈ th‰ có khi Çiên.
Mi xui lòng då Çen thay tr¡ng,
Mi døc lòng ngÜ©i th£ng hóa xiên.
Mi xô can thÜ®ng (1) vào m¶t xó,
Mi phân chia rë ngä Çôi bên.
Sinh ra vån t¶i vì mi cä,
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ñ¶c ác chi mi l¡m h«i tiŠn.
(Chép theo l©i bà NguyÍn ThÎ Hu®t)

(1) can thÜ®ng : cÜÖng thÜ©ng.

miŒt : vùng, miŠn.

Mít chuÓi thì có miŒt ngoài,
Lúa khoai huyŒn Phong (1), huyŒn Quäng (2),
Lâm häi sän Phú l¶c, Phú Vang.
Quê ta bi‹n båc rØng vàng,
Chè thÖm HÜÖng Trà, mía ng†t HÜÖng Thûy
                                 nuôi th‰ gian tháng ngày.

(1) Phong : Phong ñiŠn.
(2) Quäng : Quäng ñiŠn.

mình trÀn thân trøi : nghèo khó, không có cûa cäi.

Nàng :
Chuông vàng Çem treo gi»a gió,
Khuyên anh ÇØng bÃm, ch§ béo, mó (1) mà
                                                méo chuông Çi.
Mình trÀn thân trøi bi‰t lÃy chi mà trä ÇŠn ?

Chàng : 
Chuông vàng Çem treo gi»a gió,
Anh Çây bÃm, béo có méo mó chuông Çi.
Anh là th® hàn phá ra Çúc låi, can gì mà em lo.

(1) mó : r©.

mó : r©, s© mó.

TÜªng Çâu mÜ©i bäy ho¥c mÜ©i ba,
Cø Thäo Am tôi chºa chÎu già.
RÜ®u Ç‰n khi say Üng mó nguyŒt,
Tr©i dù bóng x‰ thích dòm (1) hoa.
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ña tình là PhÆt, chÖ sao n»a,
Vô s¿ thì Tiên, cÛng th‹ mà.
Sân khÃu còn vui ta cÙ sÓng,
SÓng mà hò hát v§i ngÜ©i ta.

(Cø KÌnh ChÌ Phan Væn Hy h†a låi bài thÖ cûa cø Thäo Am NguyÍn
Khoa Vy)

(1) dòm : ng¡m, nhìn.

mói : muÓi.

ñ° cÖm thì dói,
ñ° mói thì Çui.

m†n : nhÕ, bé.

NÜ§c trong khe m†n chäy ra,
ñó chê Çây Çøc, Çó Çà trong chÜa ?

mÕng mänh mong manh : mÕng manh, rÃt mÕng.

MÕng mänh mong manh,
ñÓ ai câu ÇÜ®c cá hanh nguÒn TruÒi.

m†ng : chÙa nhiŠu nÜ§c, làm cæng ra.

Dâu TruÒi vÕ mÕng dày cÖm,
Múi m†ng màu hÒng, ng†t lÎm thÖm ngon.

mô : Çâu. 

1/ Bøi lách khô sÀu mô rÛ rÜ®i,
Con thÕ núp lùm ch© Ç®i bóng træng.
ChÌ hiŠm vàng Çá khæng khæng,
M¶t træm chÓn m§i không b¢ng nghïa xÜa.

2/ Cây khô tÜ§i nÜ§c cÛng khô,
PhÆn nghèo Çi t§i nÖi mô cÛng nghèo.
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3/ Chàng :
Con anh m§i ch‰t cÙng ÇÖ, 
Chôn mô cÛng ch£ng ÇÜ®c, t§i nh© ÇÃt em.

Nàng :
Anh Öi, ÇÃt em là ÇÃt bác ái tØ bi,
Chôn cha anh cÛng ÇÜ®c, huÓng gì con anh !

                                                 (Hò trêu ghËo)

4/ NgÜ©i thÜÖng ngÜ©i ª mô Çây ?
Lân cÆn xóm này tìm ki‰m không ra !

5/ Træm næm thi‰p không bÕ chàng mô,
Ch§ Üu sÀu då ng†c mà héo khô gan vàng.

mô : nào.
1/ ñèo mô cao b¢ng Çèo PhÜ§c TÜ®ng (1),

Nghïa mô trÜ®ng b¢ng nghïa chÒng con ?
Trông lên nÜ§c chäy Çá mòn,
DÅu xa ra ba træm d¥m, vÅn còn nh§ thÜÖng.

(1) Çèo PhÜ§c TÜ®ng n¢m trên quÓc l¶ sÓ 1, phía Çông-nam huyŒn Phú
L¶c. TrÜ§c kia có tên là Khúc TÜ®ng, Ç‰n Ç©i Minh Mång Ç°i tên là
Phú TÜ®ng, qua Ç©i T¿ ñÙc låi Ç°i tên là PhÜ§c TÜ®ng.

2/ Nàng :
L‡ vàng, l‡ båc, l‡ em,
HÕi anh ba l‡, anh thèm l‡ mô ?

Chàng :
Anh xem vô ba l‡ cÛng v»ng vàng,
Hai l‡ làm giàu làm có, m¶t l‡ Ç‹ nÓi Çàng tº tôn.

3/  M¶t c¶i cây tùng ba bÓn con vÜ®n leo chung,
Tam túc yêu lÜ®ng (1), em dùng con mô ?

(1) tam túc yêu lÜ®ng : bÓn quân bài trong trò chÖi Çánh lú.

4/  Thang mô cao b¢ng thang danh v†ng,
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Nghïa mô tr†ng b¢ng nghïa v® chÒng.
Træm næm nÜ§c chäy Çá mòn,
Xa nhau ngàn d¥m då vÅn còn nh§ thÜÖng.

mô có : Çâu có.

1/ Nàng :
MÃy lâu ni tin tÙc v¡ng hÒi,
Em tÜªng r¢ng thÀy v§i mË ki‰m v® rÒi cho anh.

Chàng :
V® con mô có em Öi,
Anh hãy còn nÃp cây Än bóng ch© ông thiên tào ÇÎnh

xây.

2/ Chàng :
T§i Çây biŒt xã bÃt tri tình,
Em có Çôi không bi‰t, m¶t mình không hay.

 Nàng :
Có Çôi mô có, anh n©,
Em Çây còn m¥t phÃn, má Çào ch© anh .

mô mô : không Çâu vào Çâu cä.

Nói chi nh»ng chuyŒn mô mô,
Chàng Üng làm r‹ thì vô mà hÀu.

mô nà : Çâu nào.

Ch© anh dÀu cån, bÃc (1) khô,
Træng tàn, sao l¥n nÕ (2) thÃy anh mô nà.

(1) bÃc : tim Çèn.
(2) nÕ : ch£ng.

mô nào : Çâu có.

Nàng :
Tham giàu phø khó ai khen,
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T¡t træng có Çó, l« Çèn có Çây.

Chàng :
Thæm giàu phø khó mô nào,
Ch£ng qua duyên n® ông thiên tào ÇÎnh  xây.

                                                        (Hò giã gåo)

mô n© : Çâu nào.

Nàng :
Anh Öi anh, con r¡n không chân mà Çi kh¡p rú.
Con gà không vú, mà nuôi Ç¥ng chín mÜ©i con.
Trai nam nhÖn anh ÇÓi Ç¥ng, em phäi chÎu hÀu
                                                        non già Ç©i.

Chàng :
Em Öi em, cây tiêu côi rØng ræng kêu b¢ng cây tiêu th†,
Cây chuÓi không tÜ tình, ræng cây chuÓi n† nhäy con.
Trai nam nhÖn anh Çà ÇÓi Ç¥ng, hÀu non mô n© ?
                                                 (Hò thº tài ÇÓi Çáp)

mô n»a : Çâu còn.

Chàng :
RÜ®u nÒng rót khéo nghiêng ve,
RÜ®u nÒng mô n»a mà em khoe rÜ®u nÒng ?

Nàng :
RÜ®u hª hÖi ra không phäi rÜ®u kh¢ng,
Ba (1) tàn røng xuÓng, mÜa Ç¢ng lên côi (2).
Anh buông câu ra Ç‹ Çó anh ngÒi,
Cá kia có Çói, tìm mÒi mà æn.

Chàng :
Cá không æn câu, ¡t là cá dåi,
Anh vác câu vŠ Ç‹ giÕ låi Çây.
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ñêm khuya th°i ng†n gió tây,
Anh Çáo låi m¶t trÆn, cá rày phäi æn.

                                                 (Hò giã gåo)

(1) ba : hoa.
(2) côi : trên.

m° : dùng mÕ c¡n nhau.

Chim chích (1) mà ghËo bÒ nông (2),
ñ‰n khi nó m°, låy ông tôi chØa.

(1) chim chích : chim sâu, m¶t loåi chim bé nhÕ.
(2) bÒ nông : m¶t loåi chim ó, mÕ cong, nh†n.

m‡ : tôi.

Chàng :
Không ai lao Çao nhÜ m‡, c¿c kh° nhÜ nàng,
Bu°i mai lên non ÇÓn cûi, ÇÓt than,
ChiŠu vŠ hå thûy, Çào hang b¡t còng.

Nàng :
Khó nhÜ em Çây mai cûi, chiŠu than,
Giàu nhÜ anh không ª nhà Ç‹ ngÜ©i ta kêu b¢ng cÆu,
Ræng låi trÓn làng t§i dây ?

mÓi tÖ : ÇÀu mút cûa s®i tÖ t¢m.

Sáng træng träi chi‰u hai hàng,
Bên anh Ç†c sách, bên nàng quay tÖ.
Quay tÖ phäi gi» mÓi tÖ,
DÀu mæm bäy mÓi cÛng ch© mÓi (1) anh.

(1) mÓi : ngÜ©i làm mai mÓi.
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mông quånh ÇÒng không : cánh ÇÒng v¡ng vÈ. Thành ng» :
"ÇÒng không mông quånh".

KÈ Çi ngÜ©i ª gây thÜÖng nh§,
Mông quånh ÇÒng không gÅm chán chê !

m¶t ch¡c : m¶t mình.

1/ Nàng :
Ngó lên trên tr©i, sao d©i vÆt Ç°i,
Ngó xuÓng dÜ§i nÜ§c, bèo n°i hoa trôi.
Mông mênh sóng dÆp gió dÒi (1),
ThuyŠn quyên m¶t ch¡c, ÇÙng ngÒi v§i ai ?

Chàng :
Lòng låi d¥n lòng ª cho bŠn bÌ,
Då låi d¥n då ª cho chí ÇÌnh cao sÖn.
Em ch§ nghe ti‰ng sáo mà bÕ ti‰ng Ç©n (2),
Ch§ tham giàu bÕ bån, tham hÖn mà bÕ chàng.

(1) dÒi : tung lên rÖi xuÓng liên ti‰p.       
(2) Ç©n : Çàn.

2/ Tánh chi bÀn lå bÀn lùng,
ˆn thì m¶t ch¡c, ch£ng cùng v§i ai.

3/ T§i nÖi Çây m¶t ch¡c, ÇÖn cô,
Khác chi ÇÛa so le m¶t chi‰c, ai bÒ (1) thành Çôi.

(1) bÒ : thêm vào.

m¶t Çôi l©i : vài l©i.

M¶t Çôi l©i,
Nh¡n bån tình Öi !
ThŠ non nÜ§c, giao Ü§c k‰t Çôi,
Træm næm tåc då.
DÀu xa cách, song tình thÜÖng ch§ (1) phø thì thôi.
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NiŠm tr†n niŠm, xin ÇØng sao nhãng.
Tr©i kia ÇÎnh n® ba sinh (2),
ñËp duyên lành,
Tr†n niŠm phu phø, bÆc tài danh.
DÀu tiên có tåi non BÒng,
K‰t mÓi tÖ hÒng.
ƒy th©i trông.
Nghïa s¡t cÀm,
Hòa h®p træm næm.
Bªi vì xa cách, nh¡n nhe cùng bån tri âm.

                       (M¶t Çôi l©i. Khuy‰t danh. ñiŒu HànhVân)

(1) ch§ : không nên.
(2) n® ba sinh : cái n® trong ba ki‰p : ki‰p trÜ§c, ki‰p hiŒn tåi, ki‰p sau.

m¶t mai : ngày sau, mai sau.

1/ Con chim Çåi bàng bay ngang hòn núi båc,
Con cá Ông Voi nó khåc nÜ§c ngoài khÖi.
Anh g¥p em Çây phân giäi m¶t Çôi l©i,
KÈo m¶t mai chim kia, cá n† Ç°i d©i không g¥p nhau.

2/ Còn cha gót ÇÕ nhÜ son,
M¶t mai cha mÃt, gót con Çen sì (1).
Còn cha nhiŠu kÈ yêu vì,
M¶t mai cha thác, ai thì yêu con ?

(1) Çen sì : Çen Çui; Çen thui.

3/ MË già không tính liŒu cho con,
M¶t mai tre già gÓc røi, Ç‹ mæng non m¶t mình.

4/ M¶t mai thi‰p có xa chàng,
ñôi bông thi‰p trä, Çôi vòng vàng thi‰p xin.

5/ Chàng :
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S® ÇËp lòng anh, e không Çành lòng mË,
M¶t mai em vŠ n¥ng nhË kh° thân.

Nàng :
 Em thÜÖng anh, anh ÇØng nghi ngåi xa khÖi,
ThÀy mË thÜÖng con không n« n¥ng l©i nàng dâu.

6/ Ti‰c con voi vàng æn cây mía tÜ®ng,
Ti‰c con rùa vàng ÇÆu b‰n kim quy.
Anh có thÜÖng em thì thúc t§i cho kÎp thì,
KÈo m¶t mai thÀy mË gä em Çi,
NhÜ Çá Ç¢n ng†n cÕ, lÃy mÜu chi mà cÙu nàng ?

m¶t mai tê : m¶t ngày kia, m¶t ngày nào Çó.

1/ Bi‹n tình chìm n°i bÓi rÓi tÜ lÜÖng,
Thi‰p v§i chàng nhÜ lºa v§i hÜÖng.
M¶t mai tê, dù hÜÖng tàn lºa t¡t,
ñåo nghïa cang thÜ©ng (1) xin ch§ bÕ nhau.

(1) cang thÜ©ng : cÜÖng thÜ©ng.

2/ Em không ra lÃy chÒng mà ki‰m chút con,
KÈo m¶t mai tê ngÜ©i ta có mình không cÛng buÒn.

m§ : tÆp h®p nh»ng cái cùng loåi.

Ba ÇÒng m¶t m§ trÀu cay,
Sao anh không hÕi nh»ng ngày còn không ?
Nay em tay b‰ tay bÒng,
Xin ÇØng lui t§i mà chÒng em ghen.

m© nhÜ : mà nhÜ.

Anh thÜÖng huê (1) mÆn, huê Çào,
Còn bông (2) m© nhÜ huê cúc bi‰t vào tay ai ?

(1) huê : hoa.
(2) bông : hoa.
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mø gia : mË chÒng.

1/ Chó béo ÇËp m¥t chû nhà,
Nàng dâu rách rÜ§i, mø gia thËn thuÒng.

2/ ThÜÖng chÒng Ç‹ ch‰ mø gia,
Ch§ tui v§i mø có bà con chi.

mø o : chÎ hay em gái cûa chÒng.

M¶t træm ông chú không lo,
ChÌ lo m¶t chút mø o nh†n mÒm.

mø Öi : Em Öi. Ti‰ng g†i v® m¶t cách thân mÆt cûa ông chÒng
già.

Mø Öi ! Nghï låi ch§ nên ghen,
DiŒn måo tuy tra (1), sÙc chºa hèn.
Bªi bŒnh Ça tình còn vÜ§ng vít,
Xui lòng hi‰u s¡c cÙ mon men !
GÓi chæn gi» tr†n niŠm âu y‰m,
Ong bÜ§m chi nŠ chuyŒn nhÕ nhen.
NÜ§c Ç° træm khe, nguÒn vÅn m¶t,
Ghen tÜÖng thêm bÆn mÃy ai khen ?!

                       (Xin thÙ. An ñình TrÀn Kinh)

(1) tra : già.

mùi khê khê : mùi khét, mùi h¡c cûa ÇÒ nÃu bÎ cháy.

Khen ai khéo nÃu nÒi chè,
ñã ngon låi ng†t, có mùi khê khê.

mung : tôm.

Sông Ô Lâu nÜ§c chäy vòng quanh xã,
XÙ Phong Nguyên l¡m cá,  nhiŠu mung,
Khoai thØa, s¡n Çû, gåo thÖm,
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BÓn mùa hoa quä, Ãm áo, no cÖm Çû ÇÀy.

mung lung : r¶ng mênh mông, ánh sáng m© nhåt.

ThuyŠn ai trôi trÜ§c,
Cho tôi lÜ§t t§i cùng.
ChiŠu Çã vŠ tr©i ÇÃt mung lung,
Phäi duyên thì xích låi cho Ç« não nùng ti‰ng sÜÖng.

             (Quê MË. Thanh TÎnh. ƒn quán Tân Sanh. 10/4/1975)

mûng : ÇÒ dùng b¢ng tre, Çan sít, hình tròn, lòng sâu; nhÕ hÖn
cái thúng.

O Öi ! Tui Çây không phäi là trai hÜ,
Tui Çan Ç¥ng, tui Çát (1) ÇÜ®c, tui lÀn (2) chØ (3)
                                                          cho o coi (4).
LÀn rÒi tui chÆn l¶t h£n hoi,
Ÿ trên tui nÃn (5) xuÓng, ª ngoài tui Çè vô.
Nói ra s® mÃt lòng o,
Ngó trong cái mûng, ch‡ mô tui cÛng dùi.

(1) Çát : Çan.                                
(2) lÀn : mò.                         
(3) chØ : bây gi©.                         
(4) coi : xem.               
(5) nÃn : Ãn månh, Çè månh.        

muÓi mè : mè rang tr¶n v§i muÓi. Mè là vØng.

Kim Luông (1) tÜÖi tÓt vÜ©n chè,
Gåo de An C¿u dïa muÓi mè cÛng ngon.

(1) Kim Luông : Kim Long.
muÓn kŠ : muÓn Ç‰n gÀn.

ThÃy em da tr¡ng muÓn kŠ,
Hình dung cÛng ÇËp, s® bŠ có Çôi (1).
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(1) s® bŠ có Çôi : s® em Çã có chÒng hay có bån trai rÒi.

mút : ª Çàng cuÓi.
Nàng :

Con cá ÇÓi n¢m trên cÓi Çá,
Mèo Çuôi cøt n¢m mút Çuôi kèo.
Anh mà ÇÓi Ç¥ng (1), dÀu khó nghèo em cÛng theo.

Chàng :
Con mÕ ki‰n ÇÆu trên mi‰ng cÕ,
Con vàng lông Çáp xuÓng vÒng lang.
Nay anh ÇÓi Ç¥ng, xin nàng theo anh.

(1) ÇÓi Ç¥ng : giäi Çáp ÇÜ®c.

mút mùa : cuÓi mùa.
Mút mùa, rå ngã, rÖm khô,
Bån vŠ quê bån, bi‰t nÖi mô mà tìm.

mÜa già : mÜa l§n.
SÃm sÀm sÎch lÜng chØng ngoài bi‹n B¡c,
Gi†t mÜa tình tæng rÌ r¡c (1) chÓn hàng hiên.
Em muÓn làm ngÖ Çi mà ngû, ngû cÛng không yên,
S® mÜa già nÜ§c ngÆp, bi‰t t¿a con Çò vô mô (2)?

(1) rÌ r¡c : tØ tØ, rÖi tØng gi†t.
(2) vô mô : vào Çâu.

mÜa mô gió nÃy : nhiŠu mÜa låi nhiŠu gió.
ñÀt CÀu Hai (1) nam thanh n» tú,
ñÜ©ng Båch Mã (2) vÜ®n hú, ve van.
Thäm thÜÖng mÃy chÎ bán hàng,
MÜa mô gió nÃy cÛng bæng ngàn ra Çi.

(1) CÀu Hai thu¶c huyŒn Phú L¶c.
(2) Båch Mã tên m¶t vùng núi cao, phong cänh ÇËp, khí hÆu mát mÈ.
Båch Mã cÛng thu¶c huyŒn Phú L¶c.
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mÜa sa nÜ§c sÌa : mÜa rÖi nÜ§c chäy månh.
Cha Çi ÇÓn (1) cûi trên nguÒn,
MÜa sa nÜ§c sÌa, cha tuông (2) cha vŠ.

(1) ÇÓn : ch¥t.
(2) tuông : v¶i vã.

mÜÖng : rãnh nÜ§c dÅn nÜ§c vào vÜ©n Ç‹ lÃy nÜ§c tÜ§i cây. 
ñÜ©ng mÜÖng nÜ§c chäy làm hai,
Cha ghÈ mË ru¶t, kh° træm ÇÜ©ng em Öi.

mÜ©ng tÜ®ng : mÖ tÜªng.
NÜ§c non ngàn d¥m ra Çi,
Cái tình chi ?
MÜ®n màu son phÃn, ÇŠn n® Ô Ly.
ñ¡ng cay vì ÇÜÖng Ç¶ xuân thì,
ñ¶ xuân thì !
Cái lÜÖng duyên, hay là cái n® duyên gì ?
Má hÒng da tuy‰t,
Quy‰t liŠu nhÜ hoa tàn træng khuy‰t.
Vàng l¶n theo chì !
Khúc ly ca,
Sao còn mÜ©ng tÜ®ng nghe gì !
ThÃy chim hÒng nhån bay Çi,
Tình lai láng, bóng nhÜ hoa quì.
D¥n m¶t l©i Mân Quân,
Nay chuyŒn mà nhÜ nguyŒn,
ñ¥ng (1) vài phân,
Vì l®i cho dân,
Tình Çem låi mà cân, 
ñ¡ng cay muôn phÀn !

    (HuyŠn Trân công chúa. Võ ChuÄn. ñiŒu Nam Bình)

mÜ®t : m¥c kŒ, không quan tâm Ç‰n.
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1/ Lòng d¥n lòng dù non mòn Çá lª,
Då d¥n då bŠn bÌ keo sÖn.
Då em ª th£ng nhÜ Ç©n,
MÜ®t lòng anh Çó, nÖi mô hÖn cÙ tìm.

2/ MÜ®t lòng thÀy må ÇÎnh toan,
Em không bi‰t ai giàu , ai khó mà tØ ngãi ai.

3/ MÜ®t lòng nÕ ép, nÕ can,
Có nÖi mô ÇËp š, thanh nhàn thì bån Çi.

4/ MÜ®t tr©i gió ÇÄy, mây ÇÜa,
Sa Çâu Ãm Çó, nÕ kén lØa (1) mÀn chi.

(1) kén lØa : l¿a ch†n.

5/ Ngó lên côi (1) tr©i,  tr©i cao lÒng l¶ng,
Ngó xuÓng dÜ§i ÇÃt, ÇÃt r¶ng cä bóng cÖn (2).
Då em ª th£ng nhÜ Ç©n (3),
MÜ®t lòng bên bån, ch‡ mô (4) hÖn thì tìm.

(1) côi : trên.
(2) cÖn : cây.
(3) Ç©n : Çàn.
(4) ch‡ mô : nÖi nào.

6)  Núi nào cao b¢ng núi danh v†ng,
Nghïa nào tr†ng b¢ng nghïa v® chÒng.
DÀu cho nÜ§c chäy Çá mòn,
ñó làm sao mÜ®t Çó, Çây còn Ç®i Çây.

N
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nå dòng : ngÜ©i Çàn bà l§n tu°i Çã tØng có chÒng.

1/ Cau già khéo b° (1) thì non,
Nå dòng trang Çi‹m låi giòn nhÜ xÜa !

(1) b° : chÈ, xÈ, c¡t theo chiŠu d†c.

2/ Trai tÖ mà lÃy nå dòng,
CÀm b¢ng Çói då, xÜÖng rÒng cÛng æn.

3/ Trai tÖ thì lÃy gái tÖ,
ñi mô lÆt ÇÆt (1) mà vÖ nå dòng.

(1) lÆt ÇÆt : v¶i vã, hÃp tÃp.

nài : dây thØng bŒn thành hình tròn, mang vào hai bàn chân
Ç‹ leo cây hái cau.

ThÜÖng nhau rÒi låi ghét nhau,
Giä nhÜ m¶t bÆn trèo cau ÇÙt nài. 

nåi : e ngåi.

MuÓn bÕ thÜÖng, mà sÜÖng (1) thì n¥ng,
BÕ thì không Ç¥ng, phäi g¡ng mà thÜÖng.
Bªi vì có n® oan-ÜÖng (2),
Theo nhau chi nåi Ç°i ÇÜ©ng (3) xa xuôi.
                         (Thäo Am NguyÍn Khoa Vy)

(1) sÜÖng : gánh.
(2) oan-ÜÖng : tai h†a.
(3) Ç°i ÇÜ©ng : quãng ÇÜ©ng.

nam nhÖn : Çàn ông, nam nhi.

Nàng :
Em ÇÓ anh trên tr©i có mÃy ông sao ?
DÜ§i rào (1) có mÃy con cá ?
Trong nhà må (2) mÃy con, ÇÛa mÃy Çôi,
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nÒi mÃy cái, giÃy mÃy t©, tÖ mÃy múi, núi mÃy hòn ?
Trai nam nhÖn giäi Ç¥ng, c¥p Çào non em trao liŠn.

Chàng : 
Trên tr©i có m¶t ông sao,
DÜ§i rào có m¶t con cá,
Trong nhà : nhÃt mË nhì con, ÇÛa m¶t Çôi,
 nÒi m¶t cái, giÃy m¶t t©, tÖ m¶t múi, núi n† hai hòn.
Trai  nam nhÖn Çã giäi Ç¥ng, c¥p Çào non em mô nào

(3)?

                                                                    (Hò ÇÓi Çáp)

(1) rào : sông.
(2) må : mË.
(3) mô nào : Çâu nào.

nång : gÆy có hai nhánh ª ÇÀu trên Ç‹ chÓng Ç«.

ñÓ ai bÈ nång chÓng tr©i,
ñan gàu tát b‹, g†i ngÜ©i khôn ngoan.

nay chØ : bây gi©.

1/ Ai xÜa hËn trúc thŠ mai,
Nay chØ ai Çã nghe ai quên l©i.

2/ Em can mà chàng ch£ng nghe,
Nay chØ tay bÜng nón gåo, tay xách bó cûi nè (1), 
                                                           thäm chÜa ? 

(1) nè : cành tre khô.

3/ Em thÜÖng anh tØ khi ræng tr¡ng, tóc ng¡n ngang vai,
Nay chØ ræng Çã nhu¶m, tóc Çã dài.
Anh nghe ai xiêu lòng, låc då bÕ em gi»a chÓn
                                             non Çoài thäm chÜa !

4/ Khi xÜa em nói r¢ng thÜÖng,
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Anh vŠ bán nhà, bán cºa, bán ông táo, th° công.
Nay chØ bån nói r¢ng không,
Anh nghe nhÜ sÃm sét gi»a ÇÒng Öi em !

5/ Khi xÜa thÀy må hÙa gä cho anh,
Nay chØ thÀy må không gä cho anh.
Anh ra anh ÇÙng cây sanh, cây cØa,
Hai hàng nÜ§c m¡t nhÜ mÜa,
Anh lau cái khæn không ráo,
Anh lau cái áo không khô.
Ôi thôi rÒi, công lao anh Ç° xuÓng ao hÒ,
Ti‰c cái công hÀu hå tØ thuª mô Ç‰n chØ !

6/ Không thành b»a trÜ§c thì thôi,
Nay chØ l®p ngói, tô vôi không màng.

7/ Nàng:
Li‰c m¡t nhìn chàng, lòng càng thêm h°,
Sách có câu kim Çåo c° bÃt hành.
Tình duyên bu°i trÜ§c không thành,
Nay chØ Ç‰n h¶i g¥p anh,
MuÓn xe tÖ k‰t tóc, då có Çành hay không ?

 Chàng:
Bu°i sÖ dÜÖng mà không vÜÖng vÃn,
Có lë Çâu chØ mà låi vÃn vÜÖng ?
Thôi thôi, em ÇØng thÓt n»a, thêm thÜÖng, thêm sÀu.

8/ Chàng:
Nào khi thŠ thÓt giao ngôn,
Nay chØ phø khó tham giàu, ai Öi ?

Nàng:
Ai tham giàu thì mang câu sÌ nhøc,
Em không tham giàu, lánh Çøc tìm trong.

9/ NgÒi xuÓng nÖi Çây cho anh phân mÃy l©i sau trÜ§c,
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Ngày xÜa kia nguyŒn Ü§c v® chÒng.
Nay chØ tr©i ÇÃt khi‰n không,
Thi‰p m¶t nÖi, chàng m¶t ngä,thäm vô cùng tr©i Öi.

10/Thi‰p xa chàng, træm ngÜ©i træm ti‰c,
Chàng xa thi‰p, vån kÈ vån thÜÖng.
TÜªng r¢ng vån th† vô cÜÖng (1),
Nay chØ nhÜ Çòn gánh gäy gi»a ch¥ng ÇÜ©ng bÖ vÖ.

(1) vån th† vô cÜÖng : sÓng lâu hàng vån næm, không gi§i hån.

nay ch¿ chØ : bây gi© Çây.
Anh nói v§i em nhÜ rìu chém xuÓng Çá,
NhÜ rå (1) chém xuÓng ÇÃt, nhÜ mÆt rót vào tai.
Nay ch¿ chØ anh Çã nghe ai,
BÕ em gi»a chÓn non Çoài thäm chÜa !

(1) rå : r¿a, dao to bän dùng bºa cûi, ÇÓn cây.

nay ngúc mai ng¡c : không ch¡c ch¡n, không quy‰t ÇÎnh dÙt
khoát.

ñã thÜÖng thì thÜÖng cho ch¡c,
ñã trøc tr¥c thì trøc tr¥c cho luôn.
ñØng h†c cái thói luông tuÒng (1),
Nay ngúc mai ng¡c thêm buÒn chàng Öi.

(1) luông tuÒng : t¿ do buông thä bØa bãi, quá tr§n.

näy : tÖi Çan b¢ng lá kè Ç‹ che n¡ng mÜa phía sau lÜng ngÜ©i
làm ru¶ng.

Thi‰p xa chàng nhÜ nón xa näy,
NhÜ c¶t kèo mà xa Çòn tay,
NhÜ ÇÜ©ng rÀy mà xa xe lºa.
ñêm n¢m ngºa m¥t mà kêu ông Tr©i.
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næm canh : suÓt Çêm. M¶t canh là khoäng th©i gian b¢ng m¶t
phÀn næm cûa Çêm. 

1/ Anh Çi Ç¢ng (1) Ãy xa xa,
ñ‹ em ôm bóng træng tà næm canh.
NÜ§c non chung m¶t mÓi tình,
Nh§ ai ai có nh§ mình hay không ?

(1) Ç¢ng : nÖi, ch‡, phía.

2/ Nàng :
NÜ§c trong xanh bên thành con én tr¡ng,
Th£ng cánh bay t§i cõi xa xæm.
Anh Çi mô không bóng không tæm,
Næm canh em Ç®i ru¶t t¢m héo hon.

 Chàng : 
Ngày xÜa kia thi‰p v§i chàng nhÜ vôi v§i gåch,
Bªi vì em ª cách Çåo nên chi chàng m§i giä lÖ.
CÖ chi thi‰p nh§ t§i tình xÜa nghïa cÛ,
Chàng Çã ÇÜa t§i b®t (1) t§i b© cho thÖm danh.

(1) b®t : b‰n.

næm l†c bäy lØa : ch†n l†c quá cÄn thÆn.

MË em næm l†c bäy lØa,
Mua gà hóa cuÓc,
Mua dÜa hóa bÀu.

næm xÜa : nh»ng ngày xa xÜa.

Næm xÜa hai ÇÙa thân tình,
ChØ xa Çôi ngä, kh° vô cùng Tr©i Öi.

n¢m Çèo queo : n¢m nghiêng, cong lÜng, co chân låi, hai tay
ôm ÇÀu gÓi.
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Khó n¢m gi»a ch® Çèo queo,
SÖn lâm có cûa cÛng trèo mà lên.

n¢m chèo queo : n¢m nghiêng, co qu¡p ngÜ©i  låi. 

M¶t v® thì n¢m giÜ©ng lèo,
Hai v® thì n¢m chèo queo m¶t mình.

n¢m queo : n¢m nghiêng, co qu¡p ngÜ©i låi.

1/ Thái Bình DÜÖng gió th°i,
Chi‰c thuyŠn em trôi n°i khác th‹ cánh bèo.
Ý làm sao anh không ra giúp chÓng Ç« chèo,
Anh hùng sao låi n¢m queo trong thuyŠn.

2/ Bi‹n Thái DÜÖng ngày rày sóng gió,
Gái thuyŠn quyên em Çây nhÕ nhÕ nhÜ cánh tai bèo.
CÛng muÓn ra nâng chÓng Ç« chèo,
Anh hùng chi quái lå cÙ n¢m queo trong Çò !

n¡ng chang chang : n¡ng gay g¡t.

ChÎ Ãy næm nay còn gánh thóc,
D†c b© sông tr¡ng n¡ng chang chang.

                                             (Hàn M¥c Tº)

n¡ng doi : tia sáng m¥t tr©i xuyên qua Çám mây Çang mÜa.

N¡ng doi mÜa lòi con m¡t.

n¥ng qu¢n : sÙc n¥ng Çè xuÓng làm Çau xo¡n.

Bi‰t lÃy chi mà trä nghïa khó khæn,
ñŠn Ön cha mË, n¥ng qu¢n hai vai.

n¥ng trìu trìu : n¥ng trïu.

Hai vai gánh n¥ng trìu trìu,
Vai mang ch» hi‰u, vai Çìu ch» trung. 
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n¥ng trÎu : rÃt n¥ng, n¥ng trïu.

Xa xuôi (1), cách mÃy næm tròn,
Ru¶t héo gan mòn, tØng Çoån.
Sông dÀu cån, Çá dÀu trôi, ai n« quên ai !
Sanh ra Çåo làm trai, há phø tình, cùng bån Çào mai !
Còn n¥ng trÎu hai vai, quân v§i phø, ÇŠn, ta chÜa ÇŠn !
Ng†n rau tÃc ÇÃt, nh§ chØng,  ta khó n‡i lÃp ngØng løy

Ç°,
ThÜÖng træm h† lÀm than, Tôn Mi‰u ngºa nghiêng.
Ái phi ch§ có phiŠn, gác tình riêng,
ñØng giÆn n® h©n duyên.
Chí dÓc nguyŠn, luyŒn thåch b° thiên.
Ái ân m§i vËn tuyŠn.
Khi Ãy së mây rÒng Ç¥ng g¥p.
Ngoài ngàn d¥m xa khÖi, gªi mÃy l©i thæm bån h«i ai Öi!
CÖn bÌ c¿c thái lai,
G¥p nhau có ngày. 

         (Xa xuôi cách mÃy næm tròn. Khuy‰t danh. ñiŒu Nam Ai)

(1)  xa xuôi : xa xôi; rÃt xa.

nÅu : anh.

ChiŠu chiŠu ch§p bi‹n mÜa nguÒn,
Bao nhiêu vui vŠ nÅu, bÃy nhiêu buÒn vŠ tui.

nÃy : ngÜ©i Ãy.

1/ Phá Tam Giang lâu ngày cÛng cån,
Truông nhà HÒ ai dån (1) nÃy Çi.
Lòng d¥n lòng ch§ (2) ngåi ÇØng nghi,
ñã thÜÖng ÇØng s®, s® thì ÇØng thÜÖng.

(1) ai dån : ngÜ©i nào can Çäm.
(2) ch§ : không.
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2/ Ru¶ng ai thì nÃy Ç¡p b©,
Duyên ai nÃy g¥p, xin anh ÇØng có mÕi ch©.
Em nguyŠn ª vÆy Ç‹ phøng th© mË cha.

nÆy : l§n.

1/ Con chi to nÆy tr¡ng hai sØng,
CÃy møi (1) lòn thòn t†t dÜ§i chÜn (2).
M¶t våt da Çen thui thûi thøi,
BÓn Çùi chÜn (3) cÙng n»ng nØng nÜng.
Chày vÒ (4) l†t th†t treo kŠ háng,
Bøi dÙa lùm thùm m†c gi»a lÜng.
TØ dÕ (5) Ç‰n chØ chÜa ngó ch¶ (6),
Con chi to nÆy tr¡ng hai sØng.

                                  (Con voi. Khuy‰t danh)

(1) cÃy møi : cái mÛi.
(2) lòn thòn t†t dÜ§i chÜn : lòng thòng th†t dÜ§i chân.
(3) chÜn : chân.
(4) chày vÒ : (ngø š nói) b¶ phÆn sinh døc cûa con voi Ç¿c.
(5) tØ dÕ : tØ  lúc còn nhÕ tu°i.
(6) ch¶ : thÃy.

2/ Chi‰u liŠn träi råp,
ñèn sáp th¡p lên,
ñÙng låi hai bên,
Hoa lên m¶t mái.
Cúi ÇÀu mà låy,
T° tiên ông bà,
Thuª trÜ§c ÇŠ ra,
Nay chØ phäi tÆp.
NÆy nhÕ cho rÆp (1),
CÀm mái chèo hoa,
Lên rÜ§c ông bà,
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ñÜa ngài vŠ råp.
ñèn d¶i Çèn sáp,
Th¡p lên hai hàng.
ñÓ bäng treo ra,
Ngón Çà rÃt tÓt.
HÒng ÇÖn dán c¶t,
Coi Çã nên xinh.
BÓn tÆp ÇÒng tình,
Nghe mÀu lo l¡ng.
Áo ÇiŠu (2), áo tr¡ng,
ˆn m¥c nhªn nhÖ,
Hoa lên mÆt mái.

                   (Hát múa tÆp chèo)

(1) rÆp : nhÎp nhàng, ÇŠu Ç¥n æn kh§p v§i nhau.
(2) ÇiŠu : màu ÇÕ.

nŒ : cÓ chÃp; câu nŒ.

1/ ñiŒu hát dÍ dàng là ÇiŒu hò khoan xÙ Hu‰,
Không pha ti‰ng quy‹n, không nŒ ti‰ng Çàn.
MiÍn làm sao gi†ng hát du dÜÖng,
Tình kia nghïa n†, Çôi ÇÜ©ng phân minh.

                                          (Ðng Bình Thúc Giå)

2/ ƒy ai quên hËn v§i mình,
Ra tình h© h»ng,
Tu cho khÕe thì hÖn.
BÆn bÎu Ça mang.
ñ©i ít hiŒp nhiŠu tan,
Dây sÀu ràng bu¶c tâm can.
Cho rÒi n® hÒng nhan.
Ôi ! Çau kh° træm Çàng !
Khuây khoa, bán giÆn mua cÜ©i cho rÒi, ÇØng nŒ.
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Câu Ü§c nguyŒn Çành thôi,
NÜ§c chäy hoa trôi, quên Çi cho rÒi.
R¥c (1) trò chÖi, Ç©i chÌ vÆy Çó mà thôi !
Khi Çón m©i, khi ngoänh m¥t, Çó là ai ?
Nói thêm dông dài (2).
Chi chi (3) cÛng tåi mình xÃu phÆn !
BuÒn trong håt sÜÖng gieo.
LŒ tình nhË nhË rÖi theo,
Càng nghe ti‰ng thông reo,
Xót thân mây bèo !

     (ƒy ai quên hËn. Nhåc sï Bºu L¶c. ñiŒu Nam Ai)

(1) r¥c : ÇÀy rÅy.
(2) dông dài : kéo dài th©i gian vô ích.
(3) chi chi : gì gì, có gì, có chuyŒn gì. 

nên chi : cho nên.
1/ Ai Çem con sáo qua sông,

Nên chi con sáo s° lÒng bay xa.
                                 (Lš Con sáo Hu‰)

2/ Núi Ng¿ Bình trÜ§c tròn sau méo,
Sông An C¿u n¡ng Çøc mÜa trong.
Bªi vì thÀy v§i må lánh Çøc tìm trong,
Nên chi duyên chàng n® thi‰p long Çong (1) rÙa hoài.

(1) long Çong : khó khæn, tr¡c trª, không ÇÜ®c may m¡n.

3/ Vông ÇÒng (1) ch£ng gói ÇÜ®c nem,
Tåi anh chÆm bÜ§c nên chi em lÃy chÒng.

(1) vông ÇÒng : m¶t loåi cây có hoa màu ÇÕ th¡m, lá màu løc, mÕng. Ÿ
Hu‰ dùng lá vông ÇÒng Ç‹ gói nem.

ngái : xa.
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1/ Có tình ÇÙng ngái cÛng mê,
Không tình ÇÙng cÆn ngÒi kŠ cÛng dÜ.

2/ Còn duyên ÇÙng ngái cÛng mê,
H‰t duyên æn cÆn ngÒi kŠ cÛng không.

3/ Dù cho ÇÜ©ng ngái mÃy mÜÖi,
Anh thÜÖng, anh nh§, anh liŠu Çi thæm.

4/ ñêm n¢m, tay m¥t bÕ qua tay trái, nghï ngái suy xa.
Nh§ t§i công Ön cha mË nÜ§c m¡t sa dÀm dŠ.

5/ ñi Çâu cho ngái cho xa,
Ÿ Çây v§i dÜ®ng b¢ng ba lÃy chÒng,
ñêm Çêm dÜ®ng th¡p Çèn lÒng,
DÜ®ng sºa chi‰u låi, dÜ®ng bÒng cháu lên ! 

6/ Yêu nhau ÇÙng ngái cÛng mê,
Không yêu æn cÆn , ngÒi kŠ cÛng không.

ngãi : nghïa, quan hŒ tình cäm.

1/ ñêm næm canh træng thanh, bóng tÕ,
Nghï Ç‰n ch» tình løy nhÕ nhÜ mÜa.
ThŠ sÖn, nguyŒn häi ngày xÜa,
Nghe ai nguôi lòng, låt då, dÙt ngãi s§m trÜa sao Çành.

2/ N¥ng vì tình, say mê vì ngãi,
Vì ai nên thân dåi ma tàn.
ChuyŒn trò nhiŠu n‡i vÜÖng mang,
Chàng nghe ai lÜ«i mŠm chuÓt ng†t, mà dÙt 
                              nghïa tao khang gi»a chØng.

3/ Ngó lên trên tr©i, mây giæng tÙ phía,
Ngó xu§ng dÜ§i bi‹n sóng d¿ng tÙ bŠ.
Làm sao nên ngãi phu thê,
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ñây chÒng Çó v®, ra vŠ có Çôi.

4/ Quy‰t theo nhau ÇÀu xanh cho Ç‰n khi ÇÀu båc,
SÓng gºi nåc, thác låi gºi xÜÖng.
M¶t mai chi‰u có xa giÜ©ng,
GiÜ©ng mà xa chi‰u, Çåo ngãi cang thÜ©ng ÇØng xa.

5/ Nàng :
Ra vŠ ræng dÙt mà vŠ,
BÕ non, bÕ nÜ§c, bÕ mÃy l©i thŠ cho ai ?

Chàng :
Thä bèo cho nÜ§c phân hai,
Quê em, em ª, quê ai, ai vŠ.

Nàng :
Ra vŠ ræng dÙt, anh Öi,
Xa nhân, xa ngãi, xa l©i v§i em !

                                         (Hò giã gåo)

6/ ThuyŠn chài Ç‡ l¶n thuyŠn câu,
Bi‰t thuyŠn duyên ngãi ª Çâu mà tìm ?

ngåi ngái Çàng : e ngåi ÇÜ©ng sá xa xôi.
N» :

Då là Çêm, Çêm nay rÒi Çêm n»a;
HÕa là lºa, lºa ng†n Ç‰n lºa than.
Em thÃy anh cao h†, l§n làng,
MuÓn trao duyên gªi n®, nhÜng ngåi ngái Çàng
                                                  không dám trao.

Nam :
NhÆt là ngày, ngày này sau ngày trÜ§c;
Thûy là nÜ§c, nÜ§c Çøc låi nÜ§c trong.
Ti‰ng ÇÒn em cao h† l§n giòng,
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Ð§c k‰t duyên TÀn TÃn nhÜng ngåi ngùng bi‰t nói sao.

                                                    (Hò thº tài ÇÓi Çáp)

(då  là Çêm, hÕa  là lºa ÇÓi låi nhÆt  là ngày, thûy  là nÜ§c)

ngàn : rØng; núi có nhiŠu cây.

Chim låc bÀy, nó kêu kh¡c khoäi,
VÜ®n xa ngàn, ôm trái khóc than.
ñêm n¢m lŒ nhÕ chÙa chan,
Chàng không nh§ câu tình t¿ bæng ngàn ra Çi. 

ngày còn không : lúc chÜa có chÒng.

 Ba ÇÒng m¶t m§ trÀu cay,
Sao anh không hÕi tØ ngày còn không.
Bây gi© em Çã có chÒng,
NhÜ chim vào lÒng, nhÜ cá c¡n câu.
Cá c¡n câu bi‰t Çâu mà g«,
Chim vào lÒng bi‰t thuª  nào ra.

ngày rày : ngày nay.

Chàng :
Nh§ em anh cÛng muÓn vô,
S® truông Nhà HÒ, s® phá Tam Giang.

Nàng :
Phá Tam Giang ngày rày Çã cån,
Truông Nhà HÒ, N¶i Tán (1) cÃm nghiêm.

(1) N¶i Tán : Danh tÜ§ng th©i NguyÍn Phúc Chu tên thÆt là NguyÍn
Khoa ñæng Çã dËp yên gi¥c cÜ§p ª vùng truông nhà HÒ.

ng¥t nghèo : khó khæn, r¡c rÓi.

Nàng :
Ti‰ng ÇÒn anh hay ch», em hÕi thº Çôi l©i,
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Ræng anh æn cÖm b¢ng ÇÛa, b¡t cá ÇÒng b¢ng tay ?

Chàng :
Em Öi, em ÇÓ chi câu quá ng¥t nghèo,
Em vŠ Ç‰m thº con mèo mÃy s®i lông !

nghïa nhân : ngÜ©i có tình có nghïa.

ñÜ®c nghïa nhân nhÜ sÖn v§i thûy,
MÃt nghïa nhân nhÜ nÜ§c rÌ ÇÀu non.

nghÌn mô (tØ c°)  : hÖi mô (mà). 

ñêm næm canh, ngày sáu kh¡c chàng Öi,
NghÌn mô thi‰p chÎu khúc nôi Çoån trÜ©ng.

nghÌn ng¡n (tØ c°) : hÖi thª ng¡n.

ñÙng bên ni sông, dòm (1) qua bên tê sông,
                                           ngÜ©i Çông nhÜ h¶i,

Em b¿c tÃm tình muÓn l¶i sang sông.  
S® m¶t mai e sông dài nghÌn     ng¡n, thi‰p
                                        không g¥p chàng.

(1) dòm : nhìn, ngó.

ngó : nhìn. 

Anh ÇÙng cÀu TrÜ©ng Tiên, ngó vô ch® ñông Ba, 
                                    thÃy ngÜ©i ta Çông nhÜ h¶i,
Anh ngó vô trÜ©ng Bà TuÀn (1), hát b¶i xôn xao.
G¥p em Çây gi»a chÓn ba Çào, cho anh tr¶m l©i 
               Ü§m thº, em Çã có nÖi nào hay chÜa ?

(1) trÜ©ng Bà TuÀn : råp hát Bà TuÀn (trên ÇÜ©ng Gia Long cÛ).

ngó cho rành : nhìn cho kÏ.

NÜ§c chäy m¶t sông, có nÖi trong ch‡ Çøc,
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MÜ©i không nhÜ chøc (1), có kÈ tøc ngÜ©i thanh.
Ai Öi phäi ngó cho rành,
Ch§ cho ÇÒ ÇÃt ÇÒ sành cÛng nhÜ nhau.

                           (Thäo Am NguyÍn Khoa Vy)

(1) chøc : ª Hu‰, thông thÜ©ng m¶t chøc là 10 ÇÖn vÎ, nhÜng vŠ ngành
buôn bán Çôi khi m¶t chøc là 12, 14  ho¥c 15 ÇÖn vÎ tùy theo ngÜ©i
buôn bán. 

ngó ch¶ : nhìn thÃy.

Em ÇÙng ngã tÜ Anh Danh, 
Em ngó quanh ÇÜ©ng Løc B¶.
Em ÇÙng ÇÜ©ng Løc B¶, 
Em ngó ch¶ ngã Tam Tòa.
Thi‰t s¿ tình nên phäi nói ra, 
Nay em còn theo chân thÃy, gót mË,
                         chÙ chÜa ra lÃy chÒng.

ngó d†i : nhìn theo.

Em vŠ ræng ch£ng ngó lui,
ñ‹ anh ngó d†i, bùi ngùi nh§ thÜÖng.

ngó khom : cong lÜng mà nhìn.

Ngán cho ngÜ©i Çã có ÇÓng rÖm 
Còn ngó khom qua ÇÓng tót,
Có v® rÒi còn eo ót hÀu non.

ngó v†i : nhìn theo hình änh ª Çàng xa.

Ra vŠ ngó v†i chÖi vÖi,
Lòng thÜÖng cäm Ç¶ng, bÓn phÜÖng tr©i ÇŠu hay.

ngõ : c°ng ra vào nhà vÜ©n. Các tÌnh miŠn B¡c: ngõ là con
ÇÜ©ng nhÕ, hËp; cái hÈm.

279



1/ ChiŠu chiŠu ra ÇÙng ngõ sau,
Ngó vŠ quê mË ru¶t Çau chín chiŠu.

2/ ChiŠu chiŠu ra ngõ mà trông,
Ngõ thì thÃy ngõ, ngÜ©i không thÃy ngÜ©i.

3/ Chim buÒn chim bay vŠ núi,
Cá buÒn cá chúi xuÓng sông.
Em buÒn ra ngõ ÇÙng trông,
Ngõ thì thÃy ngõ, ngÜ©i không thÃy ngÜ©i.

4/ Gái thÜÖng trai, ÇÙng ÇÜ©ng ngoài ngõ, 
Trai thÜÖng gái, tÓi mÃy cÛng Çi.

5/ Nàng :
Giàu sang chi anh mà chánh chánh, hÀu hÀu,
Ngày hôm qua em Çi qua cºa ngõ, thÃy anh æn 

                                          bát canh bÀu th‰ cÖm.

Chàng :
Anh thÜ©ng æn cháo gà, cháo vÎt, cháo thÎt bÒ câu,
Hôm qua tr©i nóng n¿c, m§i æn canh bÀu cho 

                                                      mát chân ræng.

6/ Trong nhà chÜa tÕ,
Ngoài ngõ Çã hay.

ngoai : nguôi.

Træng lên gác bóng non Çoài,
Lòng thi‰p thÜÖng nh§ ch£ng ngoai h«i chàng.

ngo¡t : vÅy tay kêu g†i m¶t ngÜ©i nào Çó.

1/ MØng Ç‰n b‰n ba mÜÖi næm b‹ hoån,
Lái còn nguyên, lèo låt hãy còn nguyên.
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Ngo¡t ông câu cÆy gªi con thuyŠn,
Ôm sách cÛ låi theo miŠn núi cÛ
Bi‰t Çû dÀu không chi cÛng Çû,
Nên lui Çã có dÎp th©i lui.
S¤n có Çây phong nguyŒt kho tr©i,
Câu hành låc cÆp th©i ta ch§ trÍ.
Có lÀu Ngåc liên-huy, có Çình Lai vÛ-th‹,
H¶i Kÿ Anh thêm l¡m vÈ phong tao,
ThÕa lòng rày Ü§c mai ao.

                (Phû doãn vŠ hÜu. Ðng Bình Thúc Giå)

2/ Em ÇÙng bên ni Çình ch®,
Em ngó bên tê Çình ch®.
Bóng ai tÜÖng t® bóng chàng,
Em giang tay ngo¡t chi‰c Çò ngang,
Trách Çò tê qua không kÎp, nên duyên thi‰p 
                                         n® chàng xa nhau.

ngo¡t Çuôi : ve väy cái Çuôi.

Con cá vŠ sông VÎnh ngo¡t Çuôi,
Em lÃy chÒng biŒt xã, ai nuôi mË già ?

ngo¡t v§i : vÅy tay kêu g†i  m¶t ngÜ©i ÇÙng xa.

Cách phá Tam Giang em sang ngang không Ç¥ng,
Ngo¡t v§i , Öi chàng nghïa n¥ng còn Çây.

                                       (Lš Giao duyên)

ng†n ngành ra ræng : gÓc gác ra sao.

Bi‰t ræng chØ (1) Çi t§i quê anh,
Lá lay thì rÙa (2), bi‰t ng†n ngành ra ræng (3) ?

(1) ræng chØ : khi nào.     
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(2) rÙa : nhÜ th‰.
(3) ra ræng : ra sao.

ngóng c° mà trông : trÜÖng c° mà nhìn.

T§i Çây không hát thì hò,
Ch£ng lë con cò ngóng c° mà trông.

ngÒng : to l§n khác thÜ©ng.

Nàng :
Ai làm cho cäi tôi ngÒng,
Cho dÜa tôi khú (1), cho chÒng tôi chê ?

Chàng :
ChÒng chê thì m¥c chÒng chê,
DÜa khú nÃu v§i cá trê cÛng bùi.

(1) khú : thúi, thÓi, có mùi hôi.

ngùi ngùi : bùi ngùi.

Ngó Çâu ngó Çó thì vui,
Ngó vŠ chÓn cÛ ngùi ngùi nh§ anh.

ngÙt : ng¡t m¶t vÆt cho r©i ra.

1/ Thäm thÜÖng thân bèo n¢m trên m¥t nÜ§c,
Thäm thÜÖng thân båc Çeo trÜ§c l‡ tai,
Thäm thi‰t thÜÖng khoai Çào lên b§i xuÓng,
Thäm thÜÖng thân muÓng ngÙt Ç†t nÃu canh,
Thäm thÜÖng thân anh v® con chÜa có.
Ai lo ÇÒng này, ai lo ÇÒng n†, ai lo s¿ kia ?
DÅu mà súng b¡n bên kia,
Hai ta nhÜ khóa v§i chìa ÇØng rÖi.

2/ Thò tay (1) mà ngÙt ng†n ngò,
ThÜÖng em bÙt ch‰t (2) giä Çò ngó lÖ (3).
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(1) thò tay : ÇÜa tay ra.
(2) thÜÖng bÙt ch‰t : quá thÜÖng, thÜÖng nhiŠu l¡m.
(3) giä Çò ngó lÖ : nhìn ch‡ khác, già b¶ nhÜ không Ç‹ š.

nhà khó : nhà nghèo.

Nhà giàu bÕ cÖm bÕ cá,
Nhà khó bÕ rau má khoai lang.

nhà rÜ©ng : nhà có sÜ©n g‡.

Nhà rÜ©ng mà l®p tranh mây,
Thân anh hai v®, nhÜ dây bu¶c mình.

nhan s¡c chi Çó : có ÇËp Çë gì Çâu.

Thi‰u chi bÎ lác hai quai,
Nhan s¡c chi Çó mà hai ÇÙa dành (1).

(1) dành : giành.

nhang : hÜÖng.

1/ Anh buÒn có chÓn thª than,
Em buÒn nhÜ ng†n nhang tàn th¡p khuya.

2/ Tay em cÀm nåm nhang, cây t¡t cây ÇÕ,
Tay em cÀm ng†n cÕ, cây héo cây khô.
ñêm næm canh ra ÇÙng cÒn mÒ,
G†i vong hÒn chàng dÆy, phân phô Çôi l©i.

nh¢n : c¢n nh¢n, càu nhàu, trách móc.

ñèn không khÜÖi lÃy Çâu sáng cä,
RÜ®u không mª kh¢ng, ræng bi‰t rÜ®u ngon.
Kh° thân cho thi‰p héo hon,
Nay nghe nh¢n, mai nghe chÜªi (1) vÅn s¡t son
                                                            v§i chÒng.
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(1) chÜªi : chºi.

nhân ngãi : nhân nghïa; ngÜ©i tình, bÒ. 

1/ Sông dài có l¡m Çò ngang,
Gái nhiŠu nhân ngãi, nh†c mang oán thù.

2/ Sông sâu Çò d†c Çò ngang (1),
Anh nhiŠu nhân ngãi em mang mang sÀu.

(1) Çò d†c Çò ngang : Çò d†c là con Çò ÇÜa khách m¶t quãng ÇÜ©ng xa,
d†c theo dòng sông, tØ làng này qua làng khác; Çò ngang là Çò ÇÜa
khách qua sông.

nhim : râm, không có ánh n¡ng.

Nàng :
Con nhà phú quí chán chi kÈ thÜÖng yêu,
C§ làm ræng (1) anh phòng không gÓi chi‰c,
ChÎu cänh bóng x‰ træng chiŠu, h«i anh ?

Chàng :
Ai thÜÖng yêu m¥c h† thÜÖng yêu,
Bóng x‰ m¥c bóng, càng chiŠu càng nhim.

(1) c§ làm ræng : tåi làm sao.

nhÕng nhÕng : nhõng nhëo, nÛng nÎu. 
Nhông nhông nhÜ chi‰c sáo chông,
Låi còn nhÕng nhÕng kén chÒng trai tÖ.

nh§ trai : nh§ ngÜ©i tình (trai).
ñêm n¢m vuÓt bøng thª dài,
Nh§ chÒng thì ít, nh§ trai thì nhiŠu !

nhªi : chÖi.
ThÜÖng em tØ thuª lên ba,
MË bÒng Çi nhªi, anh bÈ hoa em cÀm.
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nh§m gót : bÜ§c Çi.
Chàng :

Anh t§i Çây ª mãi không vŠ,
Ræng chØ (1) hai bên cha mË Ç‰n, anh m§i vŠ quê anh.

Nàng :
Thôi thôi chàng nh§m gót ra vŠ,
KÈo th‰ gian ÇÒn Çåi thi‰p say mê v§i chàng.

(1) ræng chØ : khi nào.

nhÖn nghïa : nhân nghïa.
ñÙt tay m¶t chút còn Çau,
HuÓng chi nhÖn nghïa lìa nhau sao Çành.

nhªn : chÖi.

1/ Mª l©i chào quân tº xa hÜÖng,
Tham vui t§i nhªn hay v¡ng m¥t ngÜ©i thÜÖng t§i tìm.

                                              (Hò giã gåo)

2/ ÷i trò Çi h†c nhà trÜ©ng,
Phäi chæm mà bÜ§c kÈo ÇÜ©ng còn xa.
Gi»a ÇÜ©ng ch§ (1) nhªn ch§ la,
Phäi so ngày tháng tho¡t Çà ÇÜ©ng thoi.
Nào gÜÖng nào phép phäi noi,
Vâng l©i dåy bäo theo Çòi sº kinh.
ñØng theo bÜ§m båc läng lênh,
Bån bè gi«n hót sa tình say vui.
Ong kia chæm viŒc lui cui (2),
DÀm sÜÖng lÃy mÆt góp mùi træm bông.
LÜng eo liŒng gi»a thinh không,
LÃy l©i khuyên trÈ h‰t lòng siêng næng.

                                             (Lš Hoài xuân)
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(1) ch§ : không nên.
(2) lui cui : lúi húi, c¥m cøi.

3/ Tui t§i Çây xin mª l©i chào anh em trai quân tº,
Chào chi em gái thøc n» thuyŠn quyên.
Chào rÒi låi hÕi thæm riêng,
Em ham vui t§i nhªn, hay bæng miŠn tìm ai ?

                                              (Hò trêu ghËo)

nh«n : nhãn; m¶t loåi cây thân to, trái nhÕ, tròn, m†c thành
chùm, vÎ ng†t.

Nh«n lÒng trong b†c ngoài bao,
Con ong châm còn ÇÜ®c, huÓng chi quä hÒng
                                                    Çào chín cây.

nh§p nhúa : dÖ bÄn.

Tr©i sinh c¡c c§ giÓng con ruÒi,
Có cánh sao mà ch£ng có Çuôi ?
M¡t l§n chuyên dòm (1) ÇÒ nh§p nhúa,
Vòi dài chÌ hút vÆt tanh hôi.
G¥p may l¡m lúc Çèo (2) khu (3) ng¿a,
ThØa th‰ nhiŠu khi ÇÆu trÓt (4) voi.
Cúng cÃp c‡ bàn ÇŠu ních trÜ§c,
GÜÖm vàng cÛng x‰p ÇÙng mà coi.

                   (Con ruÒi. Khuy‰t danh)

(1) dòm : nhìn, ng¡m nghía.
(2) Çèo : Çeo, bám vào.
(3) khu : Çít.
(4) trÓt : ÇÀu.

nhúm : làm cho lºa cháy.

Nàng:
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NhÆt là ngày, không bi‰t ngày này hay ngày trÜ§c,
Thûy là nÜ§c, không bi‰t nÜ§c Çøc hay nÜ§c trong.
Em g¥p anh Çây muÓn gá nghïa vuông tròn,
ChÌ s® th¿c bÃt tri kÿ vÎ, khó lòng ngày sau.

Chàng:
Då là Çêm, Çêm nay em chÜa vØa, anh xin thêm Çêm n»a,
HÕa là lºa, có lºa ÇuÓc lºa Çèn.
Ng¶ tình c© Çó nhúm Çây nhen,
Chàng thÜ©ng dùng cao lÜÖng mÏ vÎ, không phäi kÈ hèn 
                                                                          mà em lo.

                                                            (Hò thº tài ÇÓi Çáp)

nhÜ hº (tØ c°): nhÜ th‰.

ñ©i, g¥p Ç©i cånh tranh,
Khuyên ai mà tu°i tác xuân xanh,
ñua nhau vào sân Kh°ng cºa Trình.
Chæm mà h†c cho Ç¥ng tÃn t§i (1),
T§i con ÇÜ©ng, t§i ÇÜ©ng væn minh.
Sï, nông, thÜÖng, c°, bách công,
H†c thông, h†c cho bi‰t,
Bi‰t bi‰t khôn,
Bi‰t cÖ xäo, tinh thông m†i nghŠ.
H†c mà væn luyŒn võ hay,
Sao nÜ§c månh, sao cho dân giàu.
VŠ sau, vÈ vang hoàn cÀu.
Kìa non nÜ§c, vóc gÃm thêu màu.
Thân nam tº nhÜ hº m§i ngoan.
H‰t nghïa vø, nghïa vø làm trai,
Sánh trên Ç©i anh tài mÃy m¥t !

                    (Khuy‰n h†c. Khuy‰t danh. ñiŒu LÜu Thûy)

(1) Ç¥ng tÃn t§i : ÇÜ®c ti‰n b¶.
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nhÜ ri : nhÜ th‰ này.

1/ Då em æn ª nhÜ ri,
Anh còn bán tín bán nghi lë nào. 

2/ GÓc tre già Çëo ra Çòn xóc,
ChÒng Çi lính, v® ª nhà khóc nhÜ ri.
Tr©i Öi sinh gi¥c làm chi,
Cho chÒng tôi phäi ra Çi chi‰n trÜ©ng.

3/ Chàng :
ThÃy nhau nghiêng nón bÜ§c Çi,
Có mô lao kh° nhÜ ri, h«i Tr©i !

  Nàng :
G¥p nhau Çây b« ng« khó chào,
Nghiêng mình lách nón, nÜ§c m¡t trào nhÜ mÜa.

4/ Thi‰p g¥p chàng nhÜ bông lan g¥p chÆu,
Chàng g¥p thi‰p nhÜ håc ÇÆu lÜng quy.
Thi‰p d¥n chàng là d¥n nhÜ ri,
Ch‡ mô giàu sang m¥c kŒ, khó khæn thì Ç®i ch©.

nhÜ rÙa : nhÜ th‰.

1/ Chàng :
Anh Ç‰n v§i træng thì træng Çã m†c,
Anh Ç‰n v§i hoa thì hoa Çã nª,
Anh Ç‰n v§i Çò thì Çò Çã sang sông,
Anh Ç‰n v§i em thì em Çã lÃy chÒng.
Em ÇÓi v§i anh nhÜ rÙa,
HÕi có m¥n nÒng chæng em ?

Nàng :
Anh Ç‰n v§i træng, træng Ç‰n gi© thì træng m†c,
Anh Ç‰n v§i hoa, hoa Ç‰n th©i thì hoa phäi nª,
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Anh Ç‰n v§i Çò, Çò ÇÀy thì Çò phäi sang sông,
Anh Ç‰n v§i em, Ç‰n duyên thì em phäi lÃy chÒng.
Em ÇÓi v§i anh nhÜ rÙa, còn m¥n nÒng thì tùy anh.

2/ Ch»  duyên nghïa nó vÅn là duyên,
Duyên Çâu låi có già mà rÜ®ng (1).
Duyên phäi chi làm v® n°i ghen ?
Duyên li‰c Çàn bà, xem cÛng ngøy,
Duyên Üa gái trÈ, Çáng nào khen.
Duyên mà nhÜ rÙa, duyên là n®,
Duyên n® cho không, cÛng nÕ thèm.
                           (An ñình TrÀn Kinh)

(1) rÜ®ng : trang thái ham muÓn tình døc.

3/ Duyên th¡m duyên càng ÇÜ®m, vì giÓng Ça tình,
Thêm nhiŠu ngày m¥n nÒng càng xinh.
B¿c (1) huynh thành thÆt là tài danh. 
Song duyên kia ÇØng phø, nào trách chi mình,
ChÌ non thŠ nguyŒn cùng tr©i xanh,
Lòng d¥n lòng cho Çành,
N‡i k‰t minh.
ThÜ nhån ÇÜa tin tháng ngày,
NguÒn ân ái dám Çâu vÖi ÇÀy.
ThÜÖng càng bÆn, lÆn bÆn (2) lòng Çây,
VÃn vÜÖng tình t¿, duyên n® vì Çây,
TÖ hÒng khéo xe, th¿c là hay.
Træng r†i (3) thŠm hoa,
LÀu ng†c sáng lòa,
HÜÖng thÖm ngåt nhà.
Kh¡p gÀn xa,
Ti‰ng Ç©n (4) hòa ca.
Ngâm vÎnh mÃy chén quÿnh,
Say sÜa cùng mình,
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Sánh tày (5) vai.
(NhÖn nhÖn nghïa),
NhÖn nghïa (6) lâu dài.
Th¿c là vui, dám nào phai.
Tâm ÇÀu š h®p, nhÜ rÙa mÃy ngÜ©i ?
Ng†c vô hà, Biên Hòa m§i hay.
M¶t ngày tÜÖng tri, tình si, Ãy là ai ?
Muôn vàng không ngåi, mua m¶t ti‰ng cÜ©i,
G†i mÜ©i ngÜ©i nhÜ mÜ©i.
Anh hùng có Çâu, có là Çâu.
Thôi thôi ÇØng, thôi ÇØng næn nÌ, suy nghï thêm sÀu.
M¥c ai dÀu, låi hÀu thÜÖng yêu.
M¥n nÒng bao nhiêu.
ñÜ©ng còn lâu,
Chút tình sâu,
Vui lòng Üa š, danh l®i chi cÀu !

                               (T¿ tình. Khuy‰t danh. ñiŒu C° Bän)
(1) b¿c : bÆc. 
(2) lÆn bÆn : bÆn bÎu, lÆn ÇÆn. 
(3) r†i : chi‰u sáng.
(4) Ç©n : Çàn. 
(5) sánh tày : sánh b¢ng.
(6) nhÖn nghïa : nhân nghïa. 

nhÜ thº : giÓng nhÜ, nhÜ th‹.

1/ Nàng :
Mình em nhÜ thº chuông vàng,
Treo trong thành n¶i m¶t ngàn lính canh.

Chàng :
Anh vŠ Çæng lính võ lâm,
Ngày thì canh trong thành n¶i, tÓi anh Çâm chuông vàng.
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2/ Tay chân n¡ng rám nâu sÒng,
ñôi chân nhÜ thº  Çôi chÀm (1) thuyŠn khÖi.

(1) Çôi chÀm : c¥p chèo nhÕ, nhË, dài chØng ba hay bÓn tÃc.

nhÜ©ng : nhÜ là.

Khuyên ai g¡n bó, báo ÇŠn công trình thÀy mË.
Ân n¥ng nhÜ©ng sông, nghïa chÃt non cao.
÷n cúc døc (1) cù lao, sinh thành lo s® xi‰t bao.
Lo cÖm b»a nhÜ©ng nao (2), ¤m bÒng ra vào.
Nâng niu bú m§m Çêm ngày, xem tày (3) vàng  ng†c.
Hay chåy hay Çi, lúc n¡ng lúc mÜa.
TØ xÜa t§i gi©, lúc hãy còn thÖ Ç‰n bây gi©,
ChÎu nhuÓc nhÖ (4), bi‰t bao nhiêu mà.
Trong næm tr†n ngày qua,
Da mÒi tóc båc mây xa.
Khuyên trong cõi ngÜ©i ta,
Thäo ngay m§i là.

                      (Khuy‰n hi‰u. Khuy‰t danh. ñiŒu Nam Ai)

(1) cúc døc : nuôi dÜ«ng và dåy d‡. (Cúc là nuôi nÃng; døc là dåy d‡) 
(2) nhÜ©ng nào : nhÜ th‰ nào. 
(3) xem tày : xem b¢ng.
(4) nhuÓc nhÖ : dÖ bÄn.

ni : nay.

1/ Anh trách em båc mà em không båc,
Bªi vì dao kia sút ngåc cho nên Çèn n† lu li.
Thi‰p ch© chàng ba bÓn næm ni,
Chàng không bÜ§c t§i, thi‰p Çi lÃy chÒng.

2/ Anh trách em m¶t då hai lòng,
Ti‰c công anh ch© Ç®i, mÃy thu Çông ni rÒi.

3/ Chàng :
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MÃy lâu ni tin tÙc v¡ng hÒi,
Cây dâu khô røi (1), då bÒi hÒi lá gan.

Nàng :
May mô may (2) thi‰p g¥p låi chàng,
Ba trÒng trong chÆu v»ng vàng khÕi lo.

(1) røi :  ngã gøc. 
(2) may mô may : may m¡n.

4/ Tay b¡t tay là hai mÜÖi ngón,
M¡t nhìn m¡t là bÓn con ngÜÖi.
Em thÃy anh không nói không cÜ©i,
Em ôm lòng hoài v†ng chín mÜ©i næm ni.

5/ Tay bên tä anh bÜng chén ng†c,
Tay bên h»u anh cÀm Çôi ÇÛa ngà.
Anh ngÒi chÜa xuÓng chi‰u, Çôi ÇÛa Çà gãy Çi.
BuÒn phiŠn anh m§i ra Çi,
ñåo hiŠn thê ch‰ch mác ba bÓn tháng ni h«i nàng.

nì : này.

1/ Hò bài chòi :
MÜ©i hai chòi, l£ng l¥ng mà nghe nì,
ThuyŠn ta thì ÇÆu b‰n ta,
Can chi nh° c†c c¡m qua thuyŠn ngÜ©i ?

(Giäi Çáp: con n†c trong b¶ bài chòi. Cái c†c còn g†i là cái n†c)

2/ Nàng :
TÜªng anh Ç‰n Ç‹ lòng thÜÖng,
Nºa thÜÖng nºa s®, tính ÇÜ©ng sao Çây ?

Chàng :
Cây vông ÇÒng gai không vót mà nh†n,
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Con ki‰n trong hang ai d†n ÇÜ©ng Çi ?
Nghiêng tai nói nhÕ em nì :
ThÜÖng thì ÇØng s®, s® thì ÇØng thÜÖng.

ních : æn tham lam, æn thô tháp.

Quäng Nam hay cãi, 
Quäng Ngãi hay co (1), 
Bình ñÎnh hay lo, 
ThØa Thiên ních h‰t.

(1) co : Çánh l¶n.

ni‰t : m¡ng nhi‰c.

Cûa mình nó lÃy æn chÖi,
Hãy còn ª Ç©i nó ni‰t dân ta.
      (Vé ThÃt Thû Kinh ñô. Câu : 18, 19.)

níu : gi» låi.

Níu anh ª låi v§i em,
ñêm khuya træng tÕ ta th©i có nhau.

nò : cái l© làm b¢ng tre già dùng Ç‹ nhº cá tôm.

Sông dài nÜ§c chäy quanh co,
Khen ai khéo Ç¥t trÜ§c nò sau chuôm (1).

(1) chuôm : m¶t bó cành cây thä trong ao, Çìa, hói hay sông Ç‹ nhº cá
tôm.

nÕ : ch£ng, không.

1/ G¥p anh Çây không hÕi cûa, nÕ hÕi tiŠn,
HÕi thæm thÀy mË có tuyŠn Ç¥ng không ?

2/ MuÓn gÀn duyên nÕ hiŒp cho,
Nh»ng nÖi duyên hiŒp, cách Çò trª giang.
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3/ Ra Çi là s¿ Çã liŠu,
MÜa mai không bi‰t, n¡ng chiŠu nÕ hay.

4/ThÜÖng anh không dám lên võng, cÛng nÕ dám
                                                                 trèo thang,

Em nÜng niu (1) nhÜ trÙng mÕng, anh phàn nàn n‡i chi?

(1) nÜng niu : nâng niu.

6/ ThÜÖng ngÜ©i ngÜ©i nÕ thÜÖng ta,
ThÜÖng cây cây héo, thÜÖng hoa hoa tàn.

nÕ bi‰t : ch£ng bi‰t.

1/ ñi mô nÕ bi‰t Çi mô,
Th¡p Çèn mà Ç®i, tim khô hao dÀu.

2/ Chàng :
Em thÜÖng anh, ræng anh không Ç¥ng bi‰t,
Còn anh thÜÖng em, giÜ©ng trÀn sát våt, 
chi‰c chi‰u n† mòn lÜng, áo næm thân rách nát, 
                                        khæn xéo xeo lau mòn.
S¿ tình thâm nhiÍm, em bÆu hãy còn nh§ hay quen ?

Nàng :
Anh thÜÖng, không thÜÖng nÕ bi‰t,
Anh thÓt (1) ra nh»ng l©i thäm thi‰t hÖn thÜÖng,
Khi‰n cho ba phû ThØa Thiên,
ThÃy anh có nghïa nên em ôm duyên ngÒi ch©.

 (1) thÓt : nói.

3/ Giàu nhÜ ai, æn mô nÕ bi‰t,
Thi‰p g¥p chàng Çây vÓn thiŒt cä nghèo.
Chàng lên non ki‰m cûi, thi‰p xuÓng Çèo hái rau.

4/ ThÜÖng anh, anh nÕ bi‰t mô,
Công em Ç° xuÓng ao hÒ thì thôi.
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nÕ có : ch£ng có, không có.

1/ Có chÒng mà nÕ có con,
CÛng b¢ng hoa nª trên non m¶t mình.

2/ Nºa Çêm thÙc giÃc mª trâu,
TÖi nón nÕ có, lÃy ÇÀu che mÜa.

nÕ có chi : không có gì, ch£ng có gì.

1/ Anh vŠ nÕ có chi ÇÜa,
Môn khoai Çang dåi,
Mít dØa Çang non.

2/ MË già, mË nÕ có chi,
ThÜÖng con thì låi bù trì (1) cho con.

(1) bù trì : giúp Ç«, làm phø thêm.

nÕ Ç¥ng : ch£ng ÇÜ®c.

Sông sâu b¡t nÕ Ç¥ng cá,
VÜ©n r¶ng b¡t nÕ Ç¥ng gà.
Bi‰t lÃy chi Çãi khách ÇÜ©ng xa,
Mua ngao, bóp nghŒ, pha trà uÓng chÖi !

nÕ ma mô nhìn : ch£ng ai muÓn nhìn.
    Câu ÇÓ :

M¥t mË nhÜ gÜÖng nhÜ hoa,
M¥t cha nhæn nhó nÕ ma mô nhìn.

         (Giäi Çáp : M¥t træng, m¥t tr©i)

nÕ màng : ch£ng muÓn.

Bàn c© th‰ s¿ ai cao thÃp,
Ta nÕ màng nghe, ta nÕ hay !

                    (Ðng Bình Thúc Giå)
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nÕ mÒm : nói nhiŠu, nói to ti‰ng khi‰n ngÜ©i khác khó chÎu.
ñàn bà chân y‰u tay mŠm,
Làm æn ch£ng ÇÜ®c låi hay nÕ mÒm.

nÕ muÓn : ch£ng muÓn.
1/ TrÒng cây ai nÕ muÓn cây xanh,

Cha mË sinh thành ai nÕ muÓn con nên.

2/ Nói r¢ng chÜa, th©i tôi chÜa muÓn nói,
Nói r¢ng có, th©i tôi nÕ muÓn thÜa.

nÕ nói làm chi : ch£ng nói làm gì.
Anh Çánh thua ba næm quan, em nÕ nói làm chi.
ChÌ s® mai tê (1) anh buÒn tình xách nón ra Çi,
Chung quanh làng xóm mÃt chi, h† ng©.

(1) mai tê : sau này, vŠ sau.

nÕ thà : ch£ng thà.

Chim xa rØng còn thÜÖng cây nh§ c¶i,
NgÜ©i xa ngÜ©i t¶i l¡m ngÜ©i Öi.
NÕ thà không ch¶ (1) thì thôi,
Ch¶ rÒi  Çôi ÇÙa Çôi nÖi thÆt thäm sÀu.

(1) ch¶ : thÃy.
n† : kia, kìa.

1/ Con chim phÜ®ng hoàng bay ngang bi‹n b¡c,
Con cá ngÜ ông móng nÜ§c ngoài khÖi.
G¥p nhau Çây xin phân tÕ m¶t Çôi l©i,
KÈo mai kia con cá vŠ sông VÎnh,
Con chim n† Ç°i d©i non Nam.

2/ ñÜ©ng danh nÈo l®i ngó Çông Çông,
Chen chúc nhau chi Çám bøi hÒng.
Kìa bóng båch câu qua ch£ng låi,
N† tranh thÜÖng cÄu có rÒi không.
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Dª cÜ©i dª khóc trên sân khÃu,
Khi nª khi tàn mÃy cøm bông.
Sao ki‰p phù sinh cho khÕi løy,
Quy‹n kinh câu kŒ ch§ nài công.

                                   (Ðng Bình Thúc Giå)

3/ Chàng :
G¥p nhau Çây, m¡t li‰c miŒng chào,
HÕi ngÜ©i bån cÛ có nÖi nào hay chÜa ?

    Nàng :
Ba bÓn nÖi t§i nói, då n† bÃt b¢ng,
Em ôm lòng ch© Ç®i bóng træng x‰ chiŠu.

4/ Nàng :
Hai ta thì cÙ hai ta,
Ch§ nghe miŒng th‰ gièm pha mà lìa.

    Chàng :
Lìa cành, lìa c¶t, lìa cây,
Ai cho mình n†, mình này lìa nhau.

nói cho rành : nói cho minh båch, rõ ràng.

Em thÜÖng ai thì nói cho rành,
KÈo Çôi con chim ÇÆu m¶t cành khó coi.

nói hô : vu oan giá h†a.

NÜ§c trong ai khuÃy ra hÒ,
Mình không há dÍ nói hô cho mình.

nòi : thói quen.

Vi dÀu n® b¡t, n® Çòi,
Phong lÜu vÅn gi» cái nòi phong lÜu.

nòi ngÜ©i : loài ngÜ©i.     

Cha mË hiŠn mà sanh con lú (1),
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Cha mË cú, låi ÇÈ con tiên.
Nòi ngÜ©i cÛng có Çäo Çiên,
Nên chi vua Nghiêu ThuÃn ch†n hiŠn mà nhÜ©ng ngôi.  

                        (Thäo Am NguyÍn Khoa Vy)

(1) lú : trång thái kém trí khôn.

non : núi nhÕ.

1/ Ân tình nghïa n¥ng b¢ng non,
ThÜÖng sao cho vËn vuông tròn thì thÜÖng.

2/ Chim bay vŠ núi vŠ non,
Cá kia vŠ v¿c (1), ai còn trông ai ?

(1) v¿c : ch‡ nÜ§c sâu.

3/ Con Öi ÇØng khóc n»a con,
Cha con còn ª trên non chÜa vŠ.

4/ ñÜ©ng vô xÙ Hu‰ quanh quanh,
Non xanh nÜ§c bi‰c nhÜ tranh h†a ÇÒ.
ThÜÖng em anh cÛng muÓn vô,
S® truông Nhà HÒ, s® phá Tam Giang.

5/ Em lên non anh cÛng lên theo,
Mà em xuÓng thuyŠn, anh cÛng xin Çeo theo mån thuyŠn.

6/ Gánh c¿c mà Ç° lên non,
Cong lÜng mà chåy, c¿c còn theo sau.

7/ Gió th°i pho pho ÇÜa Çò lên Hu‰,
Træng non Çoài v¶i x‰ Bao Vinh.
G¥p nhau Çây gi»a ngã ba Sình,
Có ai vô k‰t nghïa chung tình ngàn næm ?

8/ Kim Liên Öi h«i Kim Liên,
Kéo xe cho chi qua miŠn Hà Kê,
Hà Khê gió th°i buÒn ghê,
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Chim kêu vÜ®n hú bÓn bŠ núi non.

9/ Lên non Çón gió tìm trÀm,
ñÓt lò hÜÖng xå, em lÀm qu‰ thanh.

10/SÀu ai sÀu ngoåi, sÀu em Çây sÀu tåi trong tâm.
Ch§ nghe thiên hå mà lÀm,
Lòng Çây thÜÖng Çó, núi lª non trÀm Çó Öi.

11/ThÜÖng nhau bÃt k‹ xa gÀn,
Dù có trèo non l¥n suÓi, thi‰p cÛng lÀn thi‰p Çi.

non : ít.
TrÀu ch® Dinh æn v§i cau Nam Ph°,
Non vôi cÛng ÇÕ, thi‰u vÕ cÛng ngon,
H¶t thÖm mà xác cÛng giòn,
ñÜ®c ti‰ng khen là phäi, dÆy ti‰ng ÇÒn không sai.

nong nä : hæm hª.

CÄm tú hÒ sÖn vi ÇÎa chû,
HÕi còn ai hÖn chú Phan Lang,
Có ca cÖ, có thi h»u, có ng†c ÇÎch quÿnh tÜÖng,
Sông Hãn có, sông HÜÖng mình ch£ng có.
Ch¡p cánh nh»ng mong ra Ç‰n Çó.
DØng chèo xin hãy Ç®i ch© Çây. 
Khúc tÿ bà hãy cÙ lên dây,
Câu båch tuy‰t thêm gây mùi xÜ§ng h†a.
Ngã tÓi liên khanh, khanh ái ngã,
DŒt t© mây nong nä ÇÙng, ngÒi, trông !
ThÃu tình Thúc Giå hay không ?

                                       (Ðng Bình Thúc Giå)

nÒi rang : nÒi ÇÃt dùng Ç‹ rang b¡p, rang muÓi, rang mè, rang
ÇÆu phøng.
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Con mèo nhäy b‹ nÒi rang,
Con chó chåy låi, chó mang lÃy Çòn.

nông tang : làm ru¶ng trÒng dâu.

KÈ nông tang than van tr©i hån,
NgÜ©i buôn bán thán oán tr©i mÜa.
Tr©i còn l¡m kÈ không Üa,
HuÓng chi là em bÆu, sao cho vØa bøng anh.

                       (Thäo Am NguyÍn Khoa Vy)

nÓt : chi‰c thuyŠn nhÕ.

1/ Có thÜÖng Ç‹ nÓt Ç®i tròng (1),
Tròng kia Ç®i nÓt, hai lòng Ç®i nhau. 

(1) tròng : thuyŠn nhÕ.

2/ Em ra lÃy chÒng xa xÙ,
NhÜ chi‰c nÓt ÇÆu gi»a v©i.
Phú vinh không ch¶,
Em chÌ ch¶ bi‹n v§i tr©i mênh mông.

3/ 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,
MÜ©i ba sinh Ç¥ng 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 (1) trong ÇŠn.
MÜ©i bäy tu°i, em lÃy chú lính Long tuyŠn,
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.
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Hai mÜÖi mÓt em lÃy lão th® dù,
Hâm hai lÃy gã tråo phu (2) chèo thuyŠn.
Hâm ba vŠ làng tính lÃy quan viên,
HiŠm vì Çò hÜ, nÓt råc (3), phäi cÀm duyên thËn thùng.

(1) ñÙc Ông : ti‰ng g†i các hoàng thân quÓc thích.
(2) tråo phu : ngÜ©i chèo Çò.
(3) råc : xÖ xác, tàn løi.

 (Vè lÃy chÒng. Dân ca ThØa Thiên Hu‰; trang 241, 242; TrÀn Thûy
Mai; NxbThuÆn Hóa, 2003)

4/ LÀu ba tÀng tay lÀn chân bÜ§c,
Bi‹n r¶ng ai khá dÍ lÃy thÜ§c mà Ço.
Em không ham nÓt l§n v§i Çò to.
Em ham hai ch» væn nho Ç‹ anh dåy h†c trò mà nuôi

con.

n§ : Çó.

1/ ñÃt CÀu Hai (1) trai hiŠn, gái Çäm,
NgÜ©i CÀu Hai lÎch lãm dÍ quen.
Dù cho mÜa gió bao phen,
Mai kia vŠ ngoài n§, ch§ có quên trong này.

(1) CÀu Hai thu¶c huyŒn Phú L¶c.

2/ MuÓn sang nhÜng ngåi v¡ng thuyŠn,
MuÓn vŠ bên n§ nhÜng duyên l« rÒi !

3/ Chàng :
MÜ®c (1) lòng, nÕ ép, nÕ can,
Có nÖi mô ÇËp š, thanh nhàn thì bån Çi.

  Nàng :
M¶t mình em m¶t huyŒn hai quê,
Ai lên trên n§, ai vŠ dÜ§i ni.

(1) mÜ®c : m¥c kŒ.
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n© : à.

1/ Chàng :
Anh xa em ra, thäm l¡m em Öi,
ñÜ©ng Çi cÕ m†c, ch‡ ngÒi nhŒn giæng.

Nàng :
Em xa anh ra, thäm l¡m anh n©,
Ngày vui cùng chúng bån, Çêm dÆt d© (1) sÀu riêng.

(1) dÆt d© : thao thÙc.

2/ ViŒc nhà thì Ç‹ b‰t bê,
ViŒc làng chóng vánh (1) hÕi Çáng mê không n© ?

(1) chóng vánh : nhanh g†n.

nÖi mô : ch‡ nào, nÖi nào.

1/ MË Öi ông Chánh Çòi hÀu (1), 
Ông Phó Çòi v® (2),
Bi‰t nhÆn cau trÀu (3) nÖi mô ?

(1) Çòi hÀu : Çòi cÜ§i m¶t ngÜ©i nào Çó vŠ làm hÀu.
(2) Çòi v® : Çòi cÜ§i vŠ làm v®.
(3) nhÆn cau trÀu : chÃp nhÆn lÍ cÜ§i.

2/ MÜa sa Ü§t áo anh rÒi,
Ki‰m nÖi mô lºa ÇÕ, vô ngÒi mà hÖ (1).

(1) hÖ : sÜªi cho khô, cho Ãm.

3/ NÖi mô ki‰m lÃy m¶t nÖi,
MË không k‰t tóc già Ç©i nuôi con.

4/ Sóng sÀm sÎch ì Àm ngoài bi‹n B¡c,
Håt mÜa tình rÌ r¡c (1) chÓn hàng hiên.
MuÓn làm lÖ Çi mà ngû cho yên,
S® mÜa già (2) nÜ§c ngÆp, bi‰t d¿a con thuyŠn nÖi mô ?
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(1) rÌ r¡c : rÌ rä, tØ tØ, chÆm chåp.
(2) mÜa già : mÜa l§n, mÜa nhiŠu.

5/ T¢m giæng tÖ, con nhŒn cÛng giæng tÖ,
Nghïa phong loan anh còn Ç®i, còn ch© nÖi mô ?

6/ ThuyŠn vŠ ñåi LÜ®c,
Duyên ngÜ®c Kim Long.
ñ‰n nÖi Çây là ngã rë cûa lòng,
Bi‰t nÖi mô b‰n Çøc, b‰n trong cho em nh© ?

7/ T§i nÖi Çây b« ng«, bÖ ngÖ,
Bi‰t nÖi mô nÜÖng t¿a, duyên h© h«i duyên.

8/ Trai không v® nhÜ ch® không Çình,
MÜa dông m¶t trÆn bi‰t nép mình nÖi mô ?

9/ Trúc xa mai thì hoài lÙa trúc,
Anh hÕi mai r¢ng Çã có nÖi mô nÜÖng t¿a hay chÜa?
Có nÖi mô nÜÖng t¿a khi n¡ng khi mÜa,
Hay còn ôm duyên Çi s§m vŠ trÜa m¶t mình ?

nu : màu nâu.

1/ ñi mô mà nÕ thÃy vŠ,
Hay là quÀn lãnh d¿a kŠ áo nu.

2/ Không nu thì nhu¶m vÕ già,
Không chÒng thì lÃy ông tra (1) cho Ç« buÒn.

(1) ông tra : ông già.

n»a mai : ngày sau, sau này, mai sau.

1/ Em là con gái Vån Niên,
Bán rau, mua bút, mua nghiên cho chÒng.
N»a mai chÒng chi‰m bäng vàng,
Bõ công tÄm tÜ§i vun trÒng cho rau.
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2/ N»a mai quá lÙa l« thì,
Cao thì ch£ng t§i, thÃp thì ch£ng thông.

nÜng : nâng.

      Ð§c gì anh hóa ra hoa,
ñ‹ em nÜng lÃy, Ç‹ rÒi cài khæn.
Ð§c gì anh hóa ra chæn,
ñ‹ cho em Ç¡p, em læn, em n¢m.
Ð§c gì anh hóa ra gÜÖng,
ñ‹ cho em cÙ ngày thÜ©ng em soi.
Ð§c gì anh hóa ra cÖi (1),
ñ‹ cho em Ç¿ng cau tÜÖi trÀu vàng.

(1) cÖi : cái tr¡p Ç¿ng trÀu cau, thuÓc lá.

nÜ§c ÇÙng : nÜ§c không lÜu thông.

NÜ§c không chân sao anh g†i r¢ng nÜ§c ÇÙng ?
Lºa không miŒng sao anh g†i r¢ng lºa cÜ©i ?
Trai nam nhÖn chàng mà ÇÓi Ç¥ng,
Em xin g†i r¢ng ngÜ©i tài ba.

                                        (Hò giä gåo)

nÜ§c mã : nÜ§c lÃy ÇÜ®c khi vút gåo, có nhiŠu cám. 

1/ Nàng :
Con ng¿a ô uÓng hÒ nÜ§c   mã,
Con gà æn cä vÜ©n kê.
M¶t mai anh ª, em vŠ,
Trai ham s¡c bÕ v®, gái chÎu bŠ hÄm hiu !

    Chàng :
Con c†p tr¡ng n¢m cÀu Båch H°,
Chi‰c thuyŠn rÒng ÇÆu b‰n Thanh Long.
Tuy r¢ng ÇÆu Çó, Çây thòng có nÖi.
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                                   (Hò thº tài ÇÓi Çáp)

2/ Ng¿a cái ô uÓng khô nÜ§c mã,
Gà trÓng n‡ æn Ç° nÒi kê.
Chû Çi Çâu v¡ng chÜa vŠ,
Ÿ nhà thú vÆt ngÙa nghŠ lung tung.

                   (Thäo Am NguyŒn Khoa Vy)

nÜ§c r¥c : nÜ§c rút cån xuÓng.

NÜ§c r¥c anh c¡m cÖn (1) sào cøt (2),
NÜ§c løt anh c¡m cÖn sào dài.
Vái Tr©i cho em bÆu có thai,
ñ‹ anh lên non ÇÓn cûi, xuÓng bãi dài ÇÓt than.

(1) cÖn : cây.
(2) sào cøt : sào ng¡n.

nÜ§c xô b© : sóng nÜ§c v‡ vào b©.

Núi Båch Mã hai hàng sau trÜ§c,
ñÃt L¶c Trì khi Ü§t khi khô.
ñÜ©ng vŠ ñá Båc lô nhô,
CÀu Hai ÇÀm nÜ§c xô b© ngày Çêm.

nÜÖng : vÜ©n.

1/ Chu¶t kêu chút chít sau nÜÖng,
Anh Çi cho khéo, Çøng giÜ©ng mË nghe.

2/ LÃy chÒng xem trÜ§c, ngó sau,
Ch§ ch¶ nÜÖng r¶ng, nhiŠu cau mà mØng.

3/ Núi TruÒi ai Ç¡p mà cao,
Sông Dinh ai b§i, ai Çào mà sâu ?
Nong t¢m, ao cá, nÜÖng dâu,
ñò xÜa b‰n cÛ nh§ câu hËn hò.
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nÜ©ng : nàng.

1/ Nào khi thŠ thÓt gi»a ÇÜ©ng,
Vin cây ÇŠ ch» sao nÜ©ng v¶i quên ?

2/ Sáng ch® CÀu, ch® KË; tÓi Thû LÍ, Hå Long.
Hi‰u trung chi bên anh, anh cÛng bÕ, huÓng chi 
                                          bên nÜ©ng, nÜ©ng Öi.

3/ Trông cho lºa bén duyên hÜÖng,
Anh v§i nÜ©ng bén nghïa cÜÖng thÜ©ng phen ni.

4/ Chàng :
Xa l¡m ai Öi, ngái l¡m ai Öi,
Ð§c chi gÀn tiŒn, k‰t Çôi v® chÒng.

  Nàng :
Xa th©i mÜ§n ng¿a mà Çi,
MiÍn sao cho tÓt tu°i, nÕ lo chi xa ÇÜ©ng.
DÀu xa næm bäy ngày ÇÜ©ng,
Duyên Üa phÆn ÇËp thì nÜ©ng cÛng theo.

                                                            (Hò giã gåo)

O, Ô, ÷

o : em, cô.
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1/ Còn tr©i, còn nÜ§c, còn non,
Còn o bán rÜ®u, anh còn say sÜa.

2/Chàng :
ñÙng bên ni bøi cà, ngó bên tê cÛng bøi cà,
ThÃy o m¥c áo Çà (1), thÜÖng Çã quá thÜÖng.
ThÜÖng rÒi Ç‹ Çó không bi‰t lÆp lÜ©ng mÜu chi ? 

   Nàng :
Anh trª lui vŠ mua m¶t buÒng cau cho tÓt,
Mua m¶t c¥p rÜ®u cho ÇÀy.
ñ¥t lên bàn t†a, Ç‹ xuÓng gh‰ xây,
Thi‰p ÇÙng Çó, chàng låi ÇÙng Çây.
ThÀy må thÜÖng thi‰p thÜÖng lây cho chàng.

(1) Çà : nâu.

3/Nàng :
ñÜ©ng vŠ hai ngä phân tÜ,
ñåo chàng nghïa v®, ai trao thÜ ch§ cÀm.

  Chàng :
Xa xa cách ba que sáo (1),
Anh nghe gi†ng hò, anh ôm áo ra Çi,
O mô có chÒng rÒi thì xích låi bên ni,
O mô chÜa có chÒng cho tôi phân giäi Çôi khi
                                                      cho Çª buÒn.

(1) que sáo : tÃm mành mành làm b¢ng nh»ng thanh tre k‰t låi thành
tØng tÃm, dùng Ç‹ làm hàng rào chÃn b¡t cá tôm.

4/ SÖn cách, thûy cách,
Ch» kim, ch» thåch, hai ch» ÇÒng liêu.
Thi‰p d¥n chàng ai d‡ ÇØng xiêu,
NhÜ o Hiên thuª trÜ§c, nhÜ trò Siêu (1) mÃy lÀn.
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(1) O Hiên và trò Siêu là Çôi tình nhân chung thûy cùng ch‰t v§i nhau.
Câu chuyŒn này là chuyŒn trong vè "o Hiên, trò Siêu", vè Hu‰.

o tê : cô kia.

O tê ÇØng nói kh¡t khe,
Tui liŠu mo cÖm b§i,
Tui ve o Ç¥ng liŠn.

oi : giÕ túm miŒng, thÜ©ng dùng Ç¿ng cá.

Chèo thuyŠn thä chËp (1) bên sông,
Cá mô có cá, Çem oi không mà vŠ.

(1) chËp : l©, døng cø nhº cá tôm.

om : rau om, m¶t loåi rau thÖm.

ChiŠu chiŠu g†t mÜ§p nÃu canh,
ThÃy anh qua låi, bÕ hành l¶n om.

Õm tai : làm Çi‰c tai.

NÕ thè (1) æn muÓi có nhau,
Còn hÖn æn cá càu nhàu Õm tai.

(1) nÕ thè : ch£ng thà.

ót : gáy.

Nói ngÜ©i phäi nghï Ç‰n ta, 
Hãy r© (1) sau ót xem xa hay gÀn ?

(1) r© : s© mó.

ôn mŒ : ông bà.

Cûa Ç©i ôn mŒ Ç‹ cho,
MÀn không, æn có, cûa kho cÛng rÒi.

ông thiên : con chu¶t.
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Cá bình thiên bán gi»a ch® tr©i,
Ông thÀy ÇÎa mua vŠ cúng ÇÃt.
Ông thiên tha mÃt, thÀy ÇÎa ngÒi rÀu,
Kêu tr©i vang ÇÃt m¶t hÒi lâu (1),
Ông thÀy ÇÎa thäm, thiên sÀu bi‰t bao.

                (Thäo Am NguyÍn Khoa Vy)

(1) m¶t hÒi lâu : m¶t khoäng th©i gian khá lâu.

ông tra : ông già.

1/ Ham tiŠn mà lÃy ông tra,
Hôi nách, båch Çi‰ng (1) thúi tha (2) Çû ÇÜ©ng.

(1) båch Çi‰ng : m¶t thÙ bŒnh ngoài da.
(2) thúi tha : hôi thÓi.

2/ Ông kia Çã trª vŠ già,
Cùng cô gái n† la cà k‰t duyên.
Có ngÜ©i låi bäo ông Çiên,
"ñã già sao låi còn nghiŠn gái tÖ ?"
Ông bèn vác gÆy ông quÖ :
"Tuy ta già thÆt nhÜng ta thi‰u tình"
NgÜ©i kia låi bäo cô mình :
"Gái tÖ sao låi k‰t tình ông tra ?"
Cô kia vØa nói vØa la :
"Tuy ta trÈ thÆt nhÜng ta thi‰u tiŠn !".......

            (Vì tình vì tiŠn. Vân Am NguyÍn Bá NhiŒm)

ông väi : t° tiên. 

MÒng næm thÎt vÎt chè kê,
Ông bà ông väi xin vŠ mà æn.

ª båc : không còn gi» tr†n vËn tình cäm nhÜ trÜ§c.
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     Qua cÀu lÆt ván tháo Çinh, 
ñó Çà ª båc v§i mình thì thôi.

ª làm rÙa : æn ª nhÜ th‰.

Em không ra lÃy chÒng thì thiên hå Çàm ti‰u,
Mà em ra lÃy chÒng thì bÕ mË y‰u, em thÖ.
Thôi thôi em ª làm rÙa, dÅu tóc båc nhÜ tÖ cÛng Çành.

ª l° : không m¥c quÀn.

Gái Nam Ph° ª l° trèo cau.

ª l‡ mô : ª ch‡ nào, ª Çâu.

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 ?
Bay (1) Çánh bÄy lå hay bây Çánh bÄy m° ?
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 ?
Bay hÀm chång vång hay bay røc nºa Çêm ?
Bay nÃu, bay n‰m hay bay æn chay, æn låt ?
Bay nuÓt h‰t nåc hay bay lûm (2) trøi xÜÖng ?
Bay æn trên giÜ©ng hay bay æn dÜ§i ÇÃt ?
Bay nÓc cho no cho bà bay chÜªi :"T° Cha bay".

(Vè ChÜªi mÃt gà.  Ghi chép theo Tôn N» Long HuyŠn; HÜÖng Quê
Ngoåi; ñ¥c san QuÓc H†c ñÒng Khánh, B¡c Cali, 2002). 

(1) bay : bây.
(2) lûm : æn nhanh, æn v¶i, æn lË.

ª quá : sÓng Ç¶c thân Ç‰n già.
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Bán rÈ hÖn ngÒi không,
LÃy chÒng hÖn ª quá.

ª rÙa : sÓng nhÜ th‰.

1/  Hai ta Çã cân Çôi vØa lÙa,
Em nói r¢ng em ª rÙa v§i mË thÀy. 

2/  Trúc ÇÜÖng v§i mai, trúc Çà l« lÙa,
Trúc hÕi mai r¢ng : ÇÙng d¿a mô chÜa ?
Hay là ôm duyên ª rÙa s§m trÜa m¶t mình.

§i : ti‰ng kêu g†i ngÜ©i thân

i ThÎ B¢ng Öi, Çã mÃt rÒi !
 tình, § nghïa, § duyên Öi !
MÜa hè (1), n¡ng chái (2) oanh æn nói,
S§m ngõ, trÜa sân liÍu ÇÙng ngÒi.
ñÆp c° kính ra tìm lÃy bóng,
X‰p tàn y låi Ç‹ dành hÖi.
MÓi tình chÃm dÙt càng thêm bÆn,
Mãi mãi theo hoài cÙ ch£ng thôi.

                        (D¿c Tông, vua T¿ ñÙc)

(1) hè : phÀn nhÕ dÜ§i mái hiên sau nhà.
(2) chái : gian phòng nhÕ ( Nhà xÜa ª Hu‰ thÜ©ng có m¶t cæn , hai chái
hay ba gian, hai chái)
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P

phách tÃu : kiêu cæng, lên m¥t ta Çây.

LÜ«i hái cùn thì phäi c¡t chÃu,
Anh hay phách tÃu không s® hÜ ngÜ©i.
Nói chi nh»ng chuyŒn Ç¶ng tr©i,
Bån bè xa lánh, h° ngÜÖi l¡m chàng.

phäi phäi phân phân : rõ ràng, rành måch.

Nói cho phäi phäi phân phân,
Cây Ça cÆy thÀn, thÀn cÆy cây Ça.

phæng : dò, tìm.

Chàng :
Thi‰p thÜÖng chàng thì thÜÖng, không thÜÖng thì ch§,
ñØng có lª dª nhÜ hËn n® thêm buÒn.
Trên chùa Çã d¶ng (1) ti‰ng chuông,
Gà thÜ®ng thôn Çã gáy, chim nguÒn Çã kêu.

Nàng :
Då ái hoài tâm bÃt khuy‰t,
Lòng Üu tÜ nhÆt nguyŒt vô vong.
Hai ta nhÜ chÌ l¶n vòng,
Phæng chÜa Ç¥ng múi (2) trong lòng ngåi nghi.

(1) d¶ng : Çánh månh.
(2) múi : ÇÀu mÓi cûa s®i dây.

phân : phân trÀn.

ñêm khuya nguyŒt l¥n sao d©i,
Xin chàng b§t giÆn, nghe l©i thi‰p phân.
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phân phô : giäi bày tâm s¿. 

Thi‰p g¥p chàng nhÜ rÒng mây g¥p h¶i,
Chàng g¥p thi‰p nhÜ chim phÜ®ng hoàng g¥p
                                                       c¶i ngô ÇÒng.
MÃy lâu ni (1) kÈ Hán ngÜ©i HÒ,
B»a ni thiên tri lš ng¶, quy‰t phân phô cho tÆn tình.

(1) mÃy lâu ni : bÃy lâu nay.

phân rë : chia rë.

Ông Tr©i phân rë thÃt nhÖn (1),
Không cho bên TÃn bên TÀn k‰t Çôi.

(1) thÃt nhÖn : bÃt nhân, cay nghiŒt, Ç¶c ác.

phÃn giÒi : xoa phÃn; Çánh phÃn.

ChÌ s® Tr©i håi mà hÜ,
Còn nhÜ ngÜ©i håi chÌ nhÜ phÃn giÒi.

phÃt cånh : v‡ cánh.

ñêm Çã sáng te tè,
Gà sË sè phÃt cånh,
Såt, søc såt, te tè rång Çông.

                            (ñÒng dao)

phÃt phÜªng : phong phanh.

Lâu ni anh m¡c làm chi,
Em nghe phÃt phÜªng anh Çà có Çôi.

phen mô chÙ phen ni : lÀn nào chÙ lÀn này.

Phen mô chÙ phen ni l¿u b¡c, Çào Çông;
ChØ thª than khÓn (1) thª, phân trÀn khÓn phân.
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(1) khÓn : khó khæn.

phen ni : lÀn này.

Trông cho lºa bén duyên hÜÖng,
Anh v§i nÜ©ng bén nghïa cÜÖng thÜ©ng phen ni.

phì phà : hít vào, th°i ra m¶t cách thoäi mái.

Nem công anh Çi mua cÛng khó,
RÜ®u hÒng Çào có có cÛng xa;
Chi b¢ng anh Çi mua chøc gói thuÓc,
ñ‹ thân phø hút phì phà cho vui.

phiêu phiêu :  không ch¡c ch¡n.

N¿c cÜ©i cho lão tánh phiêu phiêu,
ñ®i nÜ§c lên trôn m§i nhäy liŠu. 

(ñ©i Thúc Giå; trang 78. Ðng Bình Thúc Giå. Nxb BÓn PhÜÖng, Sài
Gòn, 1961)

pho pho : ti‰ng gió th°i.

Chàng :
G¥p nhau Çây, không chào thì ra câu tình tŒ,
Mà chào rÒi s¿ th‹ bÃt minh.
Ÿ xa xôi không Ç¥ng rõ (1) s¿ tình,
Em có Çôi rÒi không bi‰t, em m¶t mình 
                                            cÛng không hay.

Nàng :
Gió th°i pho pho, ÇÜa Çò lên Hu‰,
Træng non Çoài v¶i x‰ vŠ Vinh (2).
Em Çây vÓn thiŒt m¶t mình,
Có ai vô d¿ng n®, gá nghïa chung tình cho vui.

(1) không Ç¥ng rõ : không ÇÜ®c bi‰t.
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(2) Vinh : ch® Bao Vinh.

ph§t ph§t : tÕ ra không Ç‹ tâm Ç‰n.

BÃt úy h‡ sanh tam cá khÄu,
ChÌ khûng nhân loài lÜ«ng dång tâm.
Ngoài môi ph§t ph§t dÍ lÀm,
Trong lòng sâu s¡c, thÜ§c tÀm khôn Ço.

                         (Thäo Am NguyÍn Khoa Vy)

phÜªng phÃt : phän phÃt.

BÓn bŠ vui thú gió træng,
ñào nguyên chÓn cÛ cÛng b¢ng quê xÜa.
Dåo chÖi trª låi cung mây,
Mùi hÜÖng phÜªng phÃt xa bay ngåt ngào.
Có khi dåo cänh hÒng Çào,
Mây ÇÜa gió rÜ§c hoa chào træng thanh.
Hoa thÖm n¿c mÙc Çû mùi,
Non xanh nÜ§c bi‰c thú vui yên hà.

                                     (Væn chÀu ñŒ NhÃt Trung Thiên)
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Q

qua : anh.

1/ K‹ tØ ngày, em thâm công Ç° n®, em lo, em s®,
Em g« không ra (1), em sang næn nÌ cùng qua.
Qua cho em mÜ®n h‰t ba quan tiŠn.
TÜªng là có n® có duyên, nên chi qua phäi chÎu 
                                                      phiŠn mÃt công.
Ai ng© n® có duyên không,
M¶t hai em phäi trä, ba quan tiŠn ÇÒng låi cho qua.

                            (Thäo Am NguyÍn Khoa Vy)

(1) g« không ra : không tìm ÇÜ®c cách giäi quy‰t.

2/ Th£ng m¿c tàu thì Çau lòng g‡,
Qua không phäi con ngÜ©i dành d‡ chi ai.
ñÎa bàn nh¡m hÜ§ng còn sai,
V® v§i chÒng kia chÜa ch¡c, gái v§i trai ch¡c gì.

3/ Nam Çáo n» phòng, cæn duyên Tr©i ÇÎnh,
N» Çáo nam phòng, tr¶m lŒnh mË cha.
Bu°i chiŠu bån hËn v§i qua,
ñêm næm canh Çáo Ç‰n phòng ba (1) phân trÀn.

(1) phòng ba : phòng hoa.

quä bÒng  : dïa b¢ng g‡ có chân cao, Ç¿ng trái cây Ç¥t trên
bàn th© Ç‹ cúng. 

÷i ngÜ©i quân tº tài danh,
Ch§ thÃy chanh chua mà chíp miŒng,
Ch§ thÃy vÜ©n r¶ng mà bÜ§c vào thành.
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Cam sành Çang Ç®i quä bÒng.
Em Çây không phäi loài kh‰ røng mà trai 
                                      anh hùng Ü§c mÖ.

quä h¶p : h¶p tròn b¢ng g‡, sÖn mài, vë hình ÇËp, dùng Ç‹
Ç¿ng ÇÒ t¥ng phÄm.

Thân em nhÜ trái mãng cÀu,
ñ‹ trong quä h¶p, Çã hÀu có nÖi.
Phäi chi anh hóa Ç¥ng chim sâu,
Chui vô quä h¶p mà xÖi mãng cÀu.

quai : tai nÒi, hai vòng khuyên g¡n hai bên nÒi; quai nÒi hay
tai nÒi dùng Ç‹ duÓng nÒi cÖm tØ trên b‰p xuÓng cái kiŠng.

Con mèo, con chó có lông,
Bøi tre có m¡t, nÒi ÇÒng có quai. (*)

(*) L©i khuyên phäi thÆn tr†ng, có th‹ có ngÜ©i nghe thÃy. 

quan : (tiŠn tŒ ngày xÜa) m¶t quan b¢ng 600 tiŠn æn ngang, b
¢ng 200 tiŠn æn ba, b¢ng 100 tiŠn æn sáu. TiŠn æn ngang là ÇÖn vi
tiŠn tŒ ngày xÜa. M¶t quan g†i là m¶t "xâu tiŠn ", vì ngày xÜa, cÙ
m‡i quan ngÜ©i ta xâu vào m¶t s®i dây, rÒi bu¶c låi tØng xâu. 

1/   MuÓn cho gÀn mË gÀn cha,
Khi vào thúng lúa, khi ra quan tiŠn.

2/   Sáng mai ngû dÆy, súc cái miŒng, rºa cái m¥t,
Vô trong nhà, xách cây r¿a quéo.
Lên hòn núi QuËo ÇÓn m¶t cành trúc,
VŠ vÛng nÜ§c Çøc, câu Ç¥ng chøc con cá mè trê.
Em Çi ch® Mè em bán,
Anh s© (1) quan mÓt, em thŠ em thÓt, anh trä quan hai.
Khen cho anh vai r¶ng lÜng dài,
VØa duyên em th¡m, vØa tài anh khôn.

(1) anh s© : anh trä giá.
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quàng : vÜ§ng phäi m¶t vÆt gì khi Çang Çi.

1/   ñi Çâu mà v¶i mà vàng,
Mà vÃp phäi Çá, mà quàng phäi dây ?

2/  ñò TÜ HiŠn bæng qua sông ñåi Häi,
ñÜ©ng có gÆp ghŠnh thì xin chÎu khó Çi bæng.
Kh° chÖ (1) chàng Öi !
Chàng Çi mô (2) mà tr©i tÓi không træng.
Em s® quàng cây vÃp Çá, rÒi trách em ræng (3)
                                                   không d¥n dò.

(1) kh° chÖ : kh° chÜa.      
(2) Çi mô : Çi Çâu.
(3) ræng : sao.

quào : vÖ vét.

ñÜ®c b»a nào quào b»a nÃy,
B»a nào không thÃy thì thôi.

quay qu¡t : bÒn chÒn, thÃp thÕm, ÇÙng ngÒi không yên.

ñÃt khách quê ngÜ©i mÜ©i næm nh§ må,
Quay qu¡t hoài vì ti‰ng hát à Ö.

qu¢n hai vai : o¢n hai vai, quËo hai vai.

Bi‰t lÃy chi mà trä nghïa sinh thành,
ñŠn Ön cha mË n¥ng qu¢n hai vai.

quÀn không Çáy : váy.

Tháng tám có chi‰u vua ra,
CÃm quÀn không Çáy, ngÜ©i ta hãi hùng.
Không Çi thì ch® không Çông,
ñi thì phäi l¶t quÀn (1) chÒng sao Çang.
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Có quÀn Çi ch® bán hàng,
Không quÀn ra ÇÙng ÇÀu làng trông quan.

(1) l¶t quÀn : cªi quÀn; c°i quÀn.

Ngày xÜa, miŠn b¡c ViŒt Nam, Çàn bà m¥c váy. Theo giáo sï
Koffler, vào khoäng næm 1744, chúa Võ VÜÖng (ñàng Trong) b¡t
Çàn bà m¥c quÀn dài, m¥c áo dài. ñ‰n Ç©i vua Minh Mång có
lŒnh cho Çàn bà miŠn B¡c m¥c áo quÀn nhÜ Çàn bà miŠn Nam.
NhÜng chÌ có Çàn bà ª thành thÎ tuân theo luÆt lŒ Çó. Ÿ vùng quê
vÅn mang váy, mang y‰m, m¥c áo có hai våt trÜ§c th¡t låi. 

TØ næm 1945 trª vŠ sau, cách m¥c váy giám dÀn. Ngày nay,
hÀu nhÜ ª miŠn B¡c không còn ai m¥c váy n»a.
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R

ra ræng : ra sao, nhÜ th‰ nào.

1/Chàng :
HÕi cua, cua nói có,
HÕi vò v†, vò v† (1) nói không,
CÖ chi (2) có mi‰u gi»a ÇÒng,
ñ‹ anh vô thŠ th£ng då (3), kÈo lòng em nghi.

Nàng :
Em còn nghi ngåi ra ræng,
M¿c tàu không th£ng cho b¢ng då anh.

(1) vò v† : m¶t loåi cua ª vùng nÜ§c l§ (nÜ§c hÖi m¥n).
(2) cÖ chi : giá mà. 
(3) th£ng då : th£ng th¡ng tÕ rõ lòng mình.

2/Nàng :
Tay cÀm quåt giÃy che træng,
Thi‰p thÜÖng chàng vô tÆn, chàng thÜÖng thi‰p 
                                            ra ræng h«i chàng ?

Chàng :
Anh thÜÖng em vô lÜ®ng, vô cân,
CÀu không tay vÎn, cÛng lÀn mà qua.

3/Chàng :
Ti‰ng tæm em lÃy chÒng già,
ñêm n¢m em thÃy §t cà ra ræng ?

   Nàng :

320



Tre già dÈo ng†t hÖn mæng,
t cà tra có h¶t, hÖn th¢ng §t tÖ (1).

(1) th¢ng §t tÖ : con trai còn tre tu°i.

ra ri : nhÜ th‰ này.

1/ Nàng :
Vì anh m¶t tí (1), vì em m¶t tí,
Cho nên chi l« dï ra ri.
ThÀy mË em Çánh m¡ng,
Chú bác Çòi læn sáo thä trôi.
Anh có mÜu chi  cÙu tr®,
KÈo kh° em rÒi, anh Öi. 

  Chàng :
Vì anh m¶t tí, vì em m¶t tí,
Cho nên chi l« dï ra ri,
Thôi thôi Ç‹ anh vô låy cùng thân phø,
Xin thân phø nh§m tay (2) cho cháu nh©.

(1) m¶t tí : m¶t chút; m¶t phÀn nhÕ.
(2) nh§m tay : nhË tay, nÜÖng tay.

2/  Núi Ng¿ không cây chim ngû ÇÃt,
Sông HÜÖng v¡ng khách Çï kêu tr©i.
Ai Öi, cho hÕi m¶t l©i,
Vì sao non nÜ§c Ç°i d©i ra ri ?

                   ( Thäo Am NguyÍn Khoa Vy)

3/ Nàng :
Ti‰ng ÇÒn anh chæn vÎt, nuôi gà,
Em hÕi anh, con vÎt l¶i gi»a giang hà æn chi ?

Chàng : 
T¶i em phÆn gái nên m§i ra ri,
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ChÓn giang hà vÎt l¶i, thi‰u gì tép rong.

rá : ÇÒ dùng Çan b¢ng tre, hình tròn, thÜ©ng Ç¿ng gåo hay các
thÙ rau cäi.

Thi‰p nguyŒn v§i chàng m¶t sàng (1) rau má,
Chàng nguyŒn v§i thi‰p m¶t rá rau mÜng.
Chàng æn thi‰p nhÎn xin ÇØng bÕ nhau.

(1) sàng : ÇÒ dùng Çan b¢ng tre, hình tròn, lòng nông hÖn rá, nông hÖn
thúng.

rå : r¿a.

Em nói v§i anh nhÜ rìu chém Çá,
NhÜ rå chém ÇÃt, nhÜ mÆt rót vào tai.
D¥n lòng ÇØng có nghe ai,
Nghe ai thì ch§ vãng lai ngõ này.

råm ÇÒng : m¶t loåi cua nhÕ sÓng ª ru¶ng nÜ§c.

1/ Anh làm r‹ nhà em, æn cÖm v§i cá,
Em làm dâu nhà anh, æn rau má v§i råm ÇÒng.

2/ Råm ÇÒng nÃu v§i bË môn,
ñói no, mË cÛng nuôi con nên ngÜ©i.

rán : bÕ thÙc æn trong chäo, rÒi làm cho nóng.

Anh vŠ chÈ låt (1) bó tro,
Rán sành (2) ra m«, em cho làm chÒng !

(1) låt : s®i dây mÕng b¢ng tre dùng Ç‹ bu¶c. 
(2) sành : vÆt làm b¢ng ÇÃt nung có tráng men.

ràng : chuÒng trâu; chuÒng bò.

Chàng :
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ChÜa xuÃt gia hãy còn tòng phø,
XuÃt giá thì phäi tòng phu.
Chàng cho thi‰p trª lui vŠ nuôi thân phø Çôi thu
                                                      cho thÕa lòng.

Nàng :
Trâu chÜa mua thì ª trong ràng,
Trâu Çã mua rÒi thì d¡t ra ngoài Çàng.
Chàng cho thi‰p lui vŠ nuôi thân phø thì thân 
                                          phø chàng ai nuôi ?

räng rang : thÜ thái, nhàn nhã.

Chim khôn kêu ti‰ng räng rang,
NgÜ©i khôn nói ti‰ng dÎu dàng dÍ nghe.

rào : con sông nhÕ.

Em trông xuÓng dÜ§i sông thÃy gò ÇÃt tr¡ng,
Em trông ra ngoài bi‹n thÃy buÒm chåy lao xao,
Em trông vô trong rào thÃy kÈ chài ngÜ©i vó,
                                           kÈ Çó, ngÜ©i Çæng.
Con cá nó buÒn nó l¶i tung tæng,
Em buÒn vì m¶t n‡i bi‰t than thÀm v§i ai.

rày : nay.

1/ Anh xa em thiên hå ÇŠu hay,
BÙc thÜ ai h†a, oan rày h«i oan !

2/ Ân tình chi anh lao xao nhÜ b†t nÜ§c,
NhÖn nghïa chi anh mà t¿a nhÜ mây bay.
XÜa kia sao g¡n bó, ngày rày lºng lÖ ?

3/ M¥t nhìn m¥t là hai cái m¥t,
Tay b¡t tay lá bÓn cái tay.
Dùng d¢ng tay n¡m lÃy tay,
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Vå (1) heo xin chÎu, buông rày không buông.

(1) vå : hình phåt ngÜ©i phåm t¶i ª làng xã ngày xÜa.

4/ NÜ§c Hàm Long vØa trong vØa mát,
Em thÜÖng anh rày có BÒ Tát chÙng tri.

5/ Ti‰c công lao Çào ao thä cá,
Ba bÓn næm rày ngÜ©i lå t§i câu.

6/ ñi Çâu ba bÓn næm rày,
Khách (1) kêu trÜ§c ngõ, thÜ©ng ngày thÜ©ng kêu.

(1) khách : chim khách. M‡i khi nghe chim khách hót, ngÜ©i dân xÙ Hu
‰ nghï r¢ng së có khách Ç‰n nhà. Vì chi‰n tranh liên miên, nên ngày nay
ª Hu‰ không còn thÃy loåi chim khách này n»a.

ræng : sao, tåi sao. 
1/ Chó không rách, ræng kêu là chó vá,

Cá d†n (1) gi»a bàn chÎu ti‰ng cá thu.
Cho nên chi ngÜ©i trung m¡c nån lao tù,
ñ‹ cho ÇÙa nÎnh võng dù nghênh ngang.

(1) d†n : s¡p Ç¥t.

2/Nàng :
Cºa nhà gia th‰ th‰ nào,
Ræng t§i Çây anh ª lân la (1) không vŠ ?

  Chàng :
Anh t§i nÖi Çây nh¡m hÜ§ng Ç¡p nŠn,
LÆp vÜ©n trÒng ÇÆu, giä Çò (2) quên không vŠ.

                                                                  (Hò giã gåo) 

(1) lân la : tìm cách ti‰p xúc v§i m¶t ÇÓi tÜ®ng nào Çó.
(2) giä Çò : giä v©. 

3/Nàng :
Hi‰u phø mÅu bên em, ræng mà chàng nh§,

324



Hi‰u phø mÅu bên chàng, ræng chàng quên ?
N® không vay mà t§i trä, t§i ÇŠn nghï chi ?  

Chàng :
Hi‰u phø mÅu bên chàng thiên niên bÃt toåi,
Hi‰u phø mÅu bên thi‰p vån Çåi chi tòng (1).
Chàng qua Ç‰n công Ön bên thi‰p m¶t bu°i,
            thi‰p låi trä nghïa nghìn næm bên chàng.

(1) ViŒc hi‰u v§i cha me chàng ngàn næm không Çû, 
     ViŒc hi‰u v§i cha mË bên thi‰p vån Ç©i cÛng phäi theo.

4/ LÆp bÒn ræng không ki‰m tr¡c bá diŒp mà trÒng,
TrÒng chi lan v§i huŒ thà bÕ bÒn không cho rÒi.

5/ Ngày nay em tóc dài da tr¡ng,
Ræng không nh§ khi miŒng Ç¡ng, cÖm hôi.
Tay anh bÜng chén thuÓc, tay anh Ç« dÆy ngÒi,
Nay em nghe ai, em bÕ nghïa anh ræng Çành.

6/ Ngày xÜa em chÜa có chÒng ræng anh không 
                                               Çem lòng xo¡n vó,

Nay em có chÒng rÒi, anh Çón ngÕ trao thÜ.
Trao thÜ em nÕ dám (1)  cÀm,
ThÜ rÖi xuÓng ÇÃt, då tûi thÀm v§i thÜ.

(1) nÕ dám : ch£ng dám.

7/Chàng :
Ng¶ tình c© mà g¥p ÇÜ®c o,
Áo o (1) thì o m¥c, ræng rÆn bò sang áo tui ?

  Nàng :
Bªi anh non con m¡t (2), ngó qua chÜa rõ, ngó låi 
                                                       chÜa tÕ tÜ©ng,
Cä m¶t bÀy b† chét, låi nói rÆn nÜ©ng bò sang !

                                                      (Hò trêu ghËo)
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(1) o : em, cô.
(2) non con m¡t : nhìn không kÏ.

ræng b¢ng : làm sao b¢ng ÇÜ®c.

Thi‰p trông chàng nhÜ nhang (1) trông lºa,
Chàng mà trông thi‰p nhÜ Çåi hån trông mÜa.
Chán chi nÖi loan rÜ§c phÜ®ng ÇÜa,
Ræng b¢ng tình cÛ nghïa xÜa m¥n nÒng.

(1) nhang : hÜÖng.

ræng chØ : bao gi©, khi nào.

1/ Bi‰t ræng chØ cho bi‹n cån cát bÒi,
Cây bông sen nª tr¡ng thi‰p m§i thôi nghïa chàng.

2/ Ræng chØ nÜ§c ráo thành mây,
Cho sông HÜÖng h‰t chäy, då này m§i thôi thÜÖng.

3/Chàng :
Ræng chØ cån låch ñÒng Nai,
Nát chùa Thiên Mø, anh m§i sai l©i nguyŠn.

Nàng :
Ræng chØ rau câu có lá, hòn Çá h¡n b‹ tÜ,
Sông HÜÖng khô nÜ§c, thi‰p m§i tØ nghïa anh.

4/ T° cha con mŒ nh†n mÒm,
Tau æn bánh ít nhøy tôm ræng chØ ?
Tau æn m¶t cû khoai tØ,
Có con mŒ KÈ LØ làm chÙng cho tau.

(Vè ChÜªi. "TØ ñi‹n Ti‰ng ViŒt " cûa Bùi Minh ñÙc; trang 987, 2004)

ræng Çành : sao Çành, n« nào.

1/ Chàng :
M¶t, em cÛng chÓi không,
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Hai, em cÛng chÓi không.
Hôm qua anh Çi ngang cºa ngõ, thÃy em bÒng con thÖ ?

    Nàng :
Con ông anh, con bà chÎ, g†i em låi b¢ng dì,
H¡n n¢m h¡n khóc, em bÕ Çi ræng Çành.

                                           (Hò giã gåo)
2/ Nàng :

Tay bÜng dïa muÓi, chén gØng,
GØng cay, muÓi m¥n, xin ÇØng bÕ nhau.

Chàng :
Tay bÜng dïa muÓi, sàng rau,
Phu thê ông Tr©i ÇÎnh, bÕ nhau ræng Çành.

ræng Ç¥ng : sao ÇÜ®c.

Chú chít khæn (1) ÇÕ,
Chú ngÒi trên voi.
Em thÜÖng ræng Ç¥ng,
Mà Çòi em thÜÖng.

(1) chít khæn : vÃn khæn trên ÇÀu.

ræng ÇÜ®c : sao ÇÜ®c.

 1/ ñ‰n Çây thì ª låi Çây,
Bao gi© bén rÍ (1) xanh cây m§i vŠ.

Ra vŠ ræng ÇÜ®c mà vŠ ,
Non nÜ§c l©i thŠ anh Ç‹ låi cho ai ?

Træm næm ai ch§ (2) bÕ ai,
ChÌ thêu thành gÃm, s¡t mài thành kim.

                                     (Lš Ta lš)

(1) bén rÍ : rÍ bám dính vào ÇÃt.
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(2) ch§ : không nên.

2/Chàng :
Giä Çò xin m¶t mi‰ng trÀu,
ñ‹ sau xÈ ván b¡c cÀu mà sang.

  Nàng :
Sông sâu, ván mÕng cong vòng,
B¡c cÀu ræng ÇÜ®c mà hòng qua sông !

3/Chàng :
ThÜÖng em Çáo Ç‹ lòng vàng, 
Ð§c chi gÀn xã, gÀn làng em Öi.

Nàng :
ThÜÖng anh r¢ng ÇÜ®c anh nà,
Xung quanh cºa ngõ ngÜ©i rào anh Öi !

Chàng :
Em thÜÖng anh cÙ viŒc mà thÜÖng,
Dù ai ngæn ngõ, Çón Çàng có anh.

                                  (Hò giã gåo)

ræng non : còn non, chÜa chín.

M¶t, anh dang ra khÕi tr†t (1),
Hai, anh v†t (2) ra khÕi hàng rào.
KÈo vÜ©n ba em m§i tåo, quä hÒng Çào ræng non.

(1) tr†t : ch‡ gi†t nÜ§c tØ hiên rÖi xuÓng.
(2) v†t : nhäy qua m¶t chÜ§ng ngåi vÆt.

ræng rÙa : tåi sao.

1/Nàng :
Em thÜÖng anh không dám thÎ (1) thiŠn (2),
CÙ nép cây Än bóng, Ç®i quyŠn mË cha.
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Chàng :
MË cha ræng rÙa mà mË cha,
NÖi gÀn không gä, nÖi xa ÇÜa Çày ?

                                        (Hò giã gåo)

(1) thÎ : nhìn.
(2) thiŠn : yên l¥ng.

2/  HÕi anh ræng rÙa mà sÀu,
Hay là thŠ thÓt nÖi mô sai l©i.

3/  Ra Çi ræng rÙa cho Çành,
Ngày xÜa vít ng†n, giao ngành vì ai ?

ræng thÃy : tåi sao cäm thÃy.
G¥p nhau ræng thÃy vui vui,
VŠ nhà m§i thÃy bùi ngùi nh§ anh.

râm cÖn : bóng cây. (CÖn là cây; râm là không có ánh n¡ng).
Nàng :

Nh†c lòng Çó liŒu Çâu hÖn,
NÖi mô bóng mát râm cÖn thì ngÒi.

Chàng :
Bóng râm sao em không ngÒi,
Em ra ngÒi gi»a n¡ng, trách ông tr©i không dim (1).

(1) dim : râm và mát.

rÆm : cây m†c dày d¥c xen lÅn nhau.
Ai vŠ cho thi‰p vŠ theo, 
Qua truông truông rÆm, qua Çèo Çèo cao.

rÀu rï rÀu ri : buÒn rÀu.
RÀu rï rÀu ri, râu ria ra rÆm råp (1), 
Rao r¢ng: r© (2) râu râu røng, ræng rÙa rõ ra ri (3)!

(1) râu ria ra rÆm råp : râu m†c dày d¥c.
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(2) r© : s© mó.
(3) ræng rÙa rõ ra ri : tåi sao mà ra nhÜ th‰ này.

rè : ti‰ng rung, pha tåp nhiŠu âm khác nhau.
Nàng :

ThiŒt vàng ch£ng phäi thau Çâu,
Xin ÇØng thº lºa mà Çau lòng vàng.

Chàng :
ThiŒt vàng sao ti‰ng nghe rè,
Hay là th® båc Ç° hàn the vô rÒi ?

rŒn ràn : r¶n ràng.

Câu ÇÓ :
Hai nàng son phÃn rŒn ràn,
M‡i nàng cõng t§i næm th¢ng Çàn ông.
Ra ÇÜ©ng trò chuyŒn lông bông (1),
VŠ nhà bÎ bÕ n¢m không m¶t mình.

                                         (Giäi Çáp : ñôi guÓc) 

(1) lông bông : lung tung.

ri : rØng.

Voi æn trong rú trong ri,
Voi ra uÓng nác (1) voi Çi gi»a Çàng (2).

                                    (Ca dao)

(1) nác : nÜ§c.
(2) Çàng : ÇÜ©ng.

ri : th‰ này. 

Chàng :
Em thÜÖng m¶t ngä, thÀy mË bán gä m¶t nÖi,
Thôi rÒi, em bÆu có Çôi,
NhÜ con chim nhån m¡c nh¿a, bi‰t g« ræng rÒi (1)
                                                                   mà bay?
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Nàng :
ThÜÖng tình lang thì bÕ Çàng cha mË,
Nghe cha mË thì bÕ då tình lang.
Kh° chi kh° l¡m ri chàng ?
Hi‰u v§i tình hai ch», khó vËn toàn cä hai !

(1) ræng rÒi : làm sao cho xong.

rình : kín Çáo theo dõi Ç‹ bi‰t.

MuÓn æn cÖm dïa tr» tình,
Có quán Âm Phû (*) ma rình phía trong.

(*) Quán Âm Phû ª gÀn sân Vân ñ¶ng Hu‰; thÜ©ng bán cÖm cho khách
Çi chÖi Çêm.

r† : lÒng Çan b¢ng tre, hình trø, dùng Ç‹ nhÓt gia súc khi vÆn
chuy‹n.

Hai ÇÙa mình m¶t lòng m¶t bøng,
Giä nhÜ con gà Çem trøng nÜ§c sôi,
Ví dù thÀy må có Çan r† thä trôi sông,
Thä trôi thì thä, thi‰p không thôi nghïa chàng.

róc : tách bÕ phÀn m¥t bên ngoài.

Tay cÀm trái cau vØa róc, vØa tiŒn,
Tay cÀm ng†n trÀu vØa r†c, vØa têm.
TÜªng Çåo v® chÒng trong Ãm, ngoài êm,
Không hay xa nhau Çôi ngä, n¢m Çêm tûi thÀm.

ròng : chäy thành dòng.

M¶t Çoån anh Çi, hai Çoån anh ÇÙng, ba Çoån anh ngÒi,
Cá tróc vi cÛng vì nÜ§c chäy, Çòn gánh gãy 
                                               bªi bøi tre cong.
Thi‰p xa chàng bªi mø mÓi dong,
ñêm næm canh hoài v†ng, nÜ§c m¡t ròng nhÜ mÜa.
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r†t rËt : ti‰ng Ç¶ng nhÕ.

Con chi r†t rËt sau hè,
Hay là con r¡n mÓi t§i ve (1) chu¶t chù.

(1) ve : tán gái, cua gái.

r¶n : quÃy rÀy, làm phiŠn nhiÍu.

NgÜ«ng mong Ön PhÆt v§i Ön Tr©i,
Tu°i th† nay Çà Ç‰n bäy mÜÖi.
RÜ®u có mùi hÜÖng nên, uÓng mãi,
Thi là thuÓc b° cÙ ngâm chÖi.
Thuª ra sân khÃu không làm r¶n,
Khi hå vai tuÒng ít h° ngÜÖi (1).
Giª tÃm gÜÖng vàng soi tóc båc,
SÜÖng pha tuy‰t Çi‹m låi càng tÜÖi.

                                   (Ðng Bình Thúc Giå)

(1) h° ngÜÖi : m¡c c«, xÃu h°, h° thËn.

r¶ng miŒng : æn nói hoåt bát, hùng hÒn, không Ç‹ ai lÃn áp
ÇÜ®c.

ñàn ông r¶ng miŒng thì sang,
ñàn bà r¶ng miŒng tan hoang cºa nhà.

r© : s© mó.

Thôi thôi, tôi van cÆu ÇØng r©,
Tôi låy cÆu ÇØng mó,
Tu°i tôi còn bé chÜa tØng nguyŒt hoa.
Tôi vŠ, tôi g†i chÎ tôi ra,
ChÎ tôi Çã l§n, nguyŒt hoa Çã tÜng.

r§t : rÖi.

1/ DÀu h‰t tim (1) rÒi, bi‰t lÃy gì khêu tÕ,
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HÛ rÜ®u hª nùi (2) nên Çã låt hÖi.
÷i h«i chàng Öi, nghe ai mà duyên r§t, n® rÖi,
Kêu ÇÃt không thÃu, kêu tr©i tr©i cao. 

(1) tim : tim Çèn.
(2) nùi : nút.

2/ PhÜ®ng xa loan, phÜ®ng thÜÖng loan nh§,
Én xa nhån, én tÜªng nhån trông.
K‹ tØ ngày thi‰p B¡c, chàng ñông,
BÜng chén cÖm æn, Çôi ÇÛa r§t, không vào lòng h¶t mô. 

3/ Sen xa hÒ, sen khô, hÒ cån;
L¿u xa Çào, l¿u ngä Çào nghiêng.
Vàng trên tay r§t xuÓng không phiŠn,
PhiŠn ngÜ©i b¶i nghïa bi‰t mÃy niên cho h‰t sÀu.

r§t ræng chØ : rÖi lúc nào.

Anh xa em, em cäm thÃy u sÀu,
BÜng bát cÖm æn, Çôi ÇÛa r§t ræng chØ  không hay.

rú : núi có nhiŠu cây; rØng già.

1/Nàng :
SÓng th©i làm bån v§i anh,
Em thác vŠ rú rÆm, chÎu cänh rØng xanh m¶t mình.

Chàng :
Không Çáo (1)  t§i m¶ nàng, ch§ Çáo t§i m¶ nàng 
                                             thì hai hàng løy nhÕ.
Tay anh ng¡t (2) cÕ, miŒng th°i lºa th¡p hÜÖng (3).
Th‰ mô anh cÛng lo cho tròn nhiŒm vø, không 
                      Ç‰n n‡i bÕ nÜ©ng (4) mà thª than.

(1) Çáo : Ç‰n.
(2) ng¡t : ngÙt.
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(3) hÜÖng : nhang.
(4) nÜ©ng : nàng.

2/ Phá Tam Giang m¶t däi,
Rú Båch Sa m¶t dãy cát vàng.
Ngàn Ç©i rú cát chÜa tan,
Quäng ñiŠn xÙ Ãy còn sang, còn giàu.

3/Nàng :
NÜ§c không chân ræng g†i là nÜ§c ÇÙng ?
Lºa không miŒng ræng nói lºa cÜ©i ?
Trai nam nhi ÇÓi Ç¥ng, thi‰p chÎu làm ngÜ©i 
                                                         hÀu non.

Chàng :
R¡n không chân ræng r¡n bò kh¡p rú ?
Gà không vú ræng nuôi Ç¥ng chín mÜ©i con ?
Trai nam nhi anh Çà ÇÓi Ç¥ng, nàng phäi chÎu 
                                    làm hÀu non cho chàng.

rui  : thanh tre (hay g‡) Çóng trên Çòn tay theo chiŠu d†c Ç‹
l®p mái nhà.

Trông ai mà nÕ (1) thÃy ai,
Tranh mòn, rui m†t, mèn (2) Öi h«i mèn.

(1) nÕ : ch£ng; không. 
(2) mèn : tr©i. 

rûi rûi may may : may rûi.

MuÓi m¥n ba næm còn m¥n,
GØng cay chín tháng còn cay.
ñåo v® chÒng rûi rûi may may,
DÅu có làm nên quÓc trång hay có æn mày cÛng 
                                                       cÙ theo nhau.

334



ru°i : di chuy‹n nhanh trên m¶t quãng ÇÜ©ng dài.

Xa xa bóng nhån gi»a tr©i thu,
NÜ§c bi‰c mây xanh lÅn m¶t màu.
ChuÓc chuÓc tìm sâu trên våt cÕ,
Le le nhªn sóng cånh b© lau.
LË làng nÓt (1) ru°i bÖi qua Çó,
Êm th¡m thuyŠn tình ÇÆu ª Çâu ?
LÜu thûy, hành vân thanh ÇiŒu c°,
Trên sông nghe v¡ng Çã tØ lâu !

                                     (Ðng Bình Thúc Giå)

(1) nÓt : thuyŠn l§n.

ru¶ng mÅu trâu Çôi : giàu có.
Ru¶ng mÅu trâu Çôi, ch‰t rÒi cÛng bÕ,
Nhà cao cºa l§n, cÛng nÕ Çem theo.
ñÒng tiŠn gi» ch¥t nhÜ keo,
Cûa Ç©i ngÜ©i tåm mÓc meo còn gì ?
               (Thäo Am NguyÍn Khoa Vy)

ru¶t rà : có quan hŒ huy‰t thÓng.
ñ¡ng cay cÛng th‹ ru¶t rà,
Ng†t ngào cho l¡m cÛng là ngÜ©i dÜng.

ru¶t t¢m : rÓi ren nhÜ tÖ t¢m.
NÜ§c trong xanh bên thành con y‰n tr¡ng,
Th£ng cánh cò bay t§i cõi xa xæm.
Anh Çi mô không bóng không tæm,
Næm canh em Ç®i ru¶t t¢m héo hon.

rÙa : cû nÜa, æn  ngÙa c°; m¶t loåi cây m†c trong rØng sâu,
Äm thÃp; có nÖi ngÜ©i ta cÛng trÒng nÜa cho heo æn.

Tr©i Öi, Çi lính làm chi,
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Nay trÄy (1) kinh kÿ, mai trÄy kinh Çô.
MuÓi rang khô bÕ vô Óng nÙa (2),
Gåo mÃt mùa, khoai rÙa cÛng không ?

(1) trÄy : Çi Ç‰n nÖi xa.
(2) Óng nÙa : Óng tre lÒ ô.

rÙa : th‰, nhÜ th‰.
1/Chàng :

Buôn bán làm chi cho nh†c công nÜ©ng,
Quæng triêng vô bøi th£ng ÇÜ©ng theo anh.

   Nàng :
Nói chi mà ÇÍ rÙa anh,
Ai nuôi em l§n, ai sinh thành ra em ?

2/ Chàng thÓt (1) ra, thi‰p Çây løy sa không ráo,
ThÓt ra chi mà thäm não rÙa chàng.

(1) thÓt : nói.

3/ Có chÒng rÒi cÛng cho anh bi‰t,
ChÜa có chÒng cÛng nói thiŒt cho anh hay.
C§ chi sÃp m¥t (1) xoay mày rÙa em.

(1) sÃp m¥t : úp m¥t, cúi m¥t.

4/ Có nên rÙa, không nên cÛng rÙa,
Lòng låi d¥n lòng ÇØng ÇÙa mô quên.
Hãy còn ÇÜ©ng xuÓng, ngõ lên,
Công anh b¢ng bi‹n, då em ÇŠn b¢ng non.

5/ Em thÜÖng anh thÀy la, mË m¡ng,
Trong lòng em Ç¡ng nhÜ th‹ m¶c hÜÖng.
RÙa em cÛng liŠu hai ch» v§i gia nÜÖng,
Em theo anh cho tr†n Çåo cang thÜ©ng thì thôi.

6/ MË thÜÖng con mÕi mòn Çôi m¡t,
Thi‰p nh§ chàng ru¶t th¡t héo hon.
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÷i chàng Öi !
Chi mà tŒ tŒ rÙa chàng,
Chi mà båc båc l¡m chàng.
Phø tình phàng duyên chi mÃy,
Thi‰p trông chàng mà ch£ng thÃy chàng Çâu !
÷i ngÜ©i tình nhÖn Öi !

                                            (Lš V†ng Phu)

7/ M¶t em cÛng nói không, hai em cÛng nói không,
RÙa l¿u Çào ai bÈ mà cuÓng dong ra ngoài.

8/Chàng:
Nàng Öi mau k‰t nghïa phu thê,
Anh Çây em Çó, c¥p nhau vŠ có Çôi.

 
  Nàng :

Có Çôi chi dÍ rÙa anh,
Ai nuôi em l§n, ai sinh thành em ra ?

9/ O tê  o t‹  o tŠ,
Cái m¥t thì rÙa cái tŠ thì ræng ? 

rÙa chÖ : th‰ thì.

Chàng :
RÙa chÖ em vŠ LÜu Bäo æn chi ?
Ru¶ng trÜa (1) thì ít mà rú ri thì nhiŠu.

Nàng :
Có chi mà em s®, có chi mà em lo,
Lºa ÇÕ trong lò là có gåo cho em æn.

(1) ru¶ng trÜa : ru¶ng nÜÖng.

rÙa chØ : th‰ thì bây gi©.
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1/Chàng :
Anh phân v§i em ÇÀu hôm cho chí sáng, 
                   täng rång cho Ç‰n sang canh.
RÙa em ti‰c chi m¶t chút duyên lành mà không trao.

 Nàng :
ThÀy mË sinh em ra m¶t chút má phÃn hÒng Çào,
RÙa chØ n‡i niŠm riêng ai chÎu mà khi‰n em trao
                                                              duyên lành.

2/ ñò tØ ñông Ba, Çò qua ñÆp ñá,
ñò vŠ Vï Då th£ng ngã Ba Sình.  
ñoái nhìn Sông HÜÖng nÜ§c chäy xinh xinh,
RÙa chØ sông bao nhiêu nÜ§c då em si tình bÃy nhiêu.

rÙa hoài : nhÜ th‰ mãi.
1/Nàng :

Nhàn cÜ vi bÃt thiŒn là anh,
Có không, không có, thiên hå cÙ ÇÒn quanh rÙa hoài !

Chàng :
Th‰ gian khÄu thuy‰t vô b¢ng,
Không mà nói có, bi‰t mÀn ræng Ç¥ng chØ (1)!

(1) bi‰t mÀn ræng Ç¥ng chØ : bi‰t làm sao bây gi©.

2/   MË già Óm y‰u, anh Öi,
Anh không lo thang thuÓc ræng cÙ ham chÖi rÙa hoài ?

3/   BÜ§m vàng ÇÆu Ç†t cau tÖ (1),
Cæn duyên chi chàng v§i thi‰p mà lºng lÖ rÙa hoài ? 

(1) Ç†t cau tÖ : ng†n cau non.

rÙa mà : th‰ mà.
H† hàng hai dãy, phø r‹ phø dâu,
Châu án long Çình, khay trà quä h¶p,
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Cau lÒng rÜ®u ché, Çôi heo m¥c áo,
Trân châu mã não, sÖn hô (1) h° phách,
C¶ (2) Ü§t c¶ khô, c¶ chìm c¶ n°i,
Bánh cây bánh cÓi, bánh hÕi bánh han,
ChÌ tr¡ng næm ngang, chÌ vàng næm d†c,
Khay trà chén ng†c, Çøa (3) tr¡c mâm son.
RÙa mà còn chê dª chê ngon, chê tròn chê méo,
Nói khôn nói khéo, nói léo xa gÀn.
TÓt áo tÓt quÀn, æn trên ngÒi trÜ§c,
TrÀu ÇÜa rÜ®u rÜ§c, xÜ§ng hát Ç©n (4) ca.
                                            (ñám cÜ§i. Khuy‰t danh)

(1) sÖn hô : san hô.             
(2) c¶ : cûa cäi.
(3) Çøa : ÇÛa.                      
(4) Ç©n : Çàn.

rÙa mÀn ræng : th‰ thì tåi làm sao.

Ti‰ng ÇÒn anh thØa võ qua væn,
RÙa mÀn ræng Ç‰n mùa lúa chín xóc (1) v¢ng (2)  ra Çi.

(1) xóc : Çòn gánh hai ÇÀu nh†n, Çòn xóc.
(2) v¢ng : liŠm; nông cø dùng Ç‹ c¡t lúa.

rÜng rÜng : nÜ§c m¡t Ùa Ç†ng tØ tØ nhÕ gi†t.

Em thÜÖng anh thÀy må khi‰n ÇØng,
Hai hàng nÜ§c m¡t cÙ rÜng rÜng nhÕ hoài.

rÜ«i : m¶t nºa ÇÖn vÎ.

NgÜ©i ta ba thÙ ngÜ©i ta,
NgÜ©i thì tiŠn rÜ«i, kÈ ba mÜÖi ÇÒng.

rÜ®ng : trång thái ham muÓn tình døc.

T¶i nghiŒp ông mô Çó cÛng Çen,
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ñã già còn rÜ®ng, Ç‹ bà ghen !
Phäi chæng nói ÇÜ®c, làm không ÇÜ®c !!!
Hay bªi æn quen, nhÎn ch£ng quen.
Cä vú lÃp mÒng, Çành lúng túng,
Già Çòn non lë, dám ho hen.
Dåi rÒi còn nói khôn sao ÇÜ®c,
Trót l«, xin bà thÙ m¶t phen.

                        (Trót l«. An ñình Trân Kinh)

S

sa vô : l†t vào, rÖi vào.

Sa vô nhà n§, ngÄng ÇÀu không lên.

sang sông : Çi theo chÒng.

Vai mang khæn gói sang sông,
MË kêu låy mË, thÜÖng chÒng con phäi theo.

sáng ng©i : sáng loáng.

Mâm ÇÒng chùi láng Ç¥t trên b¶ ván sáng ng©i,
Cháo ÇÆu xanh kia v§i ÇÜ©ng cát n†, xin m©i vào xÖi.

sàng : ÇÒ dùng b¢ng tre, hình tròn, lòng nông.

ñi m¶t ngày Çàng (1), h†c m¶t sàng khôn.

340



(1) Çàng : ÇÜ©ng.

sanh : sinh.

1/ ThÃy anh hay ch», em hÕi thº m¶t l©i,
Thuª tåo thiên lÆp ÇÎa, ông Tr©i ai sanh ?

2/Nàng :
Træm næm ngàn ki‰p thi‰p cÛng không bÕ nghïa chàng,
Nh§ khi hoån nån gi»a Çàng nh© ai ?

  Chàng :
Tº sanh, sanh tº tÆn tình,
DÅu ai ngæn Çón, em cÙ m¶t mình em thÜÖng.

sáo : tÃm mành mành b¢ng tre dùng Ç‹ chÆn b¡t cá.

NÜ§c lên cuÓn sáo nh° Çæng,
Trong tay anh có ng†c, nÕ b¢ng có em.

sào : m¶t thanh tre th£ng, dài, thÜ©ng dùng Ç‹ chÓng thuyŠn.
Chàng :

Sông sâu sào v¡n (1) khÓn (2) dò,
Anh næng (3) Çi låi, s® Çò không ÇÜa.

Nàng :
ñò sao Çò dám không ÇÜa,
Bªi anh Çi s§m vŠ trÜa không chØng.

(1) v¡n : ng¡n.
(2) khÓn : khó khæn.
(3) næng : hay, thÜ©ng.

say : cây sào dùng Ç‹ chÓng cho sáo ÇÙng v»ng. 
1/ Vì say sÜa (1) cho nên sáo (2) b° (3),

CÖ chi (4) say dày (5) dông tÓ quän chi.
(1) sÜa : thÜa.    
(2) sáo : tÃm mành mành b¢ng tre dùng Ç‹ chÆn b¡t cá.
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(3) b° : ngä.       
(4) cÖ chi : giá mà.     
(5) dày : gÀn sát nhau; trái nghïa v§i thÜa (sÜa).

2/ Con sáo sáo ÇÆu nhành que sáo,
Mãn mùa rÒi sáo ÇÆu que say.
M¡c n® nhà giàu, càng trä càng vay,
Duyên chàng n® thi‰p Ç°i thay có Tr©i.

sæn : xo¡n ch¥t vào nhau.
ñôi ta nhÜ chÌ xe Çôi,
Khi sæn, sæn rÙa (1), khi lÖi (2), lÖi cùng.

(1) rÙa : nhÜ th‰.
(2) lÖi : buông lÕng.

sæn mèo : tìm ki‰m tình nhân.
ChÒng ngÜ©i vác giáo sæn beo,
ChÒng em vác ÇÛa sæn mèo kh¡p nÖi.

sæng : g‡.

Nàng :
LÈ cûi sæng chÈ ra væng vÕ,
BÕ vô lºa ÇÕ than låi thành than.
Trai nam nhÖn chàng mà ÇÓi Ç¥ng,
Thi‰p xin k‰t nghïa tào khang tr†n Ç©i.

Chàng :
Trâu æn gi»a våt ló (1) l°, Çã ngøy chÜa tŠ.
Trai nam nhÖn Çà ÇÓi Ç¥ng, thi‰p Çã chÎu 
                                          theo vŠ hay chÜa.

                                  (Hò thº tài ÇÓi Çáp)

Væn, Võ, Thành Thang : Væn vÜÖng, Võ vÜÖng là hai vÎ
vua Ç©i nhà Chu (Nhà Châu); Thành Thang là vÎ vua sáng lÆp ra
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nhà ThÜÖng. Trâu, L°, Ngøy, TŠ : bÓn nÜ§c th©i Xuân Thu Chi
‰n QuÓc. 

(1) ló : lúa.

sæng giÓng : g‡ tÓt.

Thân anh nhÜ sæng giÓng Çón (1) tran (2),
Thân em nhÜ ngói l®p mái nhà quá xinh.

(1) Çón (Çóng) : làm thành m¶t vÆt nào Çó.
(2) tran : cái bŒ, cái giá Ç¥t trên cao. 

sÀu Çoanh : buÒn rÀu vÃn vít.

GÓi loan tr¢n tr†c næm canh,
MÓi sÀu Çoanh, 
Løy hÒng lai láng.
Vì n® ba sanh (1) !
Ai xui mình gánh m¶t khÓi tình !
G§m ghê cho bÃy nhiêu s®i tÖ mành.
ThÜÖng càng thêm rÓi,
RÓi træm vòng, khÓn (2) lÀn ra mÓi,
ThiŒt lå cho Ç©i !
MuÓn thôi thÜÖng, 
Song mà ch£ng Ç¥ng v§i tr©i.
Ôi, cÖ chi (3) gÀn gÛi tÃc gang,
NiŠm ân ái thª than Çôi l©i !
N¿c buÒn cÜ©i, ông xanh,
ñem bu¶c mình vô cu¶c,
N® én oanh,
Dày d¥t xuân xanh,
Cho thÕa lòng anh,
E tan khÓi tình.

     (GÓi loan tr¢n tr†c. Khuy‰t danh. ñiŒu Nam Bình.)
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(1) ba sanh : ba sinh; ba ki‰p: ki‰p trÜ§c, ki‰p hiŒn tåi, ki‰p sau.
(2) khÓn : khó giäi quy‰t.
(3) cÖ chi : giá mà.  

sây : nhiŠu trái.

Trai thanh cänh g¥p gái thanh cänh,
Giä nhÜ mâm trÀu g¥p nhánh cau sây.
Ng¶ tình c© m§i g¥p nhau Çây,
H»u duyên thiên lš ng¶, b¡t lÃy tay giao hòa.

sÄy l©i : nói l« l©i.

SÄy chÜn gÜ®ng ÇÜ®c,
SÄy l©i khó phân.

sÌa : trÜ®t.

 Câu ÇÓ :
B¢ng cái dïa sÌa xuÓng ao,
Ba quân thiên hå mà Çào không lên.

                    (Giäi Çáp : Bóng træng dÜ§i ao)
soi : cÒn; däi phù sa n°i gi»a dòng sông.

Chèo thuyŠn bÈ b¡p bên soi,
B¡p chÜa có trái, mang oi (1) mà vŠ.

(1) oi : giÕ túm miŒng. (Oi nhÕ thÜ©ng Ç¿ng cua, cá).

sÓ ba Çào : sÓ phÆn gian truân, g¥p nhiŠu éo le, tr¡c trª, vÃt
vä.

ThÜÖng træng tròn, thÜÖng træng khuy‰t,
ThÜÖng tha thi‰t, træm mÓi bên lòng,
ThÜÖng Çóa hoa vØa nª, dÆp dìu ong bÜ§m.
ThÜÖng Çóa hoa tàn, låt phÃn phai hÜÖng,
Nào ai kÈ buÒn trông ?
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ThÜÖng mây båc, gió ÇÜa xiêu låc, không bi‰t vŠ Çâu !
ThÜÖng nÜ§c trôi bèo dåt, bèo dåt trôi nÖi nao !
ThÜÖng sÓ ba Çào, chìm n°i lao Çao;
ñ©i vÃt vä bi‰t  là bao !
ThÜÖng chim nhån Çêm Çông ki‰m bån,
Bao quän tuy‰t sÜÖng !
Tuy‰t sÜÖng dày dån, ti‰ng nhån kêu thäm thÜÖng!
ThÜÖng kÈ si tình, theo dõi ngÜ©i thÜÖng.
Trông mòn mÕi ngày xanh,
ñành thÜÖng trông ÇÌnh Ng¿ chiŠu Çông.
Thông reo não nùng, mÜa gió không ngØng.
Nào bån tác ngày xuân, ai chÎu lånh cùng không?
Ngùi ngùi (1) thÜÖng, ca nhi gi»a sông HÜÖng,
Véo von g†i tình, næm canh,
DÀu dãi sÜÖng gió.
Cái thÜÖng sao cÙ quanh bên mình,
ThÜÖng chi tr†n (2) træm nghìn mÓi thÜÖng,
ThÜÖng Çâu vËn træm nghìn mÓi tình thÜÖng.

(ThÜÖng træng tròn, thÜÖng træng khuy‰t. Khuy‰t danh. DiŒu TÙ ñåi
Cänh)
(1) ngùi ngùi : bùi ngùi.
(2) thÜÖng chi tr†n : thÜÖng sao cho tr†n vËn. 

sÓ chi mình : sÓ phÆn cûa mình sao mà.

Than thân trách phÆn (1), giÆn tình,
SÓ ngÜ©i ta ræng s§m thành Çôi bån,
SÓ chi mình long Çong.

(1) than thân trách phÆn : than thª sÓ phÆn cûa mình.

sông cøn : sông cån.

DÅu sông cøn Çá mòn Çi n»a,
DÅu linh xÜa còn ª lØng khÖi.
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Chúng dân kính m¶ bóng ngài,
Chúc dâng mÃy ch» h° l©i dåi thÜa.

(Væn chÀu MÅu ThÜ®ng Ngàn.  TØ câu 53 Ç‰n câu 56.  Khuy‰t danh.
ChÀu væn Hu‰)

s© : r© mó.

Mình vŠ mình nh§ ta không ?
Ta vŠ ta nh§ hàm ræng mình cÜ©i.
Næm quan mua lÃy miŒng cÜ©i,
MÜ©i quan không ti‰c, ti‰c ngÜ©i tình nhân.
NgÜ©i tình nhân ta Ç‹ trên cÖi (1),
N¡p vàng ÇÆy låi Ç‹ nÖi giÜ©ng th© (2).
ñêm qua ba bÓn lÀn mÖ,
Chiêm bao thì thÃy, dÆy s© thì không.

(1) cÖi : tr¡p Ç¿ng cau trÀu.
(2) giÜ©ng th© : bàn th©.

s§m mai : sáng s§m ngày hôm sau.

1/  Em ra Çi lÃy chÒng bÕ mË cho ai,
ñÀu hôm quånh v¡ng, s§m mai m¶t mình.

2/ Chàng :
Lá Ça røng xuÓng sân Çình,
Có nÖi mô thanh thanh nhÜ em bÆu, thì em ch†n 
                                                 cho mình m¶t nÖi.

Nàng :
Anh ra vŠ n¢m quán n¢m Çình,
S§m mai gi© dÀn, Çông ch®, t§i Çây mình chÌ cho.

3/  Túi (1) tr©i không bi‰t bån là ai,
Cho tui chào chung m¶t ti‰ng, s§m mai låi nhìn.

(1) túi : tÓi.
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sÖn cùng thûy tÆn : nÖi xa xôi hÈo lánh.

Anh nói v§i em sÖn cùng thûy tÆn,
Em nói v§i anh nguyŒt khuy‰t, sao bæng.
Anh vŠ, em vÅn trông chØng,
Trông mây, mây tän; trông rØng, rØng xanh.

su : sâu.

1/  Ru h©i, ru h«i là ru,
Bên cån thì chÓng, bên su thì chèo.
Hai ÇÙa mình k‰t nghïa gieo neo,
NhÜ gi†t nÜ§c v§i cành bèo nuôi nhau.

2/  Ra Çi må Çã d¥n dò,
Sông su ch§ l¶i, Çò ÇÀy ch§ qua.

sút : tu¶t ra, bung ra.

Em trách anh båc, mà anh Çây không båc,
Bªi giao (1) kia sút ngåc nên Çèn n† lu Çi.
Ba bÓn næm ni em còn ch© Ç¥ng, 
HuÓng chi m¶t ngày hôm ni.

(1) giao : ch‡ xâu tim Çèn.

sº sàm : xúi giøc.

ñình thÀn cÛng cÓ nhÎn Tây,
Mà Çánh gi‰t Çåo bªi Çåo hay sº sàm.
Tây phiên Çáo Ç‰n giao Nam,
CÛng vì bên Çåo sº sàm Tây qua.

          (Vè ThÃt Thû Kinh ñô. Câu 61 Ç‰n 64.) 

sÜa : thÜa.

Ti‰c công Çan giÕ bÕ cà,
GiÕ sÜa cà l†t (1), công Çà u°ng công.
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(1) l†t : qua ÇÜ®c ch‡ hª.

sÙt khu : bÎ mÃt m¶t mi‰ng ª phÀn cuÓi.

Kim sÙt khu, em Çòi luÒn chÌ th¡m,
Hoa tàn rÒi, em Çòi c¡m bình cao !

sÜÖng : gánh. 

LiŒu chiŠu thÜÖng ÇÜ®c thì thÜÖng,
Em sÜÖng triêng (1) n¥ng ÇÜ©ng trÜ©ng còn xa.

(1) triêng : m¶t gánh gÒm có Çòn gánh, hai chi‰c gióng và ÇÒ vÆt Ç‹
trong hai chi‰c gióng. SÜÖng triêng n¥ng là gánh m¶t gánh n¥ng.

T

tà tà : tØ tØ.

Có chi mô (1) mà chân luÓng cuÓng,
CÙ tà tà ta bÜ§c song Çôi.
ñi m¶t mình tim së mÒ côi,
Tóc së lŒch ÇÜ©ng ngôi không ÇËp.

      (Qua mÃy ngõ hoa. MÜ©ng Mán. Câu 9 Ç‰ 12)

(1) có chi mô : có gì Çâu.
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tài chi : làm sao mà.

Áo thÜÖng ai nºa chØng áo Ü§t,
CÛng bªi chàng chÆm bÜ§c cho nên thÀy v§i 
                                        mË bán gä trÜ§c em Çi.
Thi‰p có chÒng, chàng có v® tài chi không buÒn.

tàn canh : s¡p h‰t Çêm.

Gà gáy tàn canh gà gáy giøc,
Canh tàn gà gáy giøc tàn canh.
Træng soi soi ÇÌnh non Bình,
Gió ÇÜa ÇÜa chi‰c thuyŠn tình sông HÜÖng.

                                        (An Phû Bºu L¶c)

tao : có hai nghïa : 1) dây treo nôi; 2) tau, tôi.

1/ Hai tay cÀm bÓn tao nôi,
Tao th£ng, tao dùi, tao nh§, tao thÜÖng.

2/ ñêm næm canh không ngû,
Ngày sáu kh¡c nhÅn ngÒi.
CÙ cÀm bÓn tao nôi, ru h©i ru h«i,
Trong då låi bÒi hÒi nh§ thÜÖng.

tào lao : không Çâu vào Çâu, không có n¶i dung thi‰t th¿c.

Không dåi, không Çiên, cÛng ch£ng khùng,
ñêm n¢m không ngû lå hay không ?
Lo tuÒng °i l‡i (1) lo tÀm bÆy (2),
Nghï chuyŒn tào lao nghï tÙ tung. 

              (ñêm n¢m không ngÛ. Ðng Bình Thúc Giå)

(1) °i l‡i : ngÜ©i b¢ng g‡.
(2) tÀm bÆy : bÆy bå, v§ vÄn.
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tàu-bô  :  sª  løc  l¶,  sª  công  chánh.  ViŒt  hóa  ch»  Travaux
Publics, ti‰ng Pháp.

Thäm thÜÖng mÃy chú tàu-bô,
Nón th©i sÖn ÇÕ, ngày mô cÛng làm.

tàu ô : tàu cÜ§p bi‹n.

ñÓ em con rít mÃy chÜn,
Tàu ô mÃy chi‰c, ch® Dinh mÃy ngÜ©i ?

tay hoa miŒng hušt : tay khuÖ, miŒng th°i còi tù hušt.

Câu ÇÓ :
SØng s»ng mà ÇÙng gi»a tr©i,
Tay hoa miŒng hušt, gÆy trÒi bên hông.      
                          (Trä l©i : Ông cänh sát lÜu thông)

t¡c rì : t¡c là quay sang bên trái; rì là quay sang bên phäi ; ti
‰ng cûa ngÜ©i cày bØa ÇiŠu khi‹n trâu. (h†: ÇÙng låi).

1/ ñôi ta thÜÖng ch¡c (1), chú bác trøc tr¥c, cha mË 
                                                                  không Ø (2),

GiÓng nhÜ trâu không chåc mÛi (3), bi‰t t¡c rì 
                                                          ÇÜ©ng mô ?

(1) thÜÖng ch¡c : thÜÖng nhau.
(2) Ø : b¢ng lòng, ÇÒng š.
(3) chåc mÛi : dây bu¶c vào mÛi con trâu.

2/ Sóng xao b‹ døc quên buôn bán,
Gió th°i vÜ©n xuân lºng t¡c rì.
Cái tình là cái chì chi,
DÅu ai ai cÛng cÙ si theo tình.

          (Thäo Am NguyÍn Khoa Vy)

t¡t m¥t tr©i : m¥t tr©i l¥n.
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Cä ngày thì låi Çi chÖi,
TÓi t  ¡t m¥t tr©i, Ç° lúa vô xay.

tÀn mÀn : s© mó, mân me nh»ng thÙ thu¶c sª h»u cûa ngÜ©i
khác.

ñêm khuya m¶t chi‰c thuyŠn nan,
M¶t cô con gái, m¶t quan Çåi thÀn.
Ban ngày quan l§n nhÜ thÀn, 
Ban Çêm quan l§n tÀn mÀn nhÜ ma.
Ban ngày quan l§n nhÜ cha,
Ban Çêm quan l§n rÀy rà nhÜ con.

tÃu : tâu, thÜa.

Anh vŠ mÀn m¶t con heo quay, m¶t mâm xôi 
                                    nÃu, tÃu v§i chÒng xÜa.
ChÒng xÜa em vô duyên båc phÆn, Ç‹ låi duyên
                                                        thØa cho anh.

tÆu trâu : mua trâu.

TÆu trâu, cÜ§i v®, làm nhà,
Cä ba viŒc Ãy thÆt là khó khæn.

te rËt : b¶ tÎch làm oai, ra vÈ ta Çây.

ñôi cû khoai lang h¶t muÓi trÜ©ng,
NgÅm trong Çåm båc Çû mùi hÜÖng.
No nao bi‹n hoån hÖn mÜ©i b»a,
Lên xuÓng sông Gianh mÃy d¥m ÇÜ©ng,
Te rËt dám khoe cÀn võng ÇÕ,
Giãi dÀu nên chu¶ng bát cÖm lÜÖng.
HÕi ta, ta bi‰t nhÖn tình Çó,
Bi‰t låi càng thêm n‡i xót thÜÖng ! 
                                (Ðng BÌnh Thúc Giå)
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té : thì ra.

TÜªng næm Tân Mão có gì vui,
Té cÛng xuân kia t§i v§i lui.
C†p m§i hung hæng lìa khÕi ngõ,
Mèo Çà rón rén ch¿c trên rui.
Vô ra thôi cÛng loài nanh vút,
Khao khát lâu nay mi‰ng béo bùi.
T‰t nhÙt, chiên xào nhiŠu cá thÎt,
Ngao ! ngao ! chi khÕi m« nhoèm ui !

                        (Xuân Tân Mão, 1951. An ñình TrÀn Kính)

té mô hay : ng© Çâu.

Thi‰p v§i chàng vô can vô c§,
B¡t lÃy ch» tình mà thi‰p nh§ v§i chàng thÜÖng.
TÜªng là vån th† vô cÜÖng (1),
Té mô hay chàng Nam thi‰p B¡c træm ÇÜ©ng chàng Öi.

(1) Vån th† vô cÜÖng : sÓng lâu muôn tu°i.

té tiŠn : dÜ tiŠn.

Th¢ng Cu¶i ÇÙng gi»a m¥t træng,
CÀm rìu, cÀm r¿a ÇÓn sæng (1) kiŠn kiŠn.
ñem vŠ làm nÓt (2), làm thuyŠn,
ñi buôn Çi bán té tiŠn cho vay.

(1) sæng : g‡.
(2) nÓt : chi‰c thuyŠn nhÕ

tép  :  m¶t  loåi  sinh  vÆt  sÓng  ª  nÜ§c  ng†t,  giÓng  nhÜ  tôm
nhÜng không có càng, rÃt nhÕ so v§i tôm.

Tép ÇÒng æn v§i rau mÜng,
ChÒng æn v® nhÎn, xin ÇØng bÕ nhau.

tê : kia.
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1/ Cô tê c¡t cÕ m¶t mình, 
Cho tui c¡t v§i chung tình làm Çôi.
Cô còn c¡t n»a hay thôi,
Cho tui c¡t v§i làm Çôi v® chÒng.

2/Nam:
G¥p nhau Çây nghiêng tai cho anh hÕi nhÕ, 
                                              không dám hÕi to,
Con hai ÇÙa chúng mình chÖi chung ngày trÜ§c 
                                            Çã lÆt bò chi chÜa ?

 N»:
Con anh mô n»a mà ngóng mà trông,
B»a qua em Çi ÇÒng (1), em Ç‹ låi ch‡ b© sông tê rÒi !
                                               (Hò trêu ghËo)

(1) Çi ÇÒng : Çåi tiŒn ngoài ÇÒng ru¶ng.

3/ O tê ÇØng thÃy tui nhÕ mà khinh,
ChÙ con th¢n l¢n chút xíu cÛng ôm c¶t Çình sát sao.

4/ O tê ÇØng thÃy tui nhÕ mà sÀu,
ChÙ con ong bé tËo, nó chích bí chích bÀu røng rÖi.

tŠ : kìa. 

1/Chàng :
ñã Çành phÆn Çò ÇÜa b‰n khác,
Thäm thÜÖng thân em ch‰ch mác (1) lÈ Çôi.
Ræng không ki‰m nÖi mô mà nÜÖng t¿a,
ñ‹ phÃn låt, hoa trôi h‰t tŠ ?

 Nàng :
C¿c lòng em l¡m, anh Öi,
ChÆu nghiêng nÜ§c Ç°, hoa trôi không cÀm.

(1) ch‰ch mác : xiên xËo, xiêu vËo.
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2/Nàng :
Sao Hôm Çã l¥n anh tŠ,
ChuyŒn chi xin nói Ç‹ em vŠ kÈo khuya.

Chàng :
Anh Çây låt miŒng thèm cau,
Em cho anh vay m¶t mi‰ng, ngày sau trä l©i.

                                                       (Hò giã gåo)

3/N» :
Næm con chim xanh ÇÆu cành cây ngÛ,
Sáu con b† xít s¡c løc Çó tŠ.
Trai nam nhÖn chàng mà ÇÓi Ç¥ng Çây së chÎu bŠ 
                                                               nâng khæn.

Nam :
Tám con tù hušt, kêu cây bát bát,
MÜ©i con chuÒn ÇÕ Çít, lÜ®n thÆp ác nhà.
Tui Çây ÇÓi låi, Çó Çã nghe chÜa ?
VŠ xin cha mË mà ÇÎnh gi© nghi gia.

                              (Hò thº tài ÇÓi Çáp)

xanh (cinq) là næm, ngÛ là næm; xit (six) là sáu, løc là sáu ÇÓi låi
hušt (huit) là tám, bát là tám; Çít (dix) là mÜ©i, thÆp là mÜ©i.

tŒ rÙa : không chút tình nghïa nhÜ th‰.

MË thÜÖng con mÕi mòn Çôi m¡t,
Thi‰p nh§ chàng ru¶t th¡t héo hon (1).
÷i chàng Öi !
Chi mà tŒ tŒ rÙa chàng,
Chi mà båc båc l¡m chàng.
Phø tình phàng duyên chi mÃy,
Thi‰p trông chàng mà ch£ng thÃy chàng Çâu !
÷i ngÜ©i tình nhÖn (2) Öi !
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                                       (Lš V†ng Phu )

(1) héo hon : héo queo
(2) tình nhÖn : tình nhân, ngÜ©i yêu.

têm : lÃy vôi tr‰t vào lá trÀu, x‰p, cu¶n låi thành l†n.

1/ Nghe vÈ nghe ve,
Nghe vè bài t§i.
CÖm chÜa kÎp x§i,
TrÀu chÜa kÎp têm.
Tao Çánh m¶t Çêm,
Thua ba tiŠn rÜ«i.
VŠ nhà v® chºi.
Th¢ng mÓc th¢ng qu¢ng,
ñánh sao không æn  !? 

                                            (Vè bài t§i)

2/ Con quå nó ÇÙng ÇÀu cÀu,
Nó kêu b§ må, têm trÀu khách æn.

3/ Trai thì cày ru¶ng khi‹n trâu (1),
Làm gái phäi bi‰t bºa (2) cau têm trÀu.

(1) khi‹n trâu : ÇiŠu khi‹n con trâu. 
(2) bºa : chÈ.

tha phang (tha phÜÖng) : nÖi xa lå.

Hu‰ ÇËp, Hu‰ thÖ, Hu‰ mÖ, Hu‰ m¶ng,
Hu‰ hÒng hÒng tía tía, Hu‰ nh¥t nh¥t khoan khoan,
Hu‰ êm ÇŠm nhÜ dòng nÜ§c HÜÖng Giang,
Hu‰ du dÜÖng nhÜ cành thông reo ÇÌnh Ng¿.
Bi‰t bao tình t¿ ÇiŒu hát cung Çàn.
Nh§ ai ÇÒng ÇiŒu tha phang,
MÜ®n câu hò nh¡n nhû quãng Çàng (1) xa xôi.
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(1) Çàng : ÇÜ©ng.

thåch xoa : thÙc æn giÓng nhÜ chè làm tØ m¶t loåi rong bi‹n.

Thåch xoa m¶t vÓn bÓn l©i,
Anh vŠ Ç‹ v®, cÜ§i ngÜ©i thåch xoa.

tham gió bÕ mây : không chung thûy, phø båc.

Xin ÇØng tham gió bÕ mây,
Tham vÜ©n táo røng, bÕ cây nh«n lÒng.

tham viŒc : ham làm viŒc.

MË già tham viŒc ti‰c công,
CÀm duyên con låi, thu Çông mãn rÒi.

thånh : thÎnh vÜ®ng, phát Çåt, giàu có.

Ÿ Ç©i, khi thånh khi suy,
Khi chåy lau láu (1), khi Çi không r©i.

(1) lau láu : nhanh, không vÃp váp.

thày lay : không dính dáng Ç‰n mình.

Næm canh xót (1) phÆn mây bèo,
Kh° n‡i træm chiŠu Çòi Çoån (2).
Ôi h«i bån ÇÜ©ng xa, có thÃu hay không ?
Còn Çâu n»a mà trông.
Dã tràng xe cát, Çã dÜ công.
M¡t nhìn ng†n Çèn chong,
ñôi hàng løy ÇÜ®m trong doanh tròng (3)!
Ôi duyên ! ôi n® ! ôi tình !
Khéo Ç‹ cho mình lÆn bÆn (4) !
Duyên v§i n® trä rÒi vay,
Bó bu¶c chi Çây !
Tang thÜÖng ai bày.
ChuyŒn thày lay nghï låi càng cay.
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Bi‰t nhÜ vÀy, xÜa ch£ng g¥p th©i hay.
B‹ dâu có rày !
Loan v§i phøng rë bÀy xa bån .
Nhìn thÃy cänh Bình HÜÖng,
Chånh lòng nghï låi càng thÜÖng.
SÀu muôn Çoån tÜ lÜÖng,
Xót xa can trÜ©ng !

(Næm canh xót phÆn mây bèo. Khuy‰t danh. ñiŒu Nam Ai) 
(1) xót : xót xa, Çau thÜÖng.
(2) Çòi Çoån : Çày Ç†a, chÎu cänh kh° sª.
(3) doanh tròng : ÇÀy tràn ra tròng con m¡t.
(4) lÆn bÆn : bÆn bÎu, lÆn ÇÆn.

th£ng r£ng : rÃt th£ng.
Hoa sen ÇÜ®m mùi hÜÖng,
Lá xanh ng¡t, bông ÇÕ tua vàng.
HÜÖng s¡c Ãy, ai mà ch£ng phäi thÜÖng !
NÀy khá thÜÖng : sanh nÖi bùn,
Ngâm trong nÜ§c, không lây bùn,
Mình ÇÙng gi»a phong trào thÆt là xinh.
Nhìn thêm xinh, kìa xem,
Trong thông ngoài th£ng, th£ng r£ng không nhành.
Không nhánh, không cành. 
Xa càng ngào ngåt hÜÖng thinh (1)!
Sánh trang quân tº,
M¶t bÆc; m¶t Çóa gÜÖng (2) trong,
ñ‹ trong thiên hå nhìn m¥t.

                       (Hoa sen. Khuy‰t danh. ñiŒu Kim TiŠn.)

(1) hÜÖng thinh : hÜÖng thÖm trong såch, tinh khi‰t.
(2) gÜÖng : gÜÖng sen, cái bÀu Ç¿ng h¶t sen, n¢m chính gi»a bông sen.

th¡t tha th¡t thÈo : thÃt tha thÃt th‹u.

Con chim Ça Ça ÇÆu nhánh Ça Ça,
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Mãn mùa Ça Ça kêu ba ti‰ng th¡t tha th¡t thÈo.
Con chim chèo bÈo ÇÆu nhánh mai tùng.
Chim quyên l« lÙa, trai anh hùng l« Çôi.

thâm : có màu Çen hÖi vàng.

Thâm Çông thì mÜa
Thâm dÜa thì khú,
Thâm vú thì nghén.

thÃu : Ç‰n, t§i nÖi.

Chàng :
Ngó lên trên tr©i, tr©i cao træm trÜ®ng,
Ngó xuÓng dÜ§i bi‹n, sóng lÜ®n ba Çào.
MÃy lâu ni lòng nh»ng Ü§c ao,
Vi‰ng thæm không Ç¥ng, gªi thÜ vào Çã thÃu chÜa?

Nàng :
ñôi ba nÖi thÀy mË nói t§i, em chÜa Ø,
Anh có thÜÖng em thì thûng th£ng,
                            ch§ gªi thÖ tØ làm chi.

thÀu Çâu  : cây thÀu Çâu còn g†i là cây sÀu Çông, vào mùa
Çông røng h‰t lá.

Trái bÒ hòn trong tròn ngoài méo,
Trái thÀu Çâu trong héo ngoài tÜÖi.
ThÃy anh ít nói ít cÜ©i,
Ôm duyên ch© Ç®i chín mÜ©i con træng.

thÀy chùa : ngÜ©i gi» chùa và lo viŒc cúng bái, có v® con nhÜ
ngÜ©i thÜ©ng; không phäi là thÀy tu.

Con vua thì låi làm vua,
Con ông thÀy chùa thì quét lá Ça.
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thÀy må : cha mË.

1/ Thôi thôi ôm áo ra vŠ,
ThÀy må khó ki‰m, phu thê dÍ tìm.

2/Chàng :
Tai anh nghe thÀy må bán gä em Çi,
CÛng b¢ng ÇÜa dao vô c¡t ru¶t anh, em Öi !

   Nàng :
Ví dÀu (1) thÀy må nhÆn lÍ m¶t træm mâm,
Em cÛng xin trä låi Ç‹ k‰t nghïa tri âm cùng chàng.

 (1) ví dÀu : dÀu cho.

3/ ñêm khuya thi‰p m§i hÕi chàng,
Công Ön thÀy må ÇŠn vàng xÙng không.

thÃy quê : trông nhÜ ngÜ©i quê mùa.

Ai æn chè Cºa HÆu,
Xin ch§ quên bÆu nÃu chè.
Chè này æn ngÆm mà nghe,
NgÄn ngÖ chi rÙa, thÃy quê l¡m chàng.

théc : ngû.

Ru con, con théc cho muÒi (1),
ñ‹ mË Çi ch® mua vôi æn trÀu.
Mua vôi ch® Quán (2), ch® CÀu (3),
Mua cau Nam Ph° (4), mua trÀu ch® Dinh (5).
Ch® Dinh bán áo con trai,
TriŠu SÖn (6) bán nón, MÆu Tài (7) bán kim.

(1) con théc cho muÒi : con ngû cho ngon. 
(2) ch® Quán thu¶c huyŒn Phú Vang.
(3) ch® CÀu ª làng Phù LÜÖng thu¶c huyŒn Quäng ñiŠn. 
(4) Nam Ph° thu¶c huyŒn Phú Vang.
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(5) ch® Dinh n¢m bên b© sông HÜÖng, cuÓi ÇÜ©ng Chi Læng , phÜ©ng
Phú HiŒp, khu phÓ Gia H¶i. TrÜ§c kia vùng này có nhiŠu dinh th¿ cûa
các ông hoàng, bà chúa, nên ch® có tên là ch® Dinh.
(6) TriŠu SÖn thu¶c huyŒn HÜÖng Trà. 
(7) MÆu Tài thu¶c huyŒn Phú Vang.

then  : thanh g‡ hay thanh tre.

1/ MË ra Çi cºa Çóng then cài (1),
Anh thÜÖng em chi cho l¡m cÛng ÇÙng ngoài ngó vô.

2/Nàng :
Trai nhÜ anh chán chi nÖi nhà rÜ©ng (1) Çá täng, 
                                                  cºa ngõ ván then cài,
ThÜÖng chi em nghiêng nghèo Çói khó låc loài tÃm thân.

   Chàng :
Trai nhÜ anh giàu sang không m¶ (2), nÖi bá h¶
                                                                cÛng chê,
Ch£ng qua Tr©i ÇÎnh ÇÃt ÇŠ mà thÜÖng.

(1) nhà rÜ©ng: nhà có sÜ©n b¢ng g‡. (Nhà r¶i là nhà có sÜ©n b¢ng tre).
(2) m¶ : ham, m‰n, chu¶ng.

thèo quèo d‹ ngÜÖi : chÜ§ng tai gai m¡t.

TÓn tiŠn rÜ§c hÕi cÜ§i cheo,
RÜ§c vŠ cái mø thèo quèo d‹ ngÜÖi.

th‰ mô : Çàng nào, th‰ nào.

1/  Th‰ mô thÀy mË cÛng thÜÖng mình,
Bøi tre cºa ngõ Ç‹ dành Çan nôi.
Khúc Ç†t chÈ mÕng Çan nôi,
Khúc gÓc Çëo gÓi Ç‹ ngÒi ru con.

2/  Th‰ mô thÀy mË cÛng thÜÖng mình,
Sanh con ra ai há dÍ Çoåt tâm tình cûa con.
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thì : th©i, m¶t th©i gian ng¡n.

Ai Öi chÖi lÃy kÈo già,
Mæng m†c có lÙa, ngÜ©i ta có thì.

thiŒt : thÆt. HÒ ThÎ Hoa, v® vua Minh Mång ÇÜ®c vua Gia
Long khen có nhiŠu ÇÙc tánh và ban cho tên m§i là  ThÆt; tØ Çó
thÆt trª thành tên húy, nói tråi ra là thiŒt.

1/ BÆu có chÒng chÜa, bÆu thÜa cho thiŒt,
KÈo Ç‹ anh lÀm t¶i nghiŒp thân anh. 

2/ Chín con chÜa thiŒt là chÒng,
HuÓng hÒ em bÆu tay không m§i vŠ.

3/ B¡t tay ngÒi låi gÀn Çây,
Không mÃy khi ta g¥p bên này.
Cho Çó rõ niŠm tây,
L©i Ç¡ng cay.
Tuy xa Çàng, không xa m¥t,
Chung tình låi càng vui,
Càng thêm vui.
Ai khéo xui mình g¥p,
M¶t c¥p Ça tình.
ThiŒt tåi Tr©i xui mình,
(Hay là lÓi ba sinh),
Hay Çó là lÓi ba sinh.
Xin cho bŠn då, gi» då.
DÀu g¥p ngÜ©i quen,
Xin cho bŠn då, gi» då.

(NgÒi låi gÀn Çây. Khuy‰t danh. ñiŒu Kim TiŠn)

4/ G¥p anh hùng cho em hÕi thiŒt anh hùng,
Ai trung, ai nÎnh nói cùng em hay ?
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thiŒt m¥t : g¥p m¥t, thÃy m¥t.

Ch§ nghe thiên hå nói chÖi,
Ræng chØ (1) thiŒt m¥t, h¤n hòi (2) hãy hay.

(1) ræng chØ : khi nào.
(2) h¤n hòi : h£n hoi.

thò lò : lòi ra, l¶ ra, chäy ra.

H†c trò thò lò mÛi xanh,
CÀm cái bánh Çúc chåy quanh nhà thÀy.

thÓc : ào t§i tØng Ç®t nhanh và månh.

Em bÙc xuÓng Çò, hai mái chèo chèo thÓc,
Ngó lên cánh buÒm, gió giøc buÒm lay.
Ôi thôi rÒi, duyên n® chay vay,
Khác chi ng†n bèo tan ra khÓn (1) trông hiŒp låi, 
                                             buÒn thay h«i buÒn.

(1) khÓn : khó mà.

thÓt : m°.

Chàng :
Tai nghe gà lå gáy hay,
Gáy lên næm ba ti‰ng Ç‹ gà Çây gáy cùng.

Nàng :
Gà tui (1) Çang nhÓt trong lÒng,
MuÓn gáy lên næm ba ti‰ng, s® con gà bên n§ (2)
                                sang thÓt cái mÒng gà bên ni (3) !

(1) tui : tôi.
(2) n§ : kia.
(3) ni : này.

thÓt : nói, bày tÕ.

Anh thÓt ra Ç‰n Çâu, då em sÀu tØng ÇÃy,
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Nghï cu¶c chung tình chÜa ÇÜ®c mÃy lâu.
th©i ch§ : thì thôi.

ThÜÖng th©i thÜÖng, ch£ng thÜÖng th©i ch§,
Làm chi lª dª, nhÜ hËn n® thêm buÒn.
Bên chùa Çã d¶ng (1) ti‰ng chuông,
Gà thÜ®ng thôn Çã gáy, chim nguÒn Çã kêu.

(1) d¶ng : Çánh månh.

thu : giÃu, Ç‹ vào ch‡ không ai bi‰t.
ñêm n¢m em phäi thu cho kín,
LÖ ÇÍnh không chØng lÛ chu¶t tha.

                                  (Thäo Am NguyÍn Khoa Vy)

thû thiŠng : thû thành, bäo vŒ thành trì.
Ngó lên trên tháp Canh Tiên (1),
Cäm thÜÖng ông HÆu thû thiŠng ba næm.

(1) Tháp Canh Tiên là nÖi Võ Tánh và Ngô Tùng Châu  tº ti‰t lúc gi»
thành Qui NhÖn.

thuª mô Ç‰n chØ : tØ lúc nào Ç‰n bây gi©.
Hai hàng nÜ§c m¡t nhÜ mÜa,
Cái khæn lau không ráo,
Cái áo ch¥m không khô.
Công anh Ç° xuÓng ao hÒ,
Quì thÜa bÄm då thuª mô Ç‰n chØ.

thº chút chÖi : thº gi«n chÖi trong m¶t th©i gian ng¡n.
Nàng :

÷i ngÜ©i tÌa ÇÆu hôm mai,
Da Çen nhÜ quå, låi Çòi nàng tiên !

Chàng :
ñen anh, Çen m¥n Çen mòi,
Tr¡ng em, tr¡ng bûng sán chòi,
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Thº chút chÖi, ch§ ai cÜ§i cûa n® Ç©i làm chi (1).

(1) làm chi : làm gì.

thÜÖng chi : thÜÖng làm gì.

ThÜÖng chi cho u°ng công mình,
Bån vŠ xÙ bån bÕ mình bÖ vÖ.

thÜÖng chùng : thÜÖng kín Çáo không cho ai hay bi‰t.

Mi‰ng trÀu, mi‰ng thuÓc là nghïa tao khang,
ñiŠu æn, ti‰ng nói, thÀy mË Çón can th‰ nào.
MiŒng th‰ gian s¡c t¿a gÜÖm dao,
Thôi thôi hai ÇÙa mình thÜÖng chùng, nh§ tr¶m, 
                                 ÇÜ®c chØng nào thì thÜÖng.

thÜÖng thì Ç‹ då : thÜÖng thì Ç‹ trong lòng không th° l¶ cho
ai hay.

ThÃy anh thanh cänh muÓn thÜÖng,
ThÜÖng thì Ç‹ då, không bi‰t quê hÜÖng chÓn nào.

tót : phÀn dÜ§i cûa cây lúa còn låi trên ru¶ng sau khi g¥t.

Mãn mùa tót rå rÖm khô,
Bån vŠ quê bån bi‰t nÖi mô (1) mà tìm.

(1) nÖi mô : nÖi Çâu, nÖi nào.

tô : cái chén l§n, cái bát nhÕ.

Rång chân tr©i,
ThÙc dÆy, Öi chàng Öi !
CÖm vài bát (1), tô nÜ§c xanh tÜÖi, s§m mai (2) 
                                                               dùng b»a.
Ngoài xa v¡ng, tâm hÒn ta mang n¥ng tình quê.
M¥c thói Ç©i chê cÜ©i phê t¥ng.
ñ©i an phÆn ngÜ©i t¿ do.
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SÓng gi»a sÖn hà, m¥t ngÜ©i lam lÛ,
Då hiŠn lÜÖng là hÖn.
Cùng næm tháng, sÜÖng n¡ng chi s©n (3).
Lúa tÓt khoe vàng,
V® cùng con hân hoan.
Vái ÇÃt tr©i gió mÜa thuÆn hòa,
Ta cày, ta cÃy.
Khuyên ai ÇØng bÕ ÇÃt hoang.

(1) bát : chén l§n.
(2) s§m mai : sáng s§m ngày hôm sau.
(3) chi s©n : không nän lòng.

tÓi tr©i : Çã vŠ Çêm, không có ánh sáng.

TÓi tr©i, Çèn t¡t, cÖm sôi,
Heo kêu, con khóc, chÒng Çòi ... tòm tem !
Bây gi© Çèn Çã cháy rÒi,
Heo no, con nín, tòm tem thì tòm.

t¶i chi : dåi gì.

Vô Çây, m©i bån vô Çây,
Vô Çây bàn Ç¥t gh‰ xây s¤n sàng.
T¶i chi ÇÙng sá ngÒi Çàng,
SÜÖng sa mu‡i c¡n, cäm thÜÖng hàn ai nuôi ?

                                                         (Hò giã gåo)

t¶i chi mô : dåi gì Çâu.

Thi‰p g¥p chàng nhÜ rÒng mây g¥p h¶i,
Chàng g¥p thi‰p nhÜ chim Phøng g¥p c¶i cành ngô.
MÃy lâu kÈ Hán ngÜ©i HÒ,
Nay chØ (1) h»u duyên thiên lš ng¶,
T¶i chi mô mà không nâng niu cho thiŒt (2) tÆn tình.

(1) nay chØ : bây gi© Çây.      
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(2) thiŒt : thÆt.

tôm sú : m¶t loåi tôm nÜ§c ng†t, nhÕ con.

Nàng :
ñÓ anh tìm ÇÜ®c väy cá trê,
Tìm Ç¥ng (1) gan tôm sú, em vŠ v§i anh !

Chàng :
ñÓ em tìm Ç¥ng trÙng mèo,
Tìm ra Çuôi cóc, anh cheo (2) ba bò !

                               (Hò thº tài ÇÓi Çáp)

(1) tìm Ç¥ng : tìm ÇÜ®c.
(2) cheo : nåp, n¶p.

tôn ti h† hàng : tÃt cä nh»ng ngÜ©i cùng huy‰t thÓng.

Khi thÜÖng, thÜÖng cä lÓi Çi;
Khi ghét, ghét cä tôn ti h† hàng.

t© t® nhÜ : gÀn giÓng nhÜ.

Ân tình chi ngÜ©i ta lao xao nhÜ bu°i ch®,
Ân tình chi nhÜ Çôi ÇÙa mình chØ t© t® nhÜ ng†n gió côi.
Em g¥p anh Çây thì phân Çi gºi låi cho rÒi,
KÈo m¶t mai kia thi‰p có chÒng, chàng có v® dÍ 
                                                ÇÙng ngÒi mà phân.

t® nhÜ : giÓng nhÜ.

Nút xa khuy  ræng Çành h«i áo,
Thi‰p xa chàng ngãi (1) Çåo làm ræng (2).
L©i thŠ núi lª, non bæng,
Chàng Çành xa thi‰p t® nhÜ træng xa tr©i.

(1) ngãi : nghïa.
(2) làm ræng : làm sao.
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tªn : khi‰p s®.

1/ M¶t lÀn là tªn Ç‰n già,
ñØng Çi nÜ§c m¥n mà hà æn chân.

2/ Då dày báo håi nên nông n°i,
M¶t chuy‰n ni Çây tªn cä Ç©i ! ...

(ñ©i Thúc Giå. Trang 126. Ðng Bình Thúc Giå. Nxb BÓn PhÜÖng, Sài
Gòn - 1961)

tra : già, nhiŠu tu°i.

1/ Ai bäo r¢ng già chä có duyên ?
Niên giáp tuy tra, lòng vÅn trÈ.
ñÙc tài tuy kém, sÙc còn nguyên,
ThÖ tình g¥p bån, ngâm không chán,
RÜ®u khi‹n mua vui, uÓng Çã ghiŠn.
Thº hÕi træm næm, cÜ©i mÃy Ç¶ ?
Dåi gì lúc sÓng ch£ng huyên thuyên !

                                (An ñình TrÀn Kinh)

2/ Có phÜ§c m§i lÃy v® tra,
Såch cºa såch nhà låi ng†t cÖm canh.
Vô phÜ§c m§i lÃy trÈ ranh,
ˆn no ngû kÏ kh° anh træm bŠ !

3/ Hãy cÙ vui Çi kÈo n»a già,
ñ©i ngÜ©i cÛng ví t¿a bông hoa.
ChiŠu tàn s§m nª không bao lúc,
LÀn lÜ®t xuân vŠ Çón cái tra.

LÀn lÜ®t xuân vŠ Çón cái tra,
Xuân muôn næm trÈ mãi không già,
Sao mình ch£ng ÇÜ®c nhÜ xuân nhÌ.
HÍ thÃy xuân vŠ låi s® tra.
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HÍ thÃy xuân vŠ låi s® tra,
Nhìn xuân låi càng thÃy mình già.
Ôm lòng cÓ gi» lòng tÜÖi trÈ,
MuÓn ÇÆp tan Çi cái m¶ng tra.

MuÓn ÇÆp tan Çi cái m¶ng tra,
Nh»ng toan không nhÆn cái lòng già,
NhÜng th©i gian ch£ng nhÆn cho mình ÇÜ®c,
T¿ š mình không nhÆn cái tra.

                                    (HÒng Hoa)

4/  Tu°i mình nay m§i tám mÜÖi ba,
ˆn cºu tuÀn chÖi trÜ§c g†i là.
ñông Çû m¶t bÀy con cháu trÈ,
Giai hÖi hai ÇÙa v® chÒng tra.
RÆm ngÜ©i (1) gÅm låi hÖn nhiŠu cûa,
R¶ng bøng lo chi n‡i hËp nhà.
Chén rÜ®u câu thi mØng lÍ th†,
Mua vui chung v§i bån làng ta.

(Thào Am NguyÍn Khoa Vy æn lÍ cºu tuÀn trÜ§c næm 83 tu°i).

(1) rÆm ngÜ©i : Çông ngÜ©i, nhiŠu ngÜ©i.

tra Çi hÕi låi : chÃt vÃn. 
Anh lui vŠ cÆy ngÜ©i mai mÓi cho xong,
Thân phø em có tra Çi phúc låi, Çã có tay em 
                                     vòng, miŒng em thÜa.

trä : nÒi ÇÃt nung Çáy sâu.

DÜ®ng chÜa qua làm gà chi s§m,
DÜ®ng qua rÒi b¡t trä lên hon.
Mi‰ng mô ngon ngon Ç‹ dành cho dÜ®ng,
Mi‰ng mô sÜ®ng sÜ®ng (1) Ç‹ må con mình æn.
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(1) sÜ®ng sÜ®ng : chÜa ÇÜ®c thÆt chín sau khi nÃu hay nÜ§ng.

trách : nÒi ÇÃt nung Çáy cån, thÜ©ng dùng Ç‹ kho cá.

Bu°i ch® Çông mua lÀm trách b‹,
Tan ch® rÒi bi‰t Ç‹ cho ai.

trái Ãu (cû Ãu) : trái Ãu có hai gai, màu Çen, cÙng; ru¶t trái Ãu
æn bùi ngon nhÜ h¶t mít; cây Ãu m†c n°i trên  m¥t nÜ§c.

1/ Khi thÜÖng trái Ãu cÛng tròn,
Khi ghét trái bÒ hòn (1) cÛng méo.

(1) bÒ hòn : cây m†c hoang trong rØng. Có nÖi trÒng cây bÒ hòn, cao
chØng 10 Ç‰n 15 thÜ§c. VÕ cây và trái cây ngâm nÜ§c có tính sát trùng,
dùng Ç‹ t¡m cho gia súc hay gi¥t áo quÀn thay xà-phòng (savon).

2/ Thân em nhÜ cû Ãu gai,
Ru¶t trong thì tr¡ng, vÕ ngoài thì Çen.
Ai Öi, n‰m thº mà xem,
N‰m ra m§i bi‰t r¢ng em ng†t bùi.

tråo lÃy : Ç°i lÃy.

Giêng hai (1) môn khoai l¶n låo (2),
Tháng chín tháng mÜ©i gåo tråo lÃy nÜa.

(1) giêng hai : tháng giêng, tháng hai.
(2) l¶n låo : lÅn l¶n.

tr¡c : trøc tr¥c, tr¡c trª, trª ngåi.

Hai tay bÜng bát nÜ§c ÇÀy,
BÜng lên ÇØng tr¡c, Ç‹ xuÓng Çây ÇØng triŠn (1).

(1) triŠn : nghiêng Ç°.

tr¡c n‰t : khó dåy, cÙng ÇÀu cÙng c°.

Sông sâu phäi c¡m sào dài,
Voi kia tr¡c n‰t phäi ki‰m anh nài (1) cao tay.
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(1) anh nài : ngÜ©i gi» voi.

træn triu : Ç¡n Ço, cân nh¡c, suy tính quá kÏ.

MË anh có tính træn triu,
Dåi chi em Çâm trÓt vô (1) Çó, Ç‹ n‰m mùi Ç¡ng cay.

 (1) Çâm trÓt vô : chui ÇÀu vào.

træng lòa : træng l© m©.

Træng lên khÕi núi træng lòa,
Bªi em quá v¶i nên må cha mÃt nh©.

træng l© : træng m©

Trên træng dÜ§i nÜ§c, anh giao Ü§c m¶t l©i,
DÅu træng l© nÜ§c cån, mÃy Ç©i phø nhau.

træng lu : træng m©.

1/ LÃy chÒng Çi cho kÎp xuân thu,
KÈo mà bóng x‰, træng lu bån cÜ©i.

2/ MË ôm con ngÒi cÀu Ái Tº,
V® trông chÒng ÇÙng núi v†ng Phu.
Bi‰t ræng chØ bóng x‰ træng lu,
Con ve ve kêu mùa hå, bi‰t mÃy thu g¥p chàng.

3/ Træng lu vì bªi mây mù,
ñôi ta xa cách vì mÒm th‰ gian.

4/ Træng lu cÛng bªi Çám mây,
Duyên em tr¡c trª cÛng vì dây tÖ hÒng.

træng løn : træng l¥n.

    Canh m¶t thÖ thÄn ra vào,
Ch© træng, træng x‰, ch© ba, ba tàn (1).

Canh hai th¡p ng†n Çèn loan,
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Ch© ngÜ©i quân tº thª than Çôi l©i.

Canh ba sÜÖng nhu¶m cành mai,
Bóng træng em ng« bóng ai mÖ màng.

Canh tÜ xích cºa then vàng,
M¶t mình vò võ Çêm træng x‰ lÀn.
Canh næm mê mÄn tâm thÀn,
ñêm tàn, træng løn, rång Çông lên rÒi.

                                    (Lš Då khúc)

(1) ba tàn : hoa tàn.

tr¡p : h¶p b¢ng g‡ thÜ©ng dùng Ç‹ ÇÒ lÍ cÜ§i.

Nên ra ÇÆy tr¡p, bÜng cÖi (1),
Không nên thì anh Ç‹ xuÓng cho ngÜ©i khác bÜng.

(1) cÖi : cái tr¡p Ç¿ng cau trÀu, thuÓc lá.

trân : cÙng, không mŠm dÈo.

Khoai lang cû sÜ®ng, cû trân,
Siêng æn nhác mÀn, l¿a cû cho to.

trÆt cù chìa : trÆt lÃt.

Lang than thân, lang Çào lên b§i xuÓng,
MuÓng than thân, muÓng ngÙt Ç†t nÃu canh.
Anh than thân, v® con chÜa có,
NgÜ©i nói n†, kÈ nói kia.
LiŠu mình nhÜ th‹ b¡n bia;
May ra thì trúng, rûi có trÆt cù chìa cÛng thôi.

trÀu bài : trÀu Ç‹ nguyên lá; khác v§i trÀu têm là trÀu Çã bôi
vôi và x‰p, cu¶n låi thành l†n.

Ví dÀu ai có xa ai,
T§i Çây chi‰u träi trÀu bài nhÜ xÜa.
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T§i Çây æn mi‰ng trÀu bài,
Khách khÜa chi Çó mà nài trÀu têm.

trÀu cay : m¶t loåi trÀu có vÎ nÒng, làm cho tê ÇÀu lÜ«i.

1/ Ba ÇÒng m¶t m§ (1) trÀu cay,
Sao anh không hÕi nh»ng ngày còn không (2) ?
Nay em tay b‰ tay bÒng,
Xin anh ÇØng lui t§i mà chÒng em ghen.

(1) m§ : tÆp h®p nh»ng vÆt cùng loåi v§i nhau.
(2) nh»ng ngày còn không : lúc chÜa có chÒng.

2/ Ba ÇÒng m¶t m§ (1) trÀu cay,
Sao anh không hÕi tØ ngày còn không.
Bây gi© em Çã có chÒng,
NhÜ chim vào lÒng, nhÜ cá c¡n câu.
Cá c¡n câu bi‰t Çâu mà g«,
Chim vào lÒng bi‰t thuª nào ra.

trÀu h°i : trÀu héo khô.

Ba phen trÀu h°i cä ba,
Phen này h°i n»a thiŒt là duyên em.

trÀu ngang : trÀu tÀm thÜ©ng; không phäi là trÀu ngon, trÀu
tÓt.

Thuª em Çang xinh, 
Anh Çây xin Çi m¶t buÒng cau xanh, 
M¶t chai rÜ®u ÇÕ.
Nay chØ, anh Çi m¶t træm lát vÕ, 
Næm mi‰ng trÀu ngang. 

trÄy : Çi Ç‰n m¶t nÖi xa.

NÜ§c chäy xuôi, con cá buôi l¶i ngÜ®c,
NÜ§c chäy ngÜ®c, con cá vÜ®c l¶i ngang.
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ThuyŠn em xuÓng b‰n ThuÆn An,
ThuyŠn anh låi trÄy lên ngàn anh Öi !

                                         (Ðng Bình Thúc Giå)

tréc  : cái trách; cái nÒi ÇÃt nhÕ, Çáy cån, dùng Ç‹ kho, rang
hay nÃu các thÙc æn. 

Tai em nghe anh Çi h†c ÇÜ©ng này.
Em Çi ch® PhÜ©ng Tích (1),
Mua chín cái tréc,
Em Çào chín cái lò :
Tréc nÃu canh ngò,
Tréc nÃu canh cäi,
Tréc nÃu näi chuÓi xanh,
Tréc nÃu canh rau má,
Tréc kho cá chim chim,
Tréc kho rim thÎt vÎt,
Tréc kho thÎt con gà,
Tréc kho cà Çu Çû,
Tréc nÃu cû môn tây,
Em thÜÖng anh bóng x‰ træng xây,
ñêm trông ngày tÜªng, chín tréc này quên nêm (2).

(1) PhÜ©ng Tích : m¶t làng thu¶c tÌnh Quäng TrÎ, giáp gi§i v§i tÌnh
ThØa Thiên.
(2) nêm : thêm ÇÒ gia vÎ vào thÙc æn cho vØa miŒng.

trèo non : leo núi.
Trèo non m§i bi‰t non cao,
Nuôi con m§i bi‰t công lao mË già.

trÌa : gieo håt.
Nàng :

Em thÜÖng anh không bi‰t cho chi,
Cho anh m¶t nåm (1) b¡p rang,
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ñ‹ s§m trÒng, mai m†c thi‰p v§i chàng bén duyên !

Chàng:
Anh hÕi em ÇÒng ÇÎa ª mô ?
Tr©i mÜa ba næm không thÃm, tr©i hån 
                               chín tháng không khô !
Em g¡ng công Çi chÌ, anh trÌa vô m†c liŠn.
                                                 (Hò trêu ghËo)

(1) nåm : n¡m.

triêng : Çòn gánh.

Thôi rÒi gióng Çã xa triêng,
Ti‰c Öi là ti‰c, con chim quyên xa lÒng.

triêng : m¶t gánh gÒm có Çòn gánh, hai chi‰c gióng và ÇÒ vÆt
Ç‹ trong hai chi‰c gióng.

1/ Buôn bán chi cho c¿c thân nàng.
Quæng (1) triêng vô bøi, 
ñi theo cÆu, cho an nhàn tÃm thân.

 (1) quæng : vÙt bÕ.

2/ Vai bên tä thì gánh triêng cûi,
Vai bên h»u thì gánh triêng than.
Trên ÇÀu Ç¶i nón ba-sang,
Áo næm thân em ngä ra b†c gåo, nuôi lÃy mË chàng, 
                                                                     chàng Öi.

trïn : cái hÛ.

Nàng : 
ThÃy anh cÛng muÓn thÜÖng thÀm,
S® e mai kia trïn m¶t, múc lÀm gáo Çôi.

Chàng :
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Em Öi lo chi trïn m¶t gáo Çôi,
NÜ§c trong m¶t trïn nÃu hai nÒi cÛng xong.

tr† : cái ÇÀu, cái s†.

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,
Cá hay chåy theo là cá hÒng chó,
Cá chi to tr† là con cá chai,
BÃt hi‰u, bÃt hòa là con cá tr¥t,
Cá bi‰t làm gi¥c là con cá c©,
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,
Cá không b¡t ÇÜ®c là con cá tràng,
Cá không bi‰t Çàng là con cá låc,
M¶t bÀy cá båc, m¶t bÀy cá xanh,
Có lÜ«i không nanh là con cá móm,
Cá v§i hàng xóm là con cá ong.
TÙc giÆn lung tung là con cá ghÈ,
Ai khiêng, ai Çè là cá long h¶i,
Båo l¥n, båo l¶i là con cá tràu Çô,
Ai nói hÒ ÇÒ là con cá óc nóc,
NhiŠu xÜÖng nhiŠu xóc là con cá bò,
Cái æn, cái kho là con cá bÓng,
L¶n ch¶n lång chång (2) là con cá sÖn,
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,
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Ngó xuÓng dÜ§i phá có con cá thu,
Ngó xuÓng dÜ§i su (3) có con cá ngØ,
Ngó vô trong lØ, có con cá sao,
Ngó xuÓng dÜ§i ao, có con cá hèn.

(Vè con cá.  Vè ThØa Thiên -  Hu‰,  Tôn thÃt  Bình (Chû biên),  TrÀn
Hoàng, TriŠu Nguyên, Hu‰ - 2001) 

(1) nói thu¶i : nói d†i, nói theo l©i ngÜ©i ta vØa nói.
(2) l¶n ch¶n lång chång : l¶n x¶n.
(3) su : sâu.

tróc : bong ra tØng mäng.

Con cá tróc vi bªi vì nÜ§c chäy,
CÀn câu n† gãy bªi bøi hóp (1) cong.
Bªi anh mÜ®n ngÜ©i mÓi lái không xong,
Nên duyên em tr¡c trª, xui tÃm lòng khó nguôi.

(1) hóp : m¶t loåi tre thân nhÕ.

trÕm lÖ : lõm sâu vào.

Nghe vÈ nghe ve,
Nghe vè Çánh båc.
ñÀu hôm xao xác,
Båc tÓt nhÜ tiên.
Nºa khuya h‰t tiŠn,
Bác nhÜ chim cú.
Cái ÇÀu xù xø,
Con m¡t trÕm lÖ.
Hình dáng thÃt thÖ,
NhÜ con chó Çói.
Chân Çi cà khói,
Dåo kh¡p xóm làng.
QuÀn rách toang hoang,
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LÃy tay mà túm.

           (Vè Çánh båc)

tròn vành vånh : tròn trÎa, tròn ÇŠu Ç¥n.

Câu ÇÓ :
Tròn vành vånh nhÜ cånh tía tô,
ñi nam, Çi b¡c, Çi mô cÛng vŠ.

                                (Giäi Çáp : Cái nón lá)

tròng : chi‰c thuyŠn nhÕ, chi‰c ghe nhÕ.

Ch£ng qua cái sÓ long Çong,
C¶t trâu, trâu s° (1); c¶t tròng, tròng trôi.

 (1) s° : thoát ra khÕi nÖi bÎ nhÓt.

tròng ngao : thuyŠn nhÕ.

Træng gió tròng ngao xoay mÛi låi,
CÕ cây CÒn H‰n ngoänh ÇÀu qua.

                            (Ðng Bình Thúc Giå)

trót : l« làm m¶t ÇiŠu gì.

ChuÒn chuÒn m¡c phäi nhŒn vÜÖng,
ñã trót quÃn qušt thì thÜÖng nhau cùng.

trót : tr†n vËn.

Có thÜÖng thì thÜÖng cho trót,
Có trøc tr¥c thì trøc tr¥c cho luôn.
ñØng làm nhÜ con thÕ n† ÇÙng ÇÀu truông,
Khi vui gi«n bóng, khi buÒn gi«n træng.

tr° : nª. 
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1/   M¶t mình lo bäy lo ba,
Lo cau tr° mu¶n, lo già h‰t duyên.

2/   Em còn thÜÖng nh§ lông bông,
Ví nhÜ lúa tr° ngoài ÇÒng ch¡c chi.

tr¶ mÜa : trÆn mÜa.

May mô may, khéo mô khéo,
NhÜ cÖn cÕ (1)  héo g¥p tr¶ mÜa rào.

(1) cÖn cÕ : cây cÕ.

trÓng v‡ : trÓng Çánh

Chàng :
Bên trong cºa Ng† Môn, kèn kêu, trÓng v‡,
Bên ngoài cºa Ng† Môn, súng n° Çêm ngày.
Duyên chàng n® thi‰p ch§ Ç°i, ÇØng thay.
May thì làm nên danh v†ng, rûi có æn mày 
                                             cÛng theo nhau.

Nàng :
Thi‰p v§i chàng vÜÖng mang mÃy câu tình t¿,
Trên thì núi Ng¿, dÜ§i có sông HÜÖng.
Træm næm thi‰p quy‰t hai ch» cÜÖng thÜ©ng,
S® là s® chàng ham vui cänh khác, bÕ duyên 
                                                nàng kh° thân.

trÓt : cái ÇÀu.

1/ ThÀy mË không thÜÖng thì cúi trÓt låy dài,
Lë mô thÀy mË låi không Çoái hoài Ç‰n ta.

2/Chàng :
Anh muÓn hÕi em m¶t l©i,
M¥t Tr©i có Çó, trÓt Tr©i ª mô ?
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Nàng :
Anh vŠ van ÇÃt, ÇÃy Öi,
Ra Çây em chÌ trÓt Tr©i cho anh !

        (Hò trêu ghËo)  

trª t§i trª lui : Çi t§i Çi lui.

Kêu ai Öi ch£ng thÃy ai Öi,
Kêu rÒi trª t§i trª lui.
Cæn duyên tr¡c trª bªi Tr©i,
N® xa Ç¢ng n®, duyên Ç°i d©i Ç¢ng duyên.

Tr©i côi : ông Tr©i ª trên cao. 

1/ Chuông Çánh m¶t dùi, kêu mô cÛng thÃu,
TrÓng Çánh ngàn dùi, nhÆp khÄu vô tang.
Ai b¢ng duyên thi‰p, phÆn chàng,
Tr©i côi Çã ÇÎnh k‰t ngãi Çá vàng cùng nhau.

2/ Hai ta m¶t t°ng khác làng,
Tr©i côi Çã ÇÎnh, thÜÖng chàng phäi thÜÖng.

3/ Nghe l©i anh thì thÃt hi‰u v§i cha me,
Nghe l©i cha mË thì thÃt nghïa v§i anh.
Ch£ng qua Tr©i côi Çã ÇÎnh, non xanh Çã ÇŠ.

4/ NÜ§c træm khe chäy vŠ sông vÎnh,
Tr©i côi Çã ÇÎnh, nên chi con nÜ§c n† m§i
                                                    chäy vòng cung.

5/ Tình anh xa træm trÜ®ng, nghïa em ngái ngàn tÀm,
Tr©i côi Çã ÇÎnh thÜÖng thÀm phäi thÜÖng.

6/ TrÒng tre, cÀu tre cho thành phía,
TrÒng mía, cÀu mía cho thành hàng.
Ông Tr©i côi Çã ÇÎnh thi‰p v§i chàng g¥p nhau.
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Tr©i vÀn : ông Tr©i xui khi‰n.

Chàng Nam thi‰p B¡c,
H†a ông Tr©i vÀn m§i g¥p nhau.

tr®t : trÜ®t.

Hòn Çá cheo leo, em trèo lên tr®t xuÓng,
Trong lòng luÓng cuÓng em ch£ng muÓn xa anh.
Quän bao trên thác dÜ§i gành (1),
CÛng liŠu l¥n l¶i hy sanh (2) theo chàng.
                       (Thäo Am NguyÍn Khoa Vy)

(1) gành : ghŠnh.
(2) hy sanh : hy sinh.

trúc : Ç° nhào xuÓng.

ChÜªi cho nÜ§c lút c¶t c©,
LÜ hÜÖng trúc ngä (1), bàn th© trúc nghiêng.

(1) ngä : chuy‹n tØ vÎ trí th£ng sang vÎ trí nghiêng.

trùng triŠng : tròng trành; nghiêng qua nghiêng låi.

ThÀy mË Ç¥t gióng sºa triêng (1),
NhË nh©,  n¥ng chÎu,  ch§ không dám  trùng triŠng lung

lay.

(1) triêng : gánh, bao gÒm dòn gánh, hai chi‰t dóng và ÇÒ vÆt Ç¥t trong
dóng.

tr¿ : ÇÒng tiŠn.

1/ Mây hÒng trÀn bay giæng vòng nguyŒt,
NÜ§c thûy triŠu xao xuy‰n dòng sông.
MÃy Ç©i lÜÖn n† hóa rÒng,
Cô có thÜÖng tui cho næm ÇÒng mÜ©i tr¿, 
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                     k‰t nghïa v® chÒng dám Çâu.

2/ Nhân lai vô s¿,
ñánh tài bàn næm, ba tr¿ mà chÖi.
Không ai rÜ§c, cÛng ch£ng ai m©i.
ñã ch£ng g¥p, g¥p th©i cÙ viŒc,
Ph‡ng m¶t, rác mÜ©i cho quä quy‰t.
ñÒng trên, Çê dÜ§i m§i phân minh.
Có duyên nên bài b¡t cÛng xinh.
Xây ngang d†c tùy tình ta sª thích,
Ph‡ng c¥p Chi chi (1) nghe rúc rích,
Nóng näy th©i NhÃt xích (2) nhäy mà ra.
Thi‰u hai lÜng nên phäi Ç®i ông già (3),
Mò Ç‰n cø thôi Çà sung sÜ§ng nhÌ.
CÛng có lúc treo tranh trái bï (4),
Vì tình nhau xin ch§ nghÌ æn tiŠn.
NgÜ©i Ç©i sÜ§ng nhÃt chÖi tiŠn.

                (ñánh tài bàn. Thäo Am NguyÍn Khoa Vy)

(1) Chi chi : con bài Chi chi tÜ®ng trÜng cho Çàn bà.
(2) NhÃt xích : con bài NhÃt xích tÜ®ng trÜng cho Çàn ông.
(3) Ông già : con bài có "hai lÜng", tên g†i cûa lÓi chÖi tài bàn.
(4) "Treo tranh trái bï"(Tøc ng») : chÌ nghï Ç‰n æn tiŠn.

3/   Anh ra Çi thì qu‰ chÜa trÒng,
Anh trª vŠ thì qu‰ Çã tr° (1) bông træm nhành.
M¶t nhành mÜ©i tám bông xanh,
Ba bông bäy tr¿, ÇÓ anh mÃy tiŠn ?
 

(1) tr° : nª.

trÜ§c ræng sau rÙa : trÜ§c sau nhÜ m¶t; không thay Ç°i.

Tay cÀm con dao, trao qua cái r°, 
C¡t c° con kê (1),
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Hai ta lÃy huy‰t mà thŠ.
TrÜ§c ræng sau rÙa, ch§ hŠ lãng xao.

(1) con kê : con gà.

trÜÖng gan : dÅu khó khæn vÅn cÓ làm.

Nàng :
DÍ tÙc cÜ©i con cóc nó leo thang,
Trèo lên tøt xuÓng, cÙ trÜÖng gan mà trèo !

Chàng :
Chín tÀng mây con cóc nÕ thèm leo,
Cóc ª hang sâu, cóc kêu m¶t ti‰ng, mÜa gieo bÓn bŠ !

tui : tôi.

1/ Anh có thÜÖng tui thì thÜÖng cho ch¡c,
Có trøc tr¥c thì trøc tr¥c cho luôn.

ñØng nhÜ con thÕ n† ÇÙng ÇÀu truông,
Khi vui d«n (1) bóng, khi buÒn d«n træng.

(1) d«n : nhªn, chÖi, vui Çùa.

2/ Chim LiÍu nó bi‹u chim Quÿnh,
Bi‹u to bi‹u nhÕ bi‹u mình thÜÖng tui.

3/ ChÒng chi anh, v® chi tui,
Ch£ng qua là cái n® Ç©i chi Çây !

4/ Con tui buÒn ngû buÒn nghê,
Con t¢m Çã chín, con dê Çã muÒi.
Con t¢m Çã chín thì nuôi,
Con dê Çã muÒi làm thÎt mà æn.

5/Nàng :
Khó làm bån v§i giàu duyên Çâu cho xÙng,
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Båc Çúc l¶n v§i chì ræng cho Çúng lÜ®ng Çúng cân.
Thi‰p giàu chàng có thua sút Çôi phân,
Ngày xÜa thánh hiŠn có dåy phú v§i bÀn h‡ tÜÖng.

Chàng :
Lam lÛ thân bÀn tiŒn, ÇiŠn ÇÎa cÓt nhøc sân,
Tui phÆn nghèo Çâu dám gia lân.
Cô giàu sang ki‰m nÖi giàu sang mà bÀu bån,
Tui Çây Çói khó nghèo hèn có dám Çâu.

6/ Khoan khoan, Öi mø chèo Çò,
Cho tui vŠ v§i m¶t Çoàn cho vui.

7/ MÜa lâm râm Ü§t dÀm cây hË (1),
Tui thÜÖng m¶t ngÜ©i có mË không cha.

(1) cây hË : lá cây hË làm rau, cû cây hË làm thu¶c trÎ bŒnh suy‹n. 

tui v§i mình : em v§i anh (anh v§i em).

Chàng :
Xa em gan ru¶t nhÜ bào,
ChÜa vui g¥p g«, c§ nào chia phôi ?

Nàng :
ThÜÖng mình khÓn n‡i trª lui,
Bªi chÜng (1) thiên hå nhåo tui v§i mình.

(1) bªi chÜng : bªi vì.

túi : tÓi, vŠ Çêm.

1/ Chim bay vŠ núi túi rÒi,
Anh không toan liŒu, cÙ  ngÒi rÙa ræng (1) ?

(1) rÙa ræng : vÆy sao.

2/Nàng :
Chim bay vŠ núi, túi rÒi,
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Anh không Çi ngû, còn ngÒi chi Çây ?

Chàng :
ñêm nay ra ÇÙng gi»a tr©i,
Em cÀm t© giÃy båch, nghe l©i anh phân.

Nàng :
MuÓn phân, ngÒi låi mà phân,
Ai xa cho bi‰t, ai gÀn cho hay !

3/ Mây xây, núi túi, chim tìm t°,
Khách cách ÇÜ©ng trÜ©ng, nÓt (1) c¶t lau.
LÕng khÕng Çào cao, nÜ©ng phÆu (2) xÃu,
LÖ thÖ liÍu y‰u, chÎ Çàu (3) Çau.

                                    (Tuy Lš VÜÖng)

(1) nÓt : chi‰c thuyŠn nhÕ.
(2) nÜ©ng phÆu : ngÜ©i hÀu gái.
(3) Çàu : Çào.

túm : bu¶c các mép låi v§i nhau cho kín.
Làm thân con gái ch£ng lo,
Ngû trÜa ÇÙng bu°i dÆy Ço m¥t tr©i.
Áo quÀn thì rách tä tÖi,
LÃy rÖm mà túm m‡i nÖi m¶t Çùm.

tÜ lÜÖng : tình cäm riêng tÜ.
Chàng :

K‹ tØ ngày anh khæn gói ra Çi,
Quán mô Çông không dám ghé, s® l‡i l©i thŠ cùng em.

Nàng :
NÜ§c dÜ§i sông, ai Çem chén Ço lÜ©ng,
Hai ÇÙa mình thÜÖng nhau cho tr†n, ÇØng có 
                                             tÜ lÜÖng bån cÜ©i.

tØng ni : nhÜ th‰ này.
Chàng :
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Em lÃy chÒng Çi kÈo mu¶n xuân thu,
Công Ön cha me hai ch» lao cù (1) trä sau.

Nàng :
Chûi Çót non Çem vô quét hai hàng lá liÍu,
Thi‰p nghe l©i chàng s® thÃt hi‰u v§i mË cha.
K‹ tØ ngày mË ÇÈ em ra,
Ai m§m cÖm, trún cháo mà em l§n tØng ni ?

(1) lao cù : cù lao, s¿ khó nh†c cûa cha mË trong viŒc nuôi dåy con.

tÜÖm tÜÖm : Çàng hoàng, ch»ng chåc.
Anh vŠ têm næm mi‰ng trÀu cho tinh khi‰t,
BÕ vô h¶p thi‰c, khay cÄn xà cØ.
MÜ®n ngÜ©i mÓi lái tÜÖm tÜÖm,
Th‰ mô chÙ th‰ ni (1) ThÀy Må cÛng Ø (2) cho anh.

(1) th‰ mô chÙ th‰ ni : th‰ nào chÙ nhÜ th‰ này.
(2) Ø : ÇÒng š, tán thành.

U, Ð

û Ç¶t : buÒn chán, rÀu rï.

Có nên cÛng tÓt, không nên cÛng tÓt,
Bi‹u anh ÇØng û d¶t sÀu bi.
Mình thÜÖng th©i có lŒnh mË cha,
DÅu xa nhau cÛng an tâm Çành då, ch§ thª than ra
                                                                    h† cÜ©i.

uÓng lÜng : uÓng không nhiŠu, uÓng m¶t phÀn bát nÜ§c.

ñói lòng æn nºa trái sim,
UÓng lÜng bát nÜ§c Çi tìm ngÜ©i thÜÖng.
NgÜ©i thÜÖng ª tÆn non xanh,
ñóng thuyŠn nhË ván tìm quanh ngä nguÒn.

øt Ît : ti‰ng heo kêu.

Con gà tøc tác (1) lá chanh,
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Con heo øt Ît Çòi hành Çòi tiêu,
Con chó khóc ÇÙng khóc ngÒi,
MË Öi Çi ch® mua tôi ÇÒng riŠng.

(1) tøc tác : ti‰ng gà kêu.

Üng : Üa, b¢ng lòng.

L« duyên em phäi Üng anh,
Ti‰c con tôm båc (1) nÃu canh rau dŠn.

(1) tôm båc : m¶t loåi tôm tr¡ng, có nhiŠu ª vùng CÀu Hai, NÜ§c Ng†c.

Ü§c chi : mong sao.

NÒi ÇÒng sôi, nÒi ÇÃt cÛng sôi,
Anh thÜÖng em, mË góa con côi.
NÖi æn ch£ng có, nÖi ngÒi cÛng không.
Ð§c chi Çó v®, Çây chÒng,
ñây ôm con phÜ®ng, Çó bÒng con loan.

V

vã (tØ c‡) : nói, tÕ bày, tÕ tình.

Trái dÜa gang ngoài vàng trong tr¡ng,
Trái mÜ§p Ç¡ng trong tr¡ng ngoài xanh.
K‹ tØ ngày vã ti‰ng thÜÖng anh,
DÅu nÖi mô phÓ ngói, lÀu vàng cÛng không.

vách mäy : ngÒi gác chéo chân, chân này trên chân kia v§i
thái Ç¶ thÕa mãn.

 ñình hÜu vách mäy låi ngâm nga,
TÙc cänh câu thi T‰t g†i là.
KhÕe cánh tìm hÜÖng con bÜ§m liŒng,
Vui lòng rû bån ti‰ng oanh ca.
Ngành cây c° thø ÇÜÖng sây lá,
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Ng†n bút tao Çàn cÙ tr° hoa.
Tu°i th† tr©i cho, ai có hÕi,
ThÜa r¢ng nay Çã tám mÜÖi ba.

                              (Ðng Bình Thúc Giå)

våi : cái lu l§n làm b¢ng ÇÃt nung, thÜ©ng dùng Ç‹ chÙa gåo,
ngÛ cÓc hay chÙa nÜ§c.

Ai vŠ Phú LÍ thì vŠ,
NÜa khoai b¶n bŠ (1), gåo våi ngon thÖm.

(1) b¶n bŠ : phong phú, ÇÀy rÅy.

van vái : van låy, cÀu xin.

Anh có thÜÖng em thì vŠ têm næm mi‰ng trÀu,  
  m¶t chén rÜ®u, låy vái Ç©i chÒng trÜ§c em Çi.
Em vë cho van vái nhÜ ri :

"SÓng khôn, thác thiêng, 
 M¶ an phÆn m¶, 
ñ‹ gái thuyŠn quyên Ç°i Ç©i "

vån  :  làng n°i trên sông cûa nh»ng ngÜ©i thÜ©ng làm nghŠ
chài lÜ§i.

NÜ§c ÇÀu cÀu, khúc sâu, khúc cån,
Chèo qua Ng†c Trän Ç‰n vån Kim Long.
SÜÖng sa, gió th°i lånh lùng,
Sóng xao, træng l¥n chånh lòng nh§ thÜÖng.

vang väng : âm thanh vang v†ng låi tØ xa.

Bên bãi xa xa, canh gà gáy sáng,
PhÜÖng tr©i vang väng, ti‰ng nhån kêu sÜÖng.
ThuyŠn em ÇÆu gi»a sông HÜÖng,
Trông m¥t tr©i cho mau rång,
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ThÃy ngÜ©i thÜÖng cûa em vŠ.

        (Thäo Am NguyÍn Khoa Vy)

vàng (tØ c°) : âm thanh trong trÈo.

Träi mÃy xuân duyên hài cÀm s¡t,
Vàng cung thÜÖng dìu d¥t ti‰ng tÖ.
Nh»ng tØ cá nÜ§c duyên Üa,
ng ÇiŠm chÜÖng ng†n bây gi© tr° sanh.

(Væn chÀu Thiên Y Thánh MÅu. TØ câu 61 Ç‰n 64. Khuy‰t danh. ChÀu
væn Hu‰) 

våt : mänh ÇÃt trÒng tr†t, thÜ©ng là m¶t mänh ÇÃt nhÕ.

1/  M¶t mình ÇÙng gi»a våt dÜa,
Không æn mà chÎu, oan chÜa bån tŠ !

2/  NgÒi buÒn ch£ng dám trách ai,
Trách con t¢m phi nghïa, ch£ng Çoái hoài våt dâu.

vày vò : vùng v¢ng.

Lånh lùng ta Ç¡p chi‰u cho,
GiÆn ai nên n‡i vày vò bÕ Çi ?

v¡n : ng¡n.

NgÒi buÒn không bi‰t than thª v§i ai,
Ch© træng lên khÕi núi thª v¡n than dài v§i træng.

v¢ng : døng cø Ç‹ c¡t lúa, c¡t cÕ.

GiÕi chi anh, v¢ng gác, hái treo,
Ru¶ng không lo cÃy, Çèo queo (1) mà n¢m.

(1) Çèo queo mà n¢m : n¢m ngû ráng không muÓn thÙc dÆy.

v¡t : quàng ngang qua m¶t vÆt rÒi bÕ thòng xuÓng.

Áo v¡t vai chåy dài xuÓng phû,
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Em có chÒng rÒi, anh bi‰t ngû v§i ai ?

vÆn : m¥c, bÆn.

Nàng :
Ti‰ng ÇÒn anh buôn bán thåo thông,
C§ sao anh vÆn cái quÀn không dây ?

Chàng :
ñêm khuya giÃc ngû lÀu tây,
Mäi ham chÖi v§i bån nên dây xa quÀn.

vÃt : vÙt.

ˆn ÇÜ®c ngû ÇÜ®c là tiên,
Không æn không ngû là tiŠn vÃt Çi.

vÃy : dính.

Anh Öi, ch§ chê em Çen,
Ÿ gÀn lò rèn có vÃy hÖi than.

ve : dø d‡ con gái, làm cho xiêu lòng.

CÀm chài mà väi bøi tre,
Con gái mÜ©i bäy Çi ve ông già !

vë : chÌ dÅn, hÜ§ng dÅn.

Nàng :
Cá có Çâu mà anh ngÒi câu Çó,
Bi‰t có không mà công khó anh Öi.
Anh ra Çây em vë cho m¶t nÖi cá nhiŠu.

Chàng :
Anh ngÒi Çay , ngày Çôi ba lÜ®t (1),
Bi‰t mÃt cong (công), mong cÃt con cá di‰c lên. 

                                       (Hò thº tài ÇÓi Çáp)
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(1) lÜ®t : lÀn.

Bài hò ÇÓi Çáp này dùng nhiŠu ch» nói lái : 
có Çâu                    =>      câu Çó 
có không               =>      công khó
ngÒi Çay                =>      ngày Çôi
mÃt cong (công)    =>      mong cÃt

vë chÜ§c : bày cách làm m¶t viŒc gì Çó.

Anh muÓn gÀn em,
Em vë chÜ§c cho.
CÀm m¶t buÒng cau, m¶t chai rÜ®u, 
Anh giä Çò (1) Ç‰n chÖi.

(1) giä Çò : giä v©.

vén : lÆt lên, khoát lên cho g†n.

Tai nghe anh Çau bøng n¢m dài,
Em lên trên phÓ cân vài lång nhung.
Hoàng kÿ hai lÜ®ng s¡c chung,
Tay bÜng chén thuÓc, tay låi vén mùng.
Khuyên anh dÆy uÓng thuÓc sÓng cùng v§i em.

ví dÀu : cho dù.

1/ CÀu mô cao b¢ng cÀu danh v†ng,
Nghïa mô tr†ng b¢ng nghïa chÒng con.
Ví dÀu nÜ§c chäy Çá mòn,
Có xa nhau ngàn d¥m cÛng còn nh§ thÜÖng.

2/ ñói no thi‰p cÛng theo chàng,
Ví dÀu æn ng†n rau vàng cÛng ngon.

3/ M¶t nong t¢m næm bäy nong kén,
M¶t nong kén tám chín nén tÖ.
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Em thÜÖng anh tÓi Ç®i sáng ch©,
Ví dÀu tóc båc nhÜ tÖ cÛng Çành.

4/ Træm næm cÛng Ç®i cÛng ch©,
Ví dÀu tóc båc nhÜ tÖ cÛng Çành.

5/ Ví dÀu tình bÆu muÓn thôi,
BÆu gieo ti‰ng d» Ç‹ rÒi bÆu xa.
BÆu ra cho khÕi tay choa,
Cái xÜÖng bÆu cÛng nát, cái da bÆu cÛng s©n.

vì ræng rÙa : tåi sao vÆy.

CÙ làm thinh mãi vì ræng rÙa ?
Ðng tính toan chi hãi ng® ngàng (1)?

(1) hãi ng® ngàng : hãy còn do d¿, lo s®.

vò v† : m¶t loåi cua nhÕ, chân dài, ít thÎt.

Vò v† chÃm v§i muÓi rang,
Ai mô cÛng nh§ ThuÆn An mà vŠ.

vÕ ÇuÓc (tØ c°) : bó ÇuÓc.

Xa xa vÕ ÇuÓc thuyŠn ngÜ phû,
D®n bóng tinh hà ngó cÛng xinh !

                       (Ðng Bình Thúc Giå)

vong : quên.

1/ Con chim sáo sáo ÇÆu ÇÀu que (1) sáo (2),
Mãn mùa sáo låi ÇÆu que say (3).
Khi thÜÖng không kÎp trª tay,
Khi vong không kÎp coi ngày mà vong.

(1) que : m¶t vÆt cÙng, nhÕ và dài.
(2) sáo : tÃm mành mành b¢ng tre dùng Ç‹ chÆn b¡t cá.
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(3) say : cây sào dùng Ç‹ chÓng Ç« cho sáo ÇÙng v»ng.

2/ M¶t tÃm tranh treo, ngãi em nghèo xin ÇØng phø,
Nhà ngói chín tÀng, xin bån cÛ ÇØng vong.
L©i thŠ cùng anh khi bóng x‰ gi»a ÇÒng,
ThÜÖng sao thành v® thành chÒng thì thÜÖng.

3/ Træng lên chÜa cao træng Çà v¶i x‰,
Em không ª tŒ mà trách Çó v¶i vong.
ñau gan, Çau ru¶t, Çau Ç‰n tÃm lòng,
B¢ng nhÜ ai dÖ dao vàng c¡t ru¶t thä gi»a dòng
                                                              nÜ§c trôi.

vót : dùng dao bào cho nh¤n, cho tròn hay cho mÕng.

ñ©i cha cho chí Ç©i con,
MuÓn vót cho tròn thì phäi chÈ vuông.

v†t : nhäy.

1/  ChuyŒn lå lùng thay ch£ng thÃy mô !
B°ng nhiên chú cóc m†c Çuôi lò.
Lom khom v†t trÜ§c không ra v†t,
LÆn ÇÆn bò sau khÓn n‡i bò !
Theo dõi làm chi thành vÃn vít,
DÙt Çi không h‰t luÓng lò thò.
NhÜ mÀy Çã muÓn thay lòng tøc,
MÜ®n phép tØ bi cªi lÓt cho.

                     (SÜ Viên Thành)

2/   Lèo låt xong xuôi m§i nh° neo,
Ra khÖi thuÆn gió th£ng dây lèo.
Sóng thÀn trÜ§c m¥t Çang xô t§i,
Tàu khói sau lÜng ch®t Çu°i theo.
LÓp ÇÓp trên không vang ti‰ng súng,
ChÖi vÖi gi»a phá chånh thân bèo.
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Ông Tây v†t xuÓng thuyŠn ông hÕi,
Vô s¿ cho Çi thoát khÕi nghèo.

                              (Ðng Bình Thú Giå)

3/ Nàng :
Tr©i næng mÜa, næng gió nên chi bãi cát n† næng bÒi,
Quân tº c¿u t§i Çó, ai khá hÒi quân tº tân.
Thôi thôi em liŠu mình nhäy xuÓng sông Ngân,
Thác Çi cho tr†ng ái ân hai ngÜ©i.

Chàng :
Tr©i næng mÜa, næng gió, nên chi bãi cát n† næng
                                                            lª, næng bÒi,
Quân tº c¿u t§i Çó, em phäi hÒi quân tº tân !
T¶i gì v†t xuÓng sông Ngân,
Oan hÒn thøc n» ái ân hai chàng.

                                  (Hò trêu ghËo)

vô can vô c§ : không dính dáng.

Thi‰p v§i chàng vô can vô c§,
B¡t lÃy ch» tình mà thi‰p nh§ chàng thÜÖng.

v‡ : dùng Çùi Çánh vào trÓng.

Bên trong cºa Ng† Môn, trÓng reo kèn v‡ (1),
Bên ngoài cºa Ng† Môn, súng n° Çêm ngày.
Duyên chàng v§i n® thi‰p, dØng rày (2) Ç°i mai thay,
May thì làm nên danh v†ng, rûi có æn mày 
                                             cÛng theo nhau.

(1) trÓng reo kèn v‡ : ti‰ng trÓng Çánh, kèn reo.
(2) rày : nay.

vÖ làm chÒng : lÃy chÒng v¶i vã, không cÀn suy nghi.

1/ ChÖi hoa không bi‰t màu hoa,
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CÀm cân không bi‰t cân già, cân non.
Còn duyên trÓn tránh trai tÖ,
H‰t duyên ông lão cÛng vÖ làm chÒng !

2/ Còn duyên kén nh»ng trai tÖ,
H‰t duyên ông lão cÛng vÖ làm chÒng.

v® m†n : v® bé, v® hÀu.

Chán chi nÖi æn ª tÓt lành,
Em Çem thân Çi làm v® m†n Ç‹ ô danh v§i Ç©i.

vun quén : chæm sóc.

ˆn trái nh§ kÈ trÒng cây,
Nào ai vun quén cho mÀy mÀy æn ?

Ta ÇØng b¶i nghïa vong ân,
UÓng nÖi nÜ§c n† nh§ chØng nguÒn kia.

Nh§ Ön gÀy d¿ng (1) xÜa kia,
Núi công b‹ ÇÙc ÇÀm Çìa móc sÜÖng.

Nh§ Ön chín tháng cÜu mang,
Sanh thành dÜ«ng døc nh†c nh¢n bi‰t bao !

Nh§ Ön Çào tåo cÀn lao,
Mai hôm luyŒn tÆp, ra vào khuyên ræn.

÷n kia n¥ng bi‰t mÃy cân ?
Mênh mông tr©i b‹ mÃy tÀng cao sâu.

DÀu không k‰t cÕ vŠ sau,
CÛng ÇØng phø båc ngõ hÀu nên thân.

                                (Lš Giang nam)

(1) gÀy d¿ng : xây d¿ng, gây d¿ng.
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vøng toan : toan tính vøng vŠ.

MË già vÓn tính vøng toan.
Bông búp không bán, 
ChØ bông tàn bán cho ai ?

X

xa ngái : xa xôi, rÃt xa.

1/   Hôm s§m nhÜ gÀn ông bån cÛ,
Bút nghiên càng n¥ng khÓi tình chung.
Quan san ngàn d¥m, nhà xa ngái,
Vân th† Çôi ÇÜ©ng n‡i nh§ nhung.

                  (Cø KÌnh ChÌ Phan Væn Hy nh§ cø Thúc Giå)

2/   Xa ngái nhau chi mÃy d¥m trÜ©ng,
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Gió mÜa thêm chånh ti‰t Trùng DÜÖng.
Hoa lau tr° båc ÇÀu phÖi tuy‰t,
ñóa cúc phai vàng m¥t giãi sÜÖng.
Træm giÆn nghìn thÜÖng câu cäm tác,
M¶t say mÜ©i tÌnh chén tha hÜÖng.
Non HÒng thº dåo lên cho Ç‰n,
BÈ nhánh thù du gi» lÃy hÜÖng.

                    (Ðng Bình Thúc Giå)

xán : ném månh xuÓng.

ñi vŠ ÇÆp hû xán ve (1),
ñi xuÓng Çò d†c mà nghe em hò.

(1) hû, ve : hai loåi bình Ç¿ng rÜ®u.

x¡t : c¡t ra thành tØng lát.

Nàng :
Em ÇÜa cho anh m¶t dïa rau muÓng chiên,
Anh trÒng rau sÓng låi, em xin giao duyên ngàn Ç©i !

Chàng :
Anh ÇÜa cho em m¶t mi‰ng m« xào,
Em x¡t sao thành lát, thì rau muÓng chiên m†c liŠn !

xÃp mÜ©i : gÃp mÜ©i lÀn.

VÈ xuân tÜÖi hoa cÜ©i ng†c thÓt,
Trên thiên Çình có m¶t không hai.
Tóc mây mái phøng trâm gài,
Thanh cao cách ÇiŒu xÃp mÜ©i thuyŠn quyên.

(Væn chÀu ñÙc Thiên Y Thánh MÅu.  TØ câu 21 Ç‰n câu 24.  Khuy‰t
danh. ChÀu væn Hu‰)     

xây lÜng : quay lÜng.
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Em có thÜÖng thì phäi nguyŒn nhÜ ai.
Ch§ có thÃy non cao mà sÃp m¥t (1),
Ch§ có thÃy bi‹n r¶ng, sông dài mà xây lÜng.

(1) sÃp m¥t : úp m¥t, cúi m¥t.

xe quàng xe xiên : xe v¶i vã, bÃt chÃp dúng sai, phäi trái.

Ông TÖ sao khéo Ça Çoan,
Xe dây sao låi xe quàng xe xiên ?

xem b¢ng : xem nhÜ.

PhÆn gái lÃy ÇÜ®c chÒng khôn,
Xem b¢ng cá vÜ®t VÛ Môn hóa rÒng.

xê vô : xen vào.

Ai xê vô l¶t ván tháo cÀu,
Lan xa cách huŒ, huŒ sÀu chÖi vÖi.

xê vô k‰t nghïa : nhào vào làm bån træm næm.

MË thÀy anh khi tÌnh, khi say,
Em xê vô k‰t nghïa, s® dåc dày (1) tÃm thân.

(1) dåc dày : mòn mÕi, xÖ xác.

xi-mon : xi-mæng. ViŒt hóa ch» ciment, ti‰ng Pháp.

CÀu ñông Ba dª ra làm låi,
CÀu TrÜ©ng TiŠn Çúc låi xi-mon.
ñÜ©ng Çi lên Çi xuÓng Çã mòn,
Anh qua cºa ngõ không ghé låi, r‹ con chi båc tình.

xí xæng : bÆn r¶n, rÓi rít.

Cäm thÜÖng danh l®i cä hai th¢ng,
KÈ chÓng, ngÜ©i chèo b¶ xí xæng.
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Ghét cøm bèo trôi che bóng nÜ§c,
GiÆn chòm mây n°i khuÃt vành træng.
Chim khôn nhát bÅy, nhìn không ÇÆu,
Cá dåi ham mÒi thÃy phäi æn.
Câu hát trên sông thêm chånh n‡i,
Ông chài lÖ lºng có nghe chæng ?

                (Ðng Bình Thúc Giå)

xích : xê dÎch.

ThuyŠn ai trôi trÜ§c, 
Cho em lÜ§t t§i cùng.
ChiŠu Çã vŠ, tr©i ÇÃt mông lung,
Phäi duyên thì xích låi, cho Ç« não nùng Çêm sÜÖng.

xoan : xuân; còn khÕe månh, tÜÖi t¡n nhÜ th©i còn trÈ.

Trai ba mÜÖi tu°i còn xoan,
Gái ba mÜÖi tu°i Çã toan vŠ già.

xoàng : chóng m¥t, hoa m¡t.

Vì ai nên lá ngâu tàn,
Con ong say bªi nhÎ (1), con bÜ§m xoàng vì hoa.

(1) nhÎ : nhøy.

xoay lÜng : quay lÜng.

Chàng :
Chào anh m¶t ti‰ng thËn chi,
TrÜ§c Ç¥ng Ön hÆu, sau xa Çi cÛng Çành.

Nàng :
Chào anh, anh ngoänh m¥t Çi,
Anh xoay lÜng låi, chào chi mà chào.
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xo¡n vó : bám lÃy.

1/  Thuª xuân xanh sao anh không xo¡n vó,
Nay em Çã có chÒng rÒi, anh còn Çón ngõ trao thÖ ?
Trao thÖ em ch£ng dám cÀm,
Hai hàng châu løy nhÕ dÀm nhÜ mÜa.

2/  TiŠn tài hai ch» son khuyên ngÜ®c,
NhÖn ngãi Çôi ÇÜ©ng m¿c s° xuôi.
Nhân tình båc bëo nhÜ vôi,
Khi chÜa xo¡n vó, lúc rÒi lºng lÖ.

                       (Thäo Am NguyÍn Khoa Vy)

xªn : b§t.

Nºa Çêm trØ tÎch ÇÓt lò hÜÖng,
Dª sách xÜa xem chuyŒn TÓng ñÜ©ng.
Nghe ti‰ng chu¶t reo khi xªn gió,
Nhìn con bÜ§m liŒng bu°i tan sÜÖng.
LiÍu dæng trÜ§c cºa khoe màu løc,
Mai nª quanh sân ÇÜ®m s¡c vàng.
ñŠ vÎnh có Çôi câu chuy‰t thäo,
Gªi thæm thi sï bån tØ chÜÖng.

                        (Ðng Bình Thúc Giå)

xu xa : xô qua, xô låi; ÇÄy qua, ÇÄy låi.

- Ai sinh cÒn cån này ra,
Áo quÀn rách nát thÎt da gÀy mòn.
- TrÜ§c møi (1) xu xa, sau lái cÛng xu xa,
ñÙa mô không ÇÄy thì trôi cä bà liŠn con.

                                            (Hò ñÄy nÓt)

(1) møi : mÛi Çò.
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xung : giÆn d».

ñàn ông cho Ç‰n Çàn bà,
HÜu trí (1) hÜu dÜ«ng (2) ai mà ch£ng xung.
Nam TriŠu chán chi kÈ anh hùng,
ñ‹ ThuÆn An thÃt thû kh° trong Çoån tình.
  
              (Vè ThÃt Thû Kinh ñô. Câu 5 Ç‰n 8)

(1) hÜu trí : nghÌ viŒc khi Çã già.
(2) hÜu dÜ«ng : nghÌ viŒc Ç‹ dÜ«ng sÙc.

xÙ mô : nÖi nào.

Cây khô tÜ§i nÜ§c cÛng khô,
PhÆn nghèo Çi t§i xÙ mô cÛng nghèo.

xÜa tê : ngày trÜ§c, xÜa kia.

XÜa tê câu ró (1) ngó xinh,
Bây gi© câu råo (2) vô tình giä lÖ (3).

(1) câu ró là có râu (nói lái).
(2) câu råo là cåo râu (nói lái).
(3) giä lÖ : giä b¶ nhÜ không thÃy, không bi‰t.

Y

yêng : anh. 

1/ Ngày xuân thi rÜ®u cÙ nghê nga.
Vui sÜ§ng nhÜ yêng m§i thÆt là,
Nh¡c ÇiŒu hát xÜa cho LiÍu (*) hát,
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ñ¥t bài ca m§i Ç‹ Châu ca.
VuÓt râu ÇÙng l¡ng Oanh kêu bån,
Vách mäy ngÒi xem Cúc nª hoa.
Phúc L¶c Çã nhiŠu, gÒm cä th†,
Tu°i tr©i hÖn t§ Ç‰n mÜ©i ba.

(Cø KÌnh ChÌ Phan Væn Hy h†a thÖ T‰t cûa cø Thúc Giå) 

(*) LiÍu, Châu, Oanh, Cúc : tên các ca sï ÇÜÖng th©i.

2/ TrÜa trÆt trÜa trŠ trÍ ch® rÒi,
Ch¶ (1) nhau ngoài sá (2) Ç‹ rÒi lÜa.
TrÀu cau b† må (3) yêng mang låi,
Mai mÓt (4) cÃy dôn (5) sÜ§ng mÃy hÒi.

(1) ch¶ : thÃy.
(2) sá : ÇÜ©ng.
(3) b† må : cha mË.
(4) mai mÓt : ngày sau. 
(5) cÃy dôn : lÃy chÒng.

--- o 0 o ---

*    *

Sau th©i gian sÜu tÀm và nghiên cÙu phÜÖng ng» trong thi
ca, chúng tôi nhÆn thÃy phÜÖng ng» Hu‰ thâm nhÆp nhiŠu vào thi
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ca Hu‰. PhÜÖng ng» Hu‰ thâm nhÆp vào dân ca, thâm nhÆp vào
nhåc lÍ, thÖ m§i và cä trong âm nhåc xuÃt phát tØ cung Çình.

Nh© phÜÖng ng» Hu‰ mà thi  ca  Hu‰ mang bän s¡c  ÇÎa
phÜÖng Ç¥c biŒt t¿ nhiên; nh© phÜÖng ng» Hu‰ mà thi ca Hu‰ có
phong vÎ ÇÆm Çà, g®i cäm, tr» tình. 

Thi ca Hu‰ không lãng mån, bay bÜ§m nhÜ nh»ng bài ThÖ
M§i chÎu änh hÜªng væn hóa Pháp; không væn hoa, thâm trÀm,
sâu s¡c nhÜ nh»ng bài thÖ ñÜ©ng chÎu änh hÜªng væn hóa Trung
Hoa; thi ca Hu‰ ÇÜ®m màu s¡c dân t¶c, hÒn nhiên, chÃt phác nh©
phÜÖng ng» Hu‰.

Nh»ng ai là ngÜ©i gÓc Hu‰, t¡m nÜ§c sông HÜÖng, uÓng
nÜ§c sông HÜÖng, æn bún lá ch® TuÀn, bánh canh Nam Ph°, mít
NguyŒt  BiŠu  hay  nh»ng  ai  sinh  sÓng  ª  Hu‰  nhiŠu  næm,  bi‰t
thÜªng thÙc bún bò Gia H¶i, bánh khoái cÀu ñông ba, bánh bèo
B‰n Cån, cÖm h‰n b‰n ñò CÒn; Çã tØng nghe ti‰ng hò trên phá
Tam Giang, ti‰ng chuông chùa Linh Mø; h† dÍ dàng cäm thông š
nghïa sâu xa cûa phÜÖng ng» Hu‰ và thÃu hi‹u ÇÜ®c cái giá trÎ
væn chÜÖng cûa nó. 

PhÜÖng ng» Hu‰ là m¶t phÀn væn hóa phi vÆt chÃt cûa dân
t¶c ViŒt Nam.

¤     ¤    ¤

Sách báo tham khäo
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